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ÖNSÖZ 

Bu kitap, Islam mütefekkirlerinin a -Arlarea u ğ rastiklari bir il-
min mukaddimesi yerindedir. Islam dünyas ında nakli ve akli tema-
yüllerin çarp ış tığı  ve dindarlarla serbest dü şünce sahiplerinin u ğ -
raştıkları  bahisler hakk ında bir fikir edinmek için bu kitab ı  okumak 
faydalı  olur: Mamafih biraz dikkatli okunursa, bu mevzu ve cereyan-
lar ın tarakki ve inhitat ımızla alâkal ı  olduklar ı  da görülür. Islam dün-
yasında kanaatlerin çarp ış tığı  ve tenk ıd hareketinin kuvvetli olduğu 
günlerde, Islamlar ın fikri seviyesi hakikaten üstün idi. Vaktâki, ten-
kidin sesi kesildi; fikirler uyu ş tu; okuma, öğ renme ve derin dü şünme 
ihtiyac ı  kalkt ı ; o zaman Islam dünyas ında fikri ve siyasi çöküntüler 
baş ladı . 

Okuyucular ı m ıza bu alanda daha geni ş  bir fikir vermek için, 
tamamlay ı c ı  mahiyette başka kitaplar da sunmay ı  faydal ı  buluyoruz. 
Ezcümle "Islam akidesinin kur'andaki şekli" hakkında bir kitaptan 
sonra "Islam akidesini, muhtelif f ırkalar nas ı l görüyorlar" mevzu'un-
da bir kitap sunmak istiyoruz. 

Kel:am ilminin bahislerini asri bir üslub ve zihniyetle ifade etmek, 
yani onuncu asr ın sinesinden kopar ıp asr ı mıza mal etmek istedi ğ imiz 
her: halde kimsenin gözünden kaçm ıyacakt ı r. 

Kitabın sonunda. Câh ı zın eserlerinden örnekler vermeyi de faydal ı  
dahız dokuzuncu yüzy ı lda, yani Islam dünyas ında ilim Imre-

' ketihin "ba şladığı  devirde ya şamış  olup, akı lcı  «rotionaliste» Mu'tezile 
;. firkasinrn kzüyük simalar ı ndand ı . Onun kitaplarından verdiğ imiz ör- . 	. 
yıekler; ak ıl, kiyas ve muhakemenin, o d3vrin tefekküründe ne büyük 
bir .raY oynael ıklar ı n ı  göstermeJeri bak ı m ı ndan ehemmiyetlidir. 

Kitabül Hayav,andan Tercüme etti ğ imiz parçalar tenkid, sosyo-
Iojik'görü ş ler', hayvanat, fizik, tabi'iye ve felsefeyle ilgilidirler. Kitabül 
l3eyan, vel Tebeyyünden tercüme etti ğ imiz bahis te bizi hayli dü şün-

- ?dürebfilir. KitabWFaiâil - el,- Etrak veya "Türk meziyetlerinin kitab ı n-
dalı" aldığı mı z parçalar, Câfilz ı n ilmi tefekkürdeki tarafs ı zlığı na ş ahe- . 
ser bir örnek te ş kil -eder. ,Kitabül Buhalâ'dan çevirdi ğ imiz mizah ı   hi-
kâyelercfe bile; hisset- be eimrili ğ in ak ıl ve mant ık diliyle konu ş tuklar ı  
görülüyor. Kitabg,Mahasin yel Azdad'ta Caluz, her konuyu iyi ve kö-
tü cephelerinde r ı  ,edkik etmenin lüzumunu anlatmak istiyor. Buna, 
tarihten ve giindelik-hayat,vaalar ından bitmez tükenmez misaller ve-
riyor. Kelain bah ş indeh sonra Câh ızdan nakletti ğ imiz bu parçalar ı n 
,zevkli'bir-alakayla okunacaklar ın ı  ümid ederim. 

Nafiz DANIŞMAN 





1 — LUGATTE VE İLMI ISTILAHTA KELAM NE DEMEK? 

Liı gatte kelâm, anla şma vas ı tas ı  olan söz demektir. Mü ş ahhas 
surette kelâm, bir söz, bir ibare, bir cümle veya bir metin oldu ğ u gibi 
ayni vazifeyi görebilecek belirli bir hat veya bir i ş aret de olur. Kelâm 
sesle ifade edildi ğ i takdirde (Laf ız) veyahut (Kavl) ismini al ı r. Yazı  
ile ifade edildiğ i zaman kitabet veya hat ismini al ır. İş aretle ifade edi-
lirse resim veya remiz isimlerini alabilir. 

Mütekellimlere göre mücerred manadaki kelâm, kafada tekevvün 
eden fikrin ta kendisidir. Bu fikir; bir dü şünce, bir arzu, iyi veya kö-
tü bir duygu, bir niyet veya bir tasavvur olabilir. Bu tarife göre kelâm, 
sesin, hatt ın veya i şaretin kendisi değ ildir. Daha aç ık bir tabirle kelâm 
başka ş ey; laf ız, kavl, harf, hat, resim, remiz ba şka ş eylerdir. Dolay ı -
siy ı e İ slamda eski fakih ve mütekellimlerin bir k ısmı  - ki bunlar ın en 
büyükleri aras ında Ebu Hanife, E ş 'ari, Matürldi, Bakillâni Râ-
zi, gibi büyük ş ahsiyetler vard ı r - Kur'ana, Allah ın sözü (Kelâmül 
Lâh) derken, cümle ve ibarelerinin mazmununu, yâni bu cümlelerin 
ihtiva ettikleri ilahi emirleri ve ö ğ rettikleri yüksek hakikatleri kasd et-
miş lerdir. Mütekellimlerin di ğer bir k ı smı  - ki bunlar aras ında Mute-
zile reisleri bulunmaktad ır - kelâm ın bilhassa lügavi manas ına kaça-
rak Kur'ana, kitap ve mushaflarda emsaline rastlanan bir harf ve bir 
ses demişlerdir. Bu yüzdendir ki, Ebu Hanife ve E şariler Kur'ana eze-
li nazarile bakm ış  ve mecazi bir surette onun Levhi Mahfuzda ezelden 
beri' mevcud oldu ğ unu söylemişken, ikincileri yani Mutezile, Kur'ana 
harf nazarile bakm ış lar ve onun mahlük (yarad ı lmış ) ve ezeliyetle 
hiç alakas ı  olmayan yeni bir eser oldu ğ unu söylemiş lerdi. Bunlara 
göre Kur'an, Allah ı n elçisi olan Hazreti Muhammedin dima ğı na vahiy 
tarikiyle nazil olmaktan ziyade Hazreti Muhammedin a ğ zı ndan ç ık-
mış  ve Kur'an çap ı nda söz söylemi ş  insanlar ın eksik olmad ı klar ı  iddia 
edilmiş  bulunmaktad ı r. 

Gerçi kelâm ın yaln ız liigat bak ımından - müşahhas veya mücer-
red medlullar ına göre - birbirine z ıd iki manada anla şı lmış  olmas ı  bir 
tesadüf veya hatâ eseri de ğ ildir. Bu uzlaş mazlığ m kökleri, ilerde gö-
rüleceğ i gibi, daha derinlerde aranacakt ı r. Manı afih şunu da ilave ede-
limki (kelâm sözünü mücerred bir ~ada anlayan İ slam mütekel-
limleri, Allahın kelâm ım kullar ın kelâm ından tamamen ay ırd etmiş - 



—2— 

lerdir. Onlara göre biz kullar ın kelâm ı n ı , bu kullar ın a ğı zlar ından ç ı -
kan ve sesle ifade edilen laf ı zlariyle duyar ız; yahut da elleriyle yaz-
dıklar ı  hat, çizdikleri resim ve kulland ı klar ı  sair i ş aret ve vas ı talar ile 
anlarız; halbuki Allah ın, peygamberlerine ve temiz kullar ına telkin 
ettiğ i kelâmı  kendilerinden ba şkalar ı  duymaz. Mesela Allah ın kendi 
Kelimi olan Musa ile konu ş mas ı n ı , ilk mütekellimler söyle izah et-
miş ler: Allah ın kelâm ı , Hazreti Musa'n ı n şutiruna yan ındaki a ğ aç-
tan aksetmi ştir. Fakat bu izah ı  mukni bulmayan sonraki mütekellim-
ler ba şka bir izah bularak demi ş ler ki: Allah ın kelâm ı  Hazreti Musa'- 
n ı n şuûruna her yandan ve her yönden, mü ş terek his vas ı tasiyle ula ş -
mış tır. Netekim Hazreti Muhammed'e vahiy ancak vecid ve isti ğ râka 
daldığı  zaman, nazil olurdu. Bu müddet esnas ında Allah ı n kelâm ı , 
Peygamberimizin kulaklar ı na zil sesleri gibi aksederdi, veyahut insan 
kı lığı na giren ve yaln ı z Hazreti Muhammed taraf ından görülen Cib-
ril vas ı tasiyle telkin edilirdi. Allah taalân ın Hazreti Muhammed'e olan 
bu hitab ını  yan ı ndaki ademilerden kimse duymazd ı . 

Bütün bu söylediklerimizden anla şı ldığ ma göre (kelâm lfı gat 
bakım ından üç ayr ı  manaya gelmektedir. 

1 — Kelâm, muayyen bir fikir ifade eden söz veya laf ı z demektir. 
2 — Kelam, sözün kendisi de ğ il fakat sözün ifade etti ğ i manad ır. 
3 — Allahın kelâm ı , kullar ı n ın kelâm ından farkl ı d ı r. K ullarm ke-

l:anım ı  herkes kendi duygu cihazlariyle kavrad ığı  halde, Allah ın kela-
m ın ı  yaln ız peygamberlerin veya onlar ın mertebelerine eri şmiş  olan 
kimselerin kulaklar ı  duyar. 

İ lmi ıstilahta kelâm ise büsbütün ba şka bir manaya gelir. İ mam 
Fahrettin Râzi (Muhtasarü Usulil Din) kitab ında (1) kelâm ilmini 
şöyle tarif eder: «Allah ta:alan ın zat ından, sı fatlar ından ve mebde, ve 
maad ın mümkinât ile ilgili bulunan ahvalinden, İ slam kanununa gö-
re bahseden fenne, ı st ı lahta kel:am ilmi denir.» (2) 

Selâhiyetli bir İ slam mütekellimi taraf ı ndan verilen bu tarife gö-
re, kelâm fenninde, Allah ın zat ından ve s ı fatlar ından, varlığı n baş lan-
gı c ı  ve sonu hakk ı nda akl ı n kabul edebilece ğ i imkanlardan İ slam dü-
şüncesinin prensiplerine göre bahsedilmektedir. 

Bu manaya göre lâ çat ın ifade etti ğ i (kelâm) sözü ile ı st ı lahtaki 
kelâm) sözü aras ı nda hiç bir münasebet görülmemektedir. Bu tarife 

(1) Kitabill Maâlimin mulıtasan 



göre, din felsefesiyle u ğ ra şan bir ilim manas ı na gelebilen kelâm mef-
humunun Arap kaynaklar ına yabanc ı  olmas ı  lazım geliyor. Zaten bu 
mefhumun yabanc ı  düşünce ile alakadar oldu ğu muhtelif vesilelerle 
anlaşı lmaktad ır; ezcümle, Sâdettin Teftazani bu kelimenin medlulu-
nu sekiz ayr ı  ş ekilde izah ederken müphemli ğ i ayd ınlatacak yerde bi-
zi büsbütün tereddüde dü şürüyor. Bir kelimenin, sekiz ayr ı  mânaya 
gelmesine veyahut sekiz muhtelif surette tefsir edilmesine imkan yok-
tur. Gerçi kelâm ve tekellümün mücerred mana& ile dü şünmek an-
lamı  arasında s ıkı  bir münasebet vard ır. Dolayısiyle düşünmek sure-
tinde telâkki edece ğ imiz kelâm ve tekellüm anlamlar ı  ile Allahın ke-
lâmı  aras ındaki bu münasebet üzerinde durabiliriz. Fakat islamlar ın 
fakih ve mütekellimleri bu münasebet ve ilgi ile me ş gul olmamış lar-
d ır. Ancak teftazari'nin bu tariflerinden birinde, kelâm ilminden 
maksud olan şeyin, Allah kelâm ı  olduğunu söylüyor. Fakat Allah ke-
lamından bahsederken, bilvesile veyahut bizzarure, Allah ın zat ından 
bahsedildiğ ini söylemiyor. Halbuki kelâm ilminin rüknü, Allah ın zati 
ve fili s ıf atlar ı  olup burada Allah ın kelâm ı  olan Kur'an, tall bir ba-
his halinde tetkik edilmektedir. Buna kar şı l ık, Siryani, ve İ brâni dille-
rind2 ve bilhassa Yunancada konu ş ma ve dü ş ünme sözleri aras ında 
iltibası  davet edecek derecede yak ınlık ve benzerlik vard ır. Hattâ Yu-
nanca konu şma ~asma gelen (logos) kelimesiyle dü şünme manası-
na gelen (legos) kelimesinin mahrecleri birbirlerine çok yak ın bulun-
maktad ır. Islamc ı  müsteş riklerden D. B. Macdonald, (The Story of 
İslam theology) kitab ında (logos sözünün kar ş )lığı  olan mant ık veya 
kelâm tabirinin, böyle bir iltibas neticesinde, dü şünme nı:anas ı na ge-
len (legos) kelimesinin yerine kaim oldu ğunu iddia etmekte ve bu 
tesmiyenin Arapçaya galat olarak intikal etti ğ ini Böylece tallletmek-
tedir: islam dini Suriye ve Irak ovalarma yay ı lınca, Ş ark kilisas ına 
bağ lı  veyahut Ş ark kilisas ından türemi ş  Siryani, Nasturl, Yakubi kili-
salarının mensuplar ı  ile ilk İ slam mütekellimleri aras ında sık sı k vu-
kubulan münakaşa ve münazaralarda, bu iki Yunanca kelimenin zik-
redildiğ i ve bu münasebetle Yunanca (legos) veya dü ş ünme sözünün, 
Arapçaya (logos) mant ık veya kelâm tarz ında geçmiş  olmasından bah-
setmektedir ki, bu, olmayacak ş eylerden değ ildir. D. B. Macdonald' ın 
bu mütaalas ı m. Ş ehristâni, Elmilel yel Nihal kitab ında şu suretle te-
yid ediyor: «Mut'ezilenin ileri gelenleri, Halife Memun zaman ında 
tercüme ve tefsir edilen felsefe kitaplar ın ı  mütalaa ettiler. Burada 
bulduklar ı  tefekkür tarzlar ı nı  kendi fikirleriyle kar ış t ırarak islam 
ilimleri arasına (kelâm) ad ı nda bir fen soktular.» 

Mamafih mütekellimler aras ında mustalah olan kelâm sözünün 
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aslı  ne olursa olsun; Yunanca, İ branice veya Siryanice olsun; kelâm 
sözünün yabanc ı lığı , müsemmân ın İ slam tefekküründe oynad ığı  ro-
lü k ıymetten dü şürmez. Diller birbirlerinden daima müteesir olurlar. 
Bu gibi kar şı lıklı  tesirler medeniyetin ilerlemesi ve insan dü şüncesi-
nin tekâmülü için zarurldirler. 

2 — İ SLAMDA KELAM İLMİNİN MENŞ Eİ  

İ slâmda kelâm ilminin kaynağı  «Allah» fikridir. Bu bapta daha 
dikkatli ve sahih olmak için ş öyle demek daha münasiptir: Kelâm il-
mi, Hazreti Muhammedin bize ö ğ rettiğ i Allah fikrinden ne ş 'et etmi ş -
tir. Zira Hazreti Muhammedten hayli zaman evvel Araplar aras ında 
Allah fikri mevcut idi. Üçüncü Ask ı  sahibi Züheyr bin Ebi Sülmâ Al-
lahtan şöyle bahseder: 

İ çinizdekini Allahtan saklamay ını z 
Siz bunu saklamak istedikçe belli olur. 
Allah bunun hesab ını  ya ahirette sorar, 
Veyahut yak ın bir zamanda intikam ın ı  alır. 

Peygamberin ceddi Abdül Muttalib, Mekkenin Ebrehe taraf ından 
muhasaras ı  s ı ras ında Ailaha ş öyle yalvarm ış t ı r: Allah ım, kiş i dediğ in 
kendi mal ı nı  kay ı r ı r, Sen de kendi mal ın ı  kay ı r. Burada Allah ı n ma-
lindan maksat, Kâbedir. Sonra, Abdül Muttalip kendi c ğullar ı ndan 
birisi olan Peygamberimizin babas ına da Abdullah (yani Allah ın ku-
lu) ad ını  vermi ş tir. Ş u kadar varki Araplar ın Allahtan ba şka Lât, Me-
nât, Uzza, Hübel gibi ilâhlan da vard ı . Gerçi Allah onlar ın nazar ı nda 
bütün bu ilâhlann üstünde say ılmakla beraber, bu ilâhlar kullar ile 
Allah aras ı nda, birer vas ı ta te ş kil ediyorlard ı . Fakat zamanla bu ilâh-
lar ın ehemmiyeti artm ış  ve Allaha âdeta ortak ( şerik) olmu ş lard ı . 
Halbuki Hazreti Muhammed'in bize ö ğ rettiğ i Allah Tektir, orta ğı  yok-
tur, Onun ne çocu ğu ne dengi vard ır. Mekkede Hazreti Muhammed'e 
nâzil olan İ hlas suresinde Allah şöyle tan ı t ı lır: «De ki Allah Tektir, 
Samedtir (en büyük ınercidir), ne doğ urur ne doğ ar, ve ona hiç kim-
se e ş it olamaz». Binaenaleyh Hazreti Muhammed'in Araplara ve bü-
tün İslâmlara ö ğ rettiğ i Allah düş üncesi, İslâmiyetten önceki Allah 
düşüncesinden farkl ı dı r. Cahiliyye Araplar ı  Allah ile birlikte ba şka 
ilâhlara tapt ıklar ı  için müş rik say ı lırlard ı . Araplardan Hazreti Mu-
hammed'in Allah dü şüncesini red edenler de kâfir say ı l ırlard ı . Dolayı - 
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siyle Hazreti Muhammed'in tek Allah dü ş üncesi, İ slam diyanetinin 
esasl ı  rüknüdür.» Allahtan ba şka tanr ı  bulunmad ığı na ve Muham-
med'in Allah elçisi oldu ğuna inan ı r ı m» demiyen bir kimse müslüman 
olamaz. 

Tek ve ortaks ız Allah ın aşı k ı  olan Hazreti Muhammedin va'yine 
peygamberliğ i müddetince nazil olan Kur'an sureleri, Allah ın azame-
tini öyle beliğ  ve cazib bir surette vasfederler ki, Allah ın bu vas ı flar ı nı  
öğ renip Ona ba ğ lanmamak kabil de ğ ildir. Fakat bu vas ıflar ın çe ş itli 
manalar ı , edebi ve mecazi mahiyetteki medlülleri, kötü niyetli müna-
fıklara ve muhalif kafirlere itiraz imkanlar ı  vermiş ti. Bunlar, mümin-
lerin kanaatlerini sarsmak ve müslüman olmak isteyen mü ş rikleri hi-
dayet yolundan şa şı rtmak için, Allah ı n sözlerinde bir tenâkuzun bu-
lunduğunu ileri sürerlerdi. Hele İ slam dinine, sırf maddi menfaatler 
sağ lamak, canlar ı n ı  kurtarmak veyahut mal ve şöhretlerini kay ırmak 
maksadiyle, giren imans ı zlar, f ı rsat buldukça şüphelerinin zehirlerini 
etrafa saçm ış lard ı . İslam k ı lığı na giren Mekke Yahudileri ve H ırısti-
yanlar ı  bu münafıklar ın başı nda geliyorlard ı . 

Ş ehristâni, Elmilel vel Nihal kitab ı n ın dördüncü mukaddimesinde, 
bu noktay ı  şu sözlerle belirtmektedir: bunlar, Allah ın zat ı  hakk ında 
münakaş aya girmiş , Celâleti hakk ında fikir yürütmü ş , Allahın fi'illeri 
hakk ında ulu orta söz söylemi ş  olduklar ından, Peygamber onlar ı  ileri 
gitmekten menetmi ş  ve Allah ı n ş u mealdeki sözleriyle tehdid etmi ş -
tir: «Allah, kendi zat ı  hakkında münaka ş a edenlerin üzerine y ı ldır ım-
lar yağ dırarak onlar ı  vurur. Onunla u ğ ra ş mak isteyenlerin ba şı na ol-
mı yacak ş eyler getirir.» Bu gibi haller Peygamberimiz aleyhisselâm ı n 
en şevketli, en kuvvetli ve tam s ıhhatta oldu ğu zamanlara rastlam ış -
tı . İki yüzlü münaf ıklar, dış tan İ slam görünürken içlerinden bozguncu 
idiler. Onlar ın bu bozgunculuğu, Peygamberin hareket ve fi'illerine et-
tikleri itirazlardan belli oluyordu. Bu itirazlar kötü tohumlara benzer. 
Onlardan ç ıkan şüpheler ise azg ın ekine benzerler diyor. 

Hazreti Muhammed Medine'de bu gibi münaf ıklarla uğ raşı rken 
nazil olan Elbeyyine suresinin alt ınc ı  ayetinde (1) ş öyle denmektedir: 
<Kitab ehlinden olup küfredenlerle mü ş rikler ilelebet cehennem ate-
ş inde kalacaklar. Onlar, mahlükat ın en kötüleridir.» 

İ slamlık Allah ın inayeti, ve Hazreti Muhammedin harikulade 
kudret ve zekas ı  sayesinde, Arap yar ı madas ında yay ı l ırken, münaf ık 
ve muhaliflerin sesi boğ uluyordu. Onlar ın fesad ve entrikalar ı  kâr et-
mez oldu. Fakat Resülü Ekrem ölünce kab ına sığ mayan nifak ve mu- 

(1) Su : 98 - A : 6 
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halefet unsurlar ı  kudurdu. İ slam dini tehlikeye dü ş tü. Bu durum kar-
şı sı nda ilk İ slam Halifesi Ebu Bekir Hazretleri, laz ım gelen ş iddet ve 
dirayeti gösterdi. Elinde kalan bir avuç müminle dinden ayr ılanlar ı  
doğ ru yola getirdi, ve büyük bir imanla ba ş layan cihad ve gaza harp-
leri münaf ık ve muhaliflerin seslerini bir daha k ı sti. Fakat İ slam f 
tihleri, tabi'i veya içtima'i engeller kar şı s ında, askeri inki ş af imkan-
lar= gaybedip İ slam cemiyeti dinamik merhaleden statik merhaleye 
geçince; İ slam mütefekkirleri, yabanc ı  memleket, yabanc ı  düş ünce ve 
yabanc ı  ilimlerle kar şı laş t ı lar. Üstelik, dini ve siyasi ihtiraslar ın kar ış -
tığı  yeni hadiseler cereyan etti. Eski medeniyetlerin kayna ş tığı  ve 
muhtelif akidelerin çarp ış tığı , ve Araplarca bilinmeyen ruhi ve zihni 
istidatlar ın inkiş af etti ğ i bu memleketlerde, kadim Irak, M ı s ır, Suriye, 
Anadolu ve İ ran itikatlar ı  yer yer kendini gösterme ğe ba ş -
lad ı . Yunan felsefesi, Yahudi ve H ı ristiyan tasavvufu ile kar ış arak İ s-
lamlığ a hulül etme ğ e çal ış tı ; Zerdü ş ti inanlar ı  Mânilik ve Mezdekilik 
safhalar ından geçerek İslami bir çehre almaya çabalad ı ; Afganistan 
ve Sind ülkelerinden getirilen esirlerin beraberlerinde getirdikleri hu-
lül ve tenasüh itikatlar ı , İ slam düş üncesine sokulmaya ba ş lad ı . İş te 
bu karma şı k alemin içinde ya ş ayan İ slamlar ın - as ı llar ı  ne olursa ol-
sun, Arap olsun, İ ranl ı  olsun, Bizansl ı  olsun, eski yerlilerden olsun - iyi 
veya kötü niyetle, İ slamliğı n esasl ı  rüknü olan Allah dü şüncesini tet-
kik adesesinin alt ına koyarak münaka ş a etme ğ e ba ş lad ı lar. Kur'an ı  
ele alarak eski bir al ış kanlı kla kendi kafalar ına göre tahlile koyuldu-
lar. Kimisi Allah ın s ı fatlar ında insani vas ı flar ın bulunduğ unu iddia 
etme ğ e ve Allah ın s ıfatlar ı n ı  insani s ı fatlara benzeterek bir nevi an-
tropomorfizm yapma ğa, kimisi Allaha bir cisim ve ş ekil vermeğ e, ki-
misi Allah ruhunun Hazreti Ali'ye ve ondan sonra erkek evlad ından 
birine, veyahut da ba şka kimselere hulfı l ettiğ ini iddia etme ğe baş lad ı . 

Bu yeni Müslümanlar aras ında Allah ı n kelam ında tenakuzun bu-
lunduğ unu iddia edenlerin dü ş ünme tarz ı na misal kabilinden bir kaç 
ayet zikredelim. Bu ayetler bilhassa kaza ve kader meselesiyle ilgili 
bulunmaktad ı rlar. 
1 — (Su : 99 - A : 8 ve 9) «bir zerrecik hay ır yapan hay ı r görür, ve 

bir zerrecik kötülük eden kötülük bulur». Bu iki ayette insanla-
r ın hay ı r ve ş er fiillerine Allah ın sarih bir surette kar ış madığı  
görülür. 

2 — (Su : 45 - A : 15) «iyilik eden kendine eder, kötülük eden ken-
dine eder. Zaten sonunda Allah ın huzuruna döneceksiniz.» Bu 
ayette ise insanlar iyilik ve kötülüklerinin ak ıbetlerini görecek-
lerinden ve ahirette hesap vermek üzre Allah ın huzuruna ç ı ka- 
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caklar ından bahs edilmektedir. 
3 	(Su : 92 - A : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) «Bu dünyada sa'yeniz çe ş itlidir: 

Malından veren ve Allahtan korkan, ve hayra inanm ış  olan kim-
seyi muvaffakiyete nâil ederiz. Fakat cimrilik eden ve Allaha al-
d ım etmeyip hayra inanmayan kimseyi mü şkülatla kar şı  karşı -
ya b ırak ı r ız». Bu ayetlerde dahi insanlar iyilik ve kötülük et-
mekte serbest iseler de Allah ın iyi kimselere muvaffakiyet im-
kanlarm ı  bah ş edip kötüleri muvaffakiyetsizli ğe uğ ratmas ından 
bahsedilmektedir. Dolay ı siyle Allah ın insan i ş lerine müdahalesi 
şarta ba ğ lı  bulunmaktad ı r. 

4 	(Su : 42 - A : 26 ve 30) «O (yani Allah) kendi kullar ının tövbe- 
sini kabul eder, hatalar ın ı  affeder, ve yapt ıklar ı n ın bilir; iman 
edenlerin ve iyilik edenlerin (duas ına) icabet eder, ve onlara 
fazl ve nimetinden ziyadesiyle verir. Kafirler ise ş edid bir azaba 
mahkümdurlar... Ba şı n ıza gelen her felaket kendi yapt ıklar ı nı -
z ın neticesidir. Bununla beraber Allah ço ğunu affeder.» Bu 
iki ayetten dahi iyi ve kötü fiillerin insanlardan sad ır olduklar ını  
ve Allah ın iyi insanlar ı n tövbesini kabul etti ğ ini ve hatalar ın ı  af-
f ettiğ ini öğ reniyoruz. 

5 -- (Su : 41 - A : 47) «iyilik eden kendi nefsir ıe eder. Kötülük eden 
kendine eder. Allah kullara zulm etmez.» Bu ayette insanlar ın 
iyilik ve kötülük i ş lemekte muhtar olduklar ı  daha aç ık bir su-
rette belirtilmi ş tir. Zira insanlar kendi suçlar ın ı  iş lemekte ser-
best olmasalard ı  Allah ın onlara zulm etmiş  olaca ğı na dair =- 
mi bir iş aret var. Ş imdi bu kanaatlere muhalif gibi görünen a ş a-
ğı daki ayetlerin mealini tedkik edelim. 

1 — (Su : 95 - A : 5 ve 6) «Biz insan ı  en iyi terkipte yaratt ık; sonra 
da onu aş ağı lar ın aş ağı sma att ık. Fakat iman edenler ve iyilik 
edenler bundan istisna edilmi ş lerdir; onlar ın minnetsiz mükâ-
fatlar ı  vard ı r.» Bu iki ayet, Allah ı n insan ı  en mükemmel bir su-
rette yaratt ıktan sonra a şa ğı lar ın aşağı sma att ığı nı  söylemekle, 
Adem oğ ullar ı= yarad ı lış ta iyi olmakla beraber Allah ın gazab ına 
uğ ramış  olup a ş a ğı lar ın a ş ağı sma at ı lmış  olduklar ını  bize ö - 
retmektedirler. Mamafih Allah ın bu eski gazab ın ın hükmünden 
ancak iyi kimselerin müstesna olduklar ı n ı  ve mükafat görecekle-
rini bildiriyorlar. 

2 — Su : 64 - A : 3) «O sizi yaratt ı . Kiminiz kafir kiminiz mümindir. 
Allah yapt ıklar ı n ın görür.» Bu ayette insanlar ın doğuş tan kafir 
veya mümin olduklar ı  sarahatle ifade edilmemi ş  olmakla bera-
ber ayeti bu ş ekilde anlayanlar vard ır. 
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3 — (Su : 76 - A : 4) «Biz insana yolunu, ya ş ükredici veya kâfir ola-
rak ayd ı nlatt ık.» Bu ayeti de evvelki manada tefsir edenler var-
dı r ki insanlar ın doğu ş tan şakir veya kâfir olarak yarat ı ldiklar ı -
nı  iddia edrler. 

Bu son iki ayetteki sarahats ı zlığ a mukabil, okuyaca ğı mız ayet-
lerde, insanlar ş eytan taraf ından fenal ığ a sürülmekle beraber onla-
rın hayr ve ş er iş lemeleri Allah ın takdirine ba ğ lı dır denmektedir. 

(Su : 35 - A : 7, 8, 9) « Ş eytan sizin dü ş man ı nızd ır. Onu kendinize 
düşman biliniz. O kendi f ırkasm ı  cehennem ehlinden olmaya davet 
eder. (Ey Muhammed) kendi kendilerini aldatarak, kendi kötülükle-
rini hoş  görenlere ac ınıp üzülme. Allah istedi ğ i kimseyi şaşı rt ı r, iste-
diğ ini hidayete ula ş tı rır.) Bu iki ayetten birincisinde şeytan ın kendi 
taraftarlar ını  cehennem azab ına davet etti ğ i söylenmekte ise de, ikin-
cisinde insanlar ı  bizzat Allah ın ş aşı rttığı  veya hidayete ulaş tı rdığı  söy-
lenmektedir. Bir de şu ayetin meal ı nı  okuyal ım: 

(Su : 42 - A : 45) «Allah ı n ş aşı rttığı  kimsenin art ık başka velisi 
bulunamaz». Bu ayette de kötülük eden kimseleri, Allah ı n şa şı rttığı  
açıkça söylenmiş tir. Zaten İ slâmlığı n ş artlar ından biri «ve hayrihi ve 
şerrihi minallâhi taalâ» demek de ğ ilmidir. Ş u kadar ki iyisinin ve kö-
tüsünün Allahtan oldu ğuna ancak Ehli Sünnet vel Cemaat inan ırlar. 
İslam dinini akla ve enfüsI adalet mefhumuna uydurmak isteyen ba-
z ı  kimseler bu kanaatte de ğ ildirler. Onlar, kader meselesini daimi bir 
münakaş a mevzuu yapt ıklar ı  için «kaderiyeciler» veya kaderiye f ı r-
kas ı  adıyla yâd edilmeye ba ş lad ı lar. İş te bizim ilerde daha yak ı ndan 
tetkik etmek istedi ğ imiz bu f ı rka mensuplar ına bilâhare Mutezile is-
mi verilmiş ti. Bunlar Allah ın sıfatlar ın ı  ve İ slam akidelerini ak ı l esas-
lar ına göre tetkik ettikleri için, onlara ak ı lc ı  mütekellimler denmi ş tir. 

İ slam akidelerini yaln ı z menkülâta göre kabul eden Ehli Sünnet 
yel Cemaat, necat ı n yaln ız imanda olduğunu ve Allah ın iş lerine akl ı n 
ermediğ ini iddia ederler. Bilahere E ş 'arIler ismini alan Ehli Sünnet 
vel Cemaatin mütekellimlerine nakilci mütekellimler denir. Bunlar-
dan imam Gazali akl ın ve felsefenin hatalar ını  isbata kalk ış mış t ır. 
Yine bunlardan birisi olan - ve bu kitab ı m ı zda bize azami derecede reh-
berlik edecek olan - imam Ebülfetih Ş ehristanI, der ki: Allah me ş iy-
yetinin sebep, illet veya hikmetini sormak bir şeytan i ş idir. Ş ehrista-
ni bu fikrini izah ederken Mutezilenin bu ilahi me ş iyyete iblis gibi 
itiraz ettiklerini söylüyor. Şehristanl bu mânada der ki: (1) 

(1) Sehristani el milel yel Nihal S. ( 9 dan 19 za kadar ) 
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«Belki hilkatte zuhur eden ilk şüphe İ blisi lâinin ş üphesidir. Bu, 
onun kendi fikir ve istibdad ından, emri ilâhiş e itiraz ından, kendi he-
veslerine kap ı lmas ından, ve kendisinin ate ş ten yarat ı lmış  olduğu için, 
topraktan yarat ılan Ademin üzerinde üstünlük iddia etmesinden doğ -
muş tur. Sonralar ı , bu şüpheden yedi şüphe daha ç ıkmış  ve hilkate ya-
yı larak insanlar ın zihinlerini buland ı rmış . Bid'at ve dalâlet mezhep-. 
leri iş te bunlardan türemi ş tir.» 

«Bu yedi şüphe Luka, Markus, Yuhanna, Metta incillerinin ser-
hinde mezkur olup Tevratta da ğı nık bir halde bulunmaktad ırlar. Ib-
lis secde emrine itiraz ettikten sonra, kendisiyle melâ'ike aras ında ge-
çen konu şma İ ncilde bir münâzara şeklinde yaz ı lmış tı r.» 

«Rivayete göre iblis demi ş  ki: - Allah tâalân ın Rabbim olduğunu, 
kâinat ın Rabbi olduğunu Alim ve kadir olduğunu, kudret ve me ş iy-
yetinden sorumlu olmad ığı nı , ve bir şeyi isteyince ona, oluver buyur-
dukta o şeyin oluverdi ğ ini, ve onun Hakim olduğunu teslim ederim. 
Şu kadar var ki, hikmetinin tecellisi hakk ında sorulacak sorular ım 
var.» 

«Melâ'ike ona: - Bunlar nelerdir ve kaçt ı rlar? dediler. mel'un de-
di ki: - Yedi tanedirler ve birincisi şudur: Allah beni yaratmadan ön-
ce, benden nas ı l bir ş eyin sâd ır olacağı n ı  bildiğ i halde, beni neden ya-
ratt ı ? ve beni yaratmaktaki hikmeti ne idi?» 

« İ kincisi mâdemki beni kendi irâde ve me ş iyyeti muktazas ınca 
yaratt ı , bana ne diye Kendini tan ımak ve Ona itaat etmek külfetini 
yükledi? sonra, benim tâatimden müstefid olmad ığı  ve mâ'siyetimden 
mutazarr ır olmadığı  halde bu külfetin hikmeti nedir?» 

«Üçüncüsü, mademki beni yaratt ı  ve bana bu tekliflerde bulun-
du, ben de Ona kar şı  olan mârifet ve tâat borcunu kabul edip Onu ta-
nı dı m, ve Ona itaat ettim, ne diye Ademe itaat ve secde etmemi teklif 
etti? Hele Allah ı  daha fazla tan ımaya ve daha çok saymaya yarama-
yan bu teklifin hikmeti nedir?» 

«Dördüncüsü, mâdemki beni yaratt ı  ve bana mutlak tekliflerden 
sonra, bu hususî teklifte bulundu, ben de A.deme secde etmiyece ğ imi 
söyledim, beni niçin cennetten lânetle ko ğdu? Allaha Senden ba şkas ı -
na secde etmem demekten ba şka bir suçum olmad ığı  halde, bana re-
va gördüğü bu muamelenin hikmeti nedir?» 

«Beş incisi, mâdemki beni yaratt ı  ve bana mutlak ve hususi tek-
liflerde bulundu, ve itâatsizli ğ im üzerine, beni lânetle koğdu, neden 
beni A.deme musallat k ı ldı ? ben de cennete tekrar girerek Ademi f ısı ltı -
larımla aldatt ı m, ve yasak ağ açtan yemesine sebep oldum, ve Allah onu 
benimle beraber cennetten ç ıkard ı . Sorar ım bu iş in hikmeti nedir? Hal- 
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buki Allah, benim cennete girmeme mâni olsayd ı , Adem benden kurtu-
lur ve ilelebed cennette kal ırdı .» 

«Altıncı sı , madem ki beni yaratt ı , ve mutlak ve hususi külfetlerde 
bulundu, ve lânet ettikten sonra beni cennete bir daha sokarak Adem-
le aramda husümet ba ş lad ı , beni niçin onun çocuklar ına musallat ey-
ledi? ben onlar ı  gördüğüm halde onlar beni görmezler. F ıs ı lt ı lar ım on-
lara tesir etti ğ i halde, ben onlar ın kuvvet, nüuz, kudret ve imkânla-
rından müteessir olmam. Bu i ş in hikmeti nedir? Halbuki onlar ı  fitrât 
üzre yarat ıp benim gibi bir ş aşı rtı c ı dan kay ırsa idi, ve onlar temiz, us-
lu ve muti kalsalard ı  daha iyi olmazm ıydı , ve Allah ın hikmetine da-
ha çok yakış mazm ıydı ?» 

«Yedincisi haydi bunlar ın hepsini teslim edeyim; beni yaratt ı  ve 
bana mutlak ve kay ı tlı  külfetlerde bulundu; ben de kendisine itaat et-
meyince beni lânetle ko ğ du; sonra da cennete bir daha girmeme mü-
saade etti ve Âdeme çatma/na imkân verdi; ve ben cennette yapt ıkla-
rımı  yap ınca, beni oradan bir daha ç ıkar ıp Adem oğullarına musallat 
kı ldı . Bu da yetmiyormu ş  gibi, kendisinden mühlet istediğ im zaman 
bana neden mühlet verdi? Ona Ba's gününe kadar bana mühlet ver de-
dim. O da «Mâlüm günün hulûlüne kadar sana mühlet verilmi ş tir» 
dedi. Bu iş in hikmeti nedir? Halbuki beni derhal yok etseydi, Âdemle 
zürriyeti benden rahat edecek ve dünyada şer kalm ıyacakt ı . Âlemin 
iyi bir nizam içre devam etmesi, fenal ıklarla kar ışı k olarak devam et-
mesinden iyi de ğ ilmidir!... İş te iddialar ım ve iddialar ı mda.n herbiri-
sinin delilleri bunlard ı r.» 

« İ ncilin şarihi der ki: Bunun üzerine Allah tâalâ mela'ike aley-
himisselâe şu sözleri vahyederek, onlara dedirtti ki - Benim, kendi 
Rabbi olduğumu ve hilkat ın Rabbi olduğ umu söylediğ im vakit, ne sâ-
dık idin ne samim'. Eğer kâinat ın Allah ı  olduğumu söylerken sâd ık ol-
sayd ın, benden hesap sormazdm. Ben kendimden ba şka Rab olmayan 
Allahım, yaptığı mdan sorumlu değ ilim. Fakat yarat ıklar sorumludur-
lar.» Ş ehristani sözüne devamla der ki: 

«Bu söylediklerim Tevrat ve İncilde anlatt ığı m surette zikredil-
miş tir. Bir zamanlar kendi kendime dü şünerek dedim ki: Hiç itiraz 
götürmeyen noktalardan biri de şudur: Âdem oğullar ına âr ız olan her 
şüphe, ş eytân ı  rejimin şaşı rtmas ından ve telkinlerinden ne ş et et-
miş tir...» 

«... İ lk lâin, akl ın hükmüne uymayan şeyler üzerinde ak ı l yor-
makla, Hâl ık ın hükmünü mahlüklar aras ında yürütmüş  veyahut 
mahlüklar ın hükmünü Hâl ıkın üzerinde yürütmü ş  oluyor. Birinci 
halde aşı rı lık, ikincisinde eksiklik var. Birinci uygunsuzluktan HulC ı - 



liyye, Tenasühüyyee, Mü ş ebbihe ve a şı rı  Rafı zı lik mezhepleri türemi ş -
tir. Bu sonuncu mezhep sâlikleri, bir şahsi aşı rı  derecede ş iş irerek ona 
Celalet vas ı flar ını  verirler. İkinci uygunsuzluktan Kaderiyye, Cebriy-
ye ve Mücessime mezhepleri türemi ş  olup bunlar, Allah taâlân ın va-
sıflar ın ı  eksilte eksilte. Onu mahlük s ıras ına indirirler. Bu münasebet-
le Mutezileye Allah fi'illerinin te şbihçileri nazariyle bak ı labilir. Mü-
ş ebbihe ise Allah ın s ı fatlar ı  bahsinde Hulüliyye say ı lırlar. Hakikatte 
bu f ı rkac ı lardan her biri ya sa ğ  veya sol gözünde -A kördür. Bunlardan, 
insanlarca iyi olan ş eyler Allaha göre de iyidirler; ve insanlarca fena 
olan ş eyler Allaha göre de fenad ı rlar diyenler, Hal ık ı  mahlüklara ben-
zetirler. Hal ık, mahlüklar ın vasıflariyle vas ıflan ır veyahut mahlüklar 
Halıkın vas ı flariyle vas ıflan ırlar diyenler, doğ ru yoldan ayr ı lmış  sa-
yı lırlar. Zâten Kaderiyecilerin her şeyde illet aramalar ı , ilk lainin temel 
prensibi ve dayanak noktas ı  değ ilmidir? Evvela hilkatin illetini so-
ran, sonra mükellefiyetlerin hikmetini soran, daha sonra Adem aley-
hisselâma secde etmenin faydas ını  soran o değ ilmidir!...» 

«Netice de her iki taraf ın noktai nazar ı  çirkindir. Mutezile tevhid 
bahsinde okadar ileri gittikleri Allah ı n vas ıflar ını  nefyede ede tatile 
(hiçliğ e) vard ı lar. Mü ş ebbihe ise Allah ın vasıflar ın ı  eksilte eksilte ona 
cisimlerin vasıflar ını  verdiler...» 

Hakikaten Mutezile, insan ı  kendi fiillerinde serbest addederler ve 
iş lediğ i hatalar ın cezas ın ı  çekmeğ e müstahakt ır derler. Allah ı n, kendi 
âciz yarat ıklar ına pe ş in olarak kasdedemiyeceğ ini iddia ederler. İnsani 
kendi fiillerinin hal ıkı  addederler. İ nsan kendi ekme ğ ini kendi eme ğ i 
ile kazan ı r, .hayr ı  şerden kendi ak ı l ve iz'âniyle ay ı rd eder derler. Bu-
na kar şı lık Kur'anda yaz ılan her şeyi olduğu gibi kabul edenler, dün-
ya ve ahirette tek Razzak ın Allah olduğuna inan ırlar, ve şu ayetin 
hükmüne uyarlar: (Su : 34 - A : 36) «Deki Rabbim istedi ğ i kimsenin 
rı zk ını  bol verir, istedi ğ i kimsenin r ı zkını  kısar; ve da ğı ttığı nız para-
yı  size taviz eder. O, r ı zık verenlerin en hay ırlıs ı dı r.» 

Bu durum kar şı sında Mutezilenin Kur'ana itiraz etmeleri de icab 
ediyor. Filvâki onlar, Allah ın kadimlik vasf ını  ittifakla kabul edip Kur' 
andaki diğ er vası flar ının çoğunu red ederler. Bunlar ın aksine olarak 
da, Kur'anda Allaha s ırf mecazi veya edebi ~ada - verilen maddi 
vasıflar ı , maddi mânada anlayan ve (yedullâh), (vechullâh) tâbirle-
rini, Allahın eli, Allah ın yüzü şeklinde kabul edenler ve Allahla ilgili 
(Arş ), (Levh), (Kalem), (Kürsi) tabirlerine mücessem ş ekiller veren-
ler de olmu ş tur. Bunlar Kur'an ın 39 ncu suresinin 75 nci ayetindeki 
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(1) (Arş ) kelimesini ve Kürsl (2) ayetindeki (kürsi kelimesini mad-
di bir şekilde anlarlar. Mutezile ne kadar zihni bir taassuba kap ı l-
mış larsa Mücessime ve Mü ş ebbihe dediğ imiz f ı rkalar ın mensuplar ı , 
okadar sathi ve sade kalm ış lard ı r. 

3 — İLK KADERİ YECİ  MÜTEKELL İMLER VE İTIZAL 
KELİMES İNİN ZUHURU 

Bundan evelki bahiste Hazreti Muhammedin Allah dü ş üncesine 
itiraz eden münaf ık ve kâfirlere Peygamberin ş iddetle cevap verdi ğ ini 
söylemiş tik. Bu itirazlar ı n bilhassa Allah ın zât ı  ve takdiri ile alâkadar 
oldukların ı  da izah etmi ş tik. Kadere ait itirazlar ın Hazreti Muham-
med devrinde ba ş ladığı n ı  bize hadisler öğ retmektedir. 

1 — Peygamber dedi ki: "Yahudiler yetmi ş  bir f ı rkaya, H ı risti-
yanlar yetmi ş  iki fırkaya ayr ı lmış lar. Benim de ümmetim yetmi ş  üç 
fırkaya ayr ı lacakt ır." (1) 

2 — Rasülullah dedi ki: "Beni - İ srailin ba şı na gelenler ümmeti-
min de ba şı na gelecek. Beni - İ srail yetmi ş  iki mezhebe ayr ı ld ı lar. Be-
nim de milletim yetmiş  üç mezhebe ayr ılmakla Yahudilerden bir fazla 
mezhepleri olacak. Bunlardan bir tanesi müstesna, öbürlerinin hepsi ce-
henneme gideceklerdir. Ona yâ Resulallah, hangi mezhep mensuplar ı  
cennete gidecekler diye sorulunca. Cevap olarak. - Benim ve dostlar ı -
m ı n durumunda olanlar demi ş tir." (2) 

3 — Peygamber aleyhisselam dedi ki: "Beni - İ srail yetmi ş  iki, 
fırkaya ayr ı ldı lar. Benim de ümmetim yetmi ş  iki fırkaya ayr ı lacakt ır. 
Cemâati temsil eden tek f ırka müstesna, öbürlerinin topu cehennem-
liktir. (3) 

(1) «Melâikenin Arşı  sarm ış  olduklar ı n ı , Allaha hamd ile ta:bit ettiklerini ve ara-
lar ında hak ve adaletin hükümrân oldu ğunu,ve elhamdülillahi Rabbil Alemin dedik-
lerini görürsün» 

(2) "Allah ın kürsüsü göklerdeki her şeyi s ığ d ı " 

(1) Esferayini bu hadisi Abdullah bin Naciyeden, o da Veheb bin Bakiyeden, o 
da Hâlid bin Abdullabtan, o da Muhammed bin Amirden, o da Ebu Meslemeden, o da 
Ebu Hüreyreden nakletmi ş tir. 

(2) Elsemezi bu hadisi Ahmed bin Hasan bin Abdül Cebbardan o da Heysam bin 

H -adi:eden, o da İsmail bin Abbâsdan, o da Ziyad bin Enamdan, o da Abdullah bin Ye-

zidden, o da Abdullah bin Amirden nakletmiş tir. 
(3) Bu had:si kad ı  Ebu Muhammed bin Abdullah Ömer Malikiden o da Müs-

limden, o da Velid bin Müslimden, o da Evzâiden, o da Kutâdeden o da Enesten nak-

letmi ş tir. 
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Bunlardan ba şka Peygamberin, Kaderiyecilerle Mürcl'eyi İ slam 
dininin Mecusileri diye zemmettiğ ini ve Haricileri dinden ç ıkaranlar 
diye vasfetti ğ ini bildiren hadisler de vard ır. Bu hadislerin rivayetleri 
ve nakilleri muhtelif olmakla beraber sahih olmalar ı  çok mümkündür. 
Gerçi İ bin Hazm bu hadisleri tekzip etmektedir. Yemenli İ bnül Vezir 
(el Avas ım vel Kavas ım) kitab ın da şöyle diyor: "Çoklu ğun cehennem-
lik ve tek f ı rkan ın cennetlik olmas ı  sözüne sak ı n aldanm ı yas ı n. Bu gi-
bi rivayetler, mülhitlerin desiseleri olabilirler" Ş ems Muhammed Bin 
Ahmet El Be şş ari - El - Makdisi (Ahsenül Taksim kitab ında derki 
bu hadisin "yetmi ş  ikisi cehennemde bir tanesi cennette" şekli daha 
meşhur ise de "yetmi ş  ikisi cennete bir tanesi cehennemde" ş ekli daha 
sahihtir. İ bni Hazm ise, bu hadisin belki en do ğ ru şeklini bize Naim 
bin Hammadm a ğ z ından şöyle rivayet eder. "Ümmetim yetmi ş  şukadar 
fırkaya ayr ı lacakt ı r. Bunlar ın ümmetime en zararl ı  olanlar ı , her ş eyi 
kendi ak ı llar ına göre k ı yas edenlerdir." 

Beygamberimiz aras ıra etraf ında yükselen nâho ş  seslerin tesiri 
alt ında harikulade kuvvetli hadsi ve ş iddetli zekasiyle istikbale baka-
rak, bu mânada bir ş eyler söylemi ş  olabilir. Bütün bu tehdit ve tahzir-
lere ra ğmen Devri Saâdetin son senelerinde do ğ muş  olup çocuklukla-
r ında Peygamberimizi tan ı yan Sahabenin bir k ısm ı  Emeviler devrinde 
Kaderiyecili ğ in bir doktrin halinde ortaya at ı ldığı na ş ahit olmuş lar-
d ı . 

İ slamda ilk kaderiyeci, Emevi Halifelerinden Abdül-Melik-bin-
Mervan zaman ı nda (65 - 86 H. veya 685, 705 M.) zuhur eden Mâbed bin 
Halid ad ındaki mütekellimdir. Kendisine, Basral ı  olan babas ı  Halid 
Cehniye izafetle, Cehni lakab ı  verilmi ş tir. Bu zat ın kaderiyecilik fikri-
ni, Sevsen ad ındaki Irakl ı  bir H ı rıstiyandan öğ renmiş  olduğu rivayet 
edilmektedir. Lalikai (Sünnet) kitab ı n ı n ş erhinde bu haberi, isnad ı  ile 
nakleder. Muharrir bu haberini Abdullah bin Ubeydden ö ğ renmiş , o 
da Ahmed bin Süleymandan, o da Cafer bin Muhammed ve Muham-
med bin İ smailden, onlar da Safvân bin Salihten, o da Amir bin Şua-
yipten, o dahi Evzâiden ö ğ renmi ş tir. Evzaiye göre "kader hakk ında ilk 
konuşan adam, Irak H ı r ıstiyanlar ı ndan Sevsen ad ında bir rrı iihteffl o-
lup, İ slam olduktan sonra irtidad ederek tekrar H ıristiyan olmu ş tur, 
Mabed Cehni, kaderiyecili ğ i bundan öğ renmi ş ; Gaylan da Mâbedden 
öğ renmi ş tir." Bu haberin sahih olmas ı  iki bakımdan akla yak ındı r: 

a) Araplar, Kur'an ı  ve Allah düş üncesini sistematik bir suret-
te, tenkid edip, bu tenkidlerinden bir doktrin ç ıkarmak için Emevi 
devletinin baş lar ında, teoloji ve mant ık bahislerinde yeter derecede iler- 
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lemiş  değ illerdi. Halbuki bu bahisler, Yak ın Ş ark Hristiyanlann ın ye-
gane fikir me ş galesi idi. Dolay ı siyle, Allah ın s ı fatlar ı na itiraz eden Ka-
deriyecilere, H ı rıstiyanlar ın ön ayak olmalar ı  tabi'idir. 

b) Sevsen denilen adam ın Hristiyan iken Müslüman oluşu, ve 
Müslüman olduktan sonra tekrar Hristiyanl ığ a dönmü ş  olması  mani-
dar olup onun durumunu üç suretle tahin etmek mümkündür. 

1 — Ruhen muzdarip bir ilahiyatç ı  olan ve İ slamlıkta vicdan 
huzuru arayan Sevsen, Allah ın meş iyet ve kudreti hakk ında tatmin 
edici bir izah verecek kimselere rastlamad ığı  için tekrar H ır ı stiyanlığ a 
dönmüş  olabilir. 

2 — Bu adam, kendi dinda ş lar ıyle yapt ığı  mücadeleler neticesin-
de sı rf onlardan nefreti dolay ısiyle Müslüman olmu ş , fakat sonradan, 
kendi fikirlerinin Müslüman cemaat ı  taraf ı ndan hazmedilemiyece ğ ini 
anlayarak tekrar H ırıstiyanlığ a dönmüş  olabilir. 

3 — Sevsen, İ slamlar aras ına yalnız kaderiyecilik fikrini sokmak 
maksadiyle İ slam k ı lığı na girmi ş  ve Mabed Cehni çap ında bir sakirt 
yetiş tirdikten sonra, bütün mesuliyeti bu ş akirdin üzerine y ığ arak H ı -
r ı stiyanl ığ a dönmüş  olabilir. 

Büyük fetihlerin devam ı  müddetince Emevi Halifeleri ve .bunla-
r ın emirlerindeki şedid vali ve kumandanlar kaderiyecilere kar şı , 
amans ız davranm ış lardı . Bu davranış larında bir kaç bak ımdan hakl ı  
idiler: 

a) Kaderiyecilik, eski medeniyet Ülkelerinde bir kas ırga h ıziyle 
yayılan İ slam mücahidlerinin aras ında yayı lı rsa, bunlar ın, Hak Taâlâ 
hakk ındaki kanaatleri de ğ işebilir , himmet ve celadetleri gev şer, din 
gayretlerine ve hummal ı  cihad arzular ına bürudet gelebilir, aralar ında 
ganimetlerin taksiminde dahi sonsuz itirazlar ve geçimsizlikler ç ıka-
bilir. 

b) Emevi Halifelerinin çoğu pek dindar olmamakla beraber, ko-
ca Arap imparatorlu ğunun sınırlar ı  içindeki Müslümanların yekvücut 
olmalar ı nı  isterlerdi. Aralar ına nifak ve ayr ı lık tohumlar ı  sokabilecek 
yeni doktrinlerin tabiatiyle aleyhdan idiler. Zaten memleket içindeki 
Hariciler onlar ı  dış  savaş lardan fazla yoruyor ve korkutuyorlard ı . He-
le günden güne büyüyen Sillik tehlikesi, onlar ın can has ımlar ı  ve amca 
zadeleri olan Haş im oğ ullar ının, ve bunlardan bilhassa Ali o ğullar ı -
n ın, nüfuzunu kuvvetlendiriyordu. Ş imdi bu gailelere kaderiyecili ğ in 
de katı lmasını  istemezlerdi. 

e) Kaderiyecilik z ımnen Ümeyye oğullar ını n aleyhine mütevec-
cihti. Ümeyye oğulları , İ slam hilafetinin onlarda olmas ını  Allah tara- 
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fından mukadder bir akibetmi ş  gibi göstermek isterken kaderiyeciler 
kaza ve kaderi nefyetmekle, Ümeyye o ğullarmı , bile bile gas ıb insan-
lar durumuna düşürüyorlard ı . Zâten kaderiyeciler, Ümeyye o ğ ullar ı -
nin uyuş turucu siyasetine hücum etmekten ve her f ı rsatta Emevi Ha 
lif elerin aleyhinde bulunmaktan fârig kalm ıyorlard ı . İş te bu yüzden 
Emevi Halifeleri, ba ş langıçta Kaderiyecilere kar şı  sert davrand ı lar. On-
ları  bilgi ve ilmi liyakatlerinden dolay ı  kazanmak istedilerse de ekse-
riya muvaffak olamad ı lar. 

Mübed Cehni, Abdül-Melikin bütün tavsiyelerine, nasihat ve ık-
ramlarma rağmen İslam diyanetinin kalesi mesâbesinde olan Medine 
şehrinde baz ı  kimseleri kazanm ış  ve kaderiyeci yapm ış tı . Bununla da 
kalmıyarak Sicistan ve Afganistan dolaylar ında Haccaca kar şı  (ve do-
layı siyle Abdül-Melike karşı ) isyan etmiş  olan Abdurrahman bin Eş '- 
as ırı  ordusuna kat ı lmış tı . Ele geçer geçmez Haccac taraf ından kat-
ledildi. 

Onun yerini tutan büyük şakirdi Gaylan Dımaşki, esasen k ıpti 
olan bir mühtedinin oğ ludur. Pek beliğ  bir muharrir ve kuvvetli bir 
hatib idi. Adületi ile me şhur olan ve ikinci Ömer lakab ı rn ihraz eden 
Emevi Halifesi Ömer bin Abdülaziz, Gaylana tövbe ve isti ğ far ederek 
doğ ru yola gelmesini tavsiye etti. Gaylan, Ömer bin Abdülaziz gibi bü-
yük bir fakih ile ba şa ç ıkamayaca ğı nı  anlayınca sustu. Fakat Ömerin 
vefat ından sonra yerine geçen Hi şam-bin-Abdülmelik zaman ında Gay-
lan iş i az ı tt ı . Evvela hapse at ı ldı., sonra da i şkence ile öldürüldü. 

Emevi devrinin en me şhur kaderiyecilerinden biri de Caad bin 
Dirhemdir. Bu zat, ilim ve fazl ı  dolayısiyle son Emevi Halifesi ikinci 
Mervan ın hususi hocalığı na seçilmi ş ti. Hatta ikinci M3rvana, hocas ı -
nın ad ına nisbetle, Mervan ı  Caadi derler. Fakat bu kaderiyeci dahi, 
hunharlıkta Haccacdan a şağı  kalmayan Irak valisi Halid bin Abdullah 
Kısri taraf ından kurban bayram ında, kurbanlar gibi boğ azlanmış tı . 

Bundan sonra meydana ç ıkan Amr-bin-Übeyd-bin-Büb, Emevi 
Halifesi üçüncü Yezid ile anla ş mış  ve başı na, selefleri gibi bir felaket 
gelmeden önce (132 H. 1750 M. y ı lında) Emevi devleti çökmü ş  ve yeri-
ne Hazreti Abbas ın ahfadı , Abbasi devletini kurmu ş lardı . 

Emeviler zaman ında yaşayan büyük Sahâbenin hemen hepsi, 
Ümeyye oğullar ı nı  sevmemekle beraber; kaderiyecilere kar şı  cephe al-
mış  ve Emevi hünedan ım desteklemi ş lerdi. Bu Sahabenin en me şhur-
lar ı  olan Abdullah bin Ömer, Câbir bin Abdullah, Ebu Hureyre, İbin 
Abbas, Enes bin Malik, Abdullah bin Ebi Evfâ, Ukbe bin Amir Cehni 
ve emsali, kendi evlatlar ına, zürriyet ve tabilerine, kaderiyecilerle her 
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alakay ı  kesmeyi tavsiye etmi ş lerdi. Bu Sahâbilerin kanaatince, kade-
riyecilere selam vermek, cenaze namazlar ı n ı  kı lmak ve hastalar ın ı  zi-
yaret etmek câiz de ğ ildir. Emevi devrinin fakihlerinden olan zühri, 
Emevi Halifesi Abdül-Melik-bin-Mervana, kaderiyecileri öldürmek hu-
susunda fetva bile vermi ş ti. 

Abbasi devleti i ş  başı na gelince kaderiyecilerin durumu de ğ iş ti. 
Vaktiyle Emevi devletinin büyük kaderiyecilerinden olan Amr bin U-
beyd, Emevi Halifesi üçüncü Yezidin (126 H. - 749 M.) dostu iken ş im-
di Abbasi devletinin hakiki bânisi ve ikinci halifesi olan (136 - 158 H. 
veya 755 - 765 M.) Ebu Cafer Mansurun dostu oldu. Esas itibariyle Be-
ni Teym aş iretinin mevâlisinden (yârân ından) olan Amr bin Ubeydin, 
Bâb ad ındaki büyük babas ı  Kâbulün fethinde esir edilmi ş ti. İ çtimai du-
rumu ve belki de şahsi istidâd ı  dolay ısiyle bu zat yabanc ı  fikirleri ka-
bul etmeye Araplardan daha müstaid idi. Ancak onun daha evvelki ka-
deriyeciler gibi ahlakça pek temiz olmas ı , ve nezahati derecesinde ter-
biyeli olmas ı , Abbasi Halifesi Ebu Cafer Mansurun çok hoşuna gitmiş ti. 
Ebu Cafer Mansur hilafeti zaman ında yaşayan bütün âlim ve fâz ı llar ı  
kendi davas ına kazanmak için, bol keseden ba ğış ladığı  makam 
ve ihsanları  hepsi de kap ış a kapış a al ırken Amr bin Ubeyd, Mnsurun 
tuza ğı na dü şmedi ve ölünceye kadar Halifenin hürmet ve itibar ını  mu-
hafaza etti. Ölümünde Halife Mansurun onu, şu takdirkâr sözlerle öv-
düğ ü rivayet edilir: "Yemlik dâne serptim, Amr bin Ubeydden ba şka 
herkes toplad ı ." Bir defas ında da Ebu-Cafer-Mansur, zaman ın âlimleri-
ne şu ağı r mülâhazada bulundu: "Hepiniz - Amr bin Ubeyd müstesna -
av pe ş indesiniz" 

Binaenaleyh kaderiyeciler, Abbâsi Hilâfetinin ba şı nda, Emevi 
devleti zaman ı nda çektikleri mihnetlerin tesiriyle, daha müt2dil hare-
ket etme ğ e alış mış , ve Halifelere hulül etme ğ e muvaff ak olduklar ı  gi-
bi, Abbâsi Halifelerinin kendileri de kaderiyecileri himaye etmekte bir 
fayda görüyorlard ı . ilerde bu himayenin ehemmiyetli bir fikir de ğ iş ik-
liğ ine âmil olduğunu izah edece ğ iz. 

Kaderiyeciler Abbasi devrinde Mutezile veyahut mütekellimin 
adlar ı  ile tan ınmaya baş ladı lar. Bu kitab ın ilk bahsinde, İ mam Fah-
rettin Razinin, kelam sözünün mustalah manas ını  nas ıl tarif etti ğ ini 
söylemiş tim: "Allah tâalan ın zat ından, sıfatlar ından ve mebde ve ma-
âdın mümkünat ile ilgili ahvalinden, İ slam kanuna göre bahseden fen-
ne, ı stı lahta kelam ilmi derler." 

İ slâmlar aras ında Allah ın zat ve s ı fatlar ından bahseden ve bu 
s ı f atlar üzerinde ak ıl yürütmeğe kalk ış an ilk f ırka kaderiyeciler f ı r- 
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kası  olduğ u için, bunlar ın uğ raş tıklar ı  fenne kelam denimş  ve kendi-
lerine mütekellim veya mütekellimin denmiş tir. Gerçi mütekellin ı  ismi 
bilahare İ slam kanununa göre Allah ın zat ve s ıfatlar ından bahseden 
skolastik kelamcilara da Mak edilmeğe ba ş ladı . Fakat iyon veya di-
ğ er müstemleke Greklerinin ak ı lc ı lığı na göre, yahut Demokrit ve Epi4 
kürün atomculuğuna göre, Allahın zat ve s ıfatlar ını  mevzu bahseden 
Ilk islam mütefekkirleri, kaderiyecilerden olduklar ı  için ilk önce bun-
lara mütekellim ismi verilmi ş ti. 

Kaderiyecilere bilahare Mutezile ismi de verildi. Bu ismi kendile 
ri de beğenip benimsediler. Mütekellim tabirini kaderiyecilerden ba ş -
kalan kulland ıkları  halde, Mutezile ismi yaln ı z kendilerine has kalm ış : 
tı . Kaderiyecilerin bu son ismi kabul etmelerinin ba ş lıca sebebi, Peygam 
berin onlar hakk ında: "Kaderiyeciler bu ümmetin rnecusileridir" de-
miş  olması dır. Bu hadisin doğ ru veya uydurma olmas ı  bertaraf, kaderi-
yeciler kendilerini bu töhmete kar şı  şöyle müdafaa etmi ş lerdi: "Bu ha-
dis olsa olsa, kadere inanm ış  olan kimseleri ilgilenclirir. Yoksa bizim, gi 
bi kadere itiraz edenleri de ğ il" Fakat ne de olsa kendilerinin, islam ce-
maati nezdinde kaderiyeci olarak tan ınmış  olmalar ı  hiç te hoş lar ına 
gitmediğ i için kendilerine verilen Mutezile ismini seve seve kabul et-
miş lerdi. 

itizal, Mutezile veya Mutezill tabirleri, Allah ın zat ı  üzerinde ce-
reyan eden bir münaka şadan ç ıkmış  değ ildir. Bu isim, kaderiyecilikle 
tali derecede ilgili olan bir meseleden ç ıkmış t ır. Öyle ki: 

Kaderiyeciliğ i bir sistem halinde ortaya atan ve Amr bin Ubey-
dın yakın dostlar ından olup Hasan ı  Basri ile Ebu . Haş im bin Muham-
med bin Hanefiyenin ş akirtlerinden olan, ve belagati kadar ( .1) ilim 
ve fazl ı -ile me ş hur olan Vas ı l-bin-Ata-el-Gazzal olmu ş tur. Zaman ında 
halk, günahkar Müslümanlar ın durumlariyle yak ından ilgilenmekte 
idi. Bu durumun tefsir ve izah ı  makamında her kafadan bir ses ç ıkıyor, 
ve her f ırka ba şka fikir ve mütalaalar yürütüyo ıdu. Bu muhtelif mü-
taalar ı  hülasa edelim: 

1 -- Harici f ı rkas ından olan (Ezrakiler) diyorlard ı  ki: Küçük 

(1) Rivayete göre Vas ı l (r) harfini ( ğ ) şeklinde telaffuz edermiş . Flasunları  onun: 
bu kusurunu kendi dinleyicileri aras ında tobaröz ettirmek için, müritlerinin önünde 
okunaeak uzun bir mektup göndermi ş lerdi. Mektubun hemen her kelimesinde (r) har-
fi bulunmakta idi. Vasfi mektubu al ı r almaz, has ımların ın maksad ım sezmiş ; ve mek-
tubu okurken (r) harfini ihtiva eden kelimeleri de ğ iş tirerek ayni manada olan başka 
kelimeler: kullanm ış  ve gülünç bir duruma daşmekten belagati sayesinde kurtulmu ş - , 
tur. 

- 2 
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veya büyük günah i ş leyen her ferd, Müslüman olsun olmas ın müş rik 
sayı ldığı  gibi onun çoluk ve çocuklar ı  da müş rik say ı l ı rlar. Binaena-
leyh onu da çocuklar ın ı  da öldürmek helâld ır. 

2 — Yine Harici f ı rkas ında olan (Saffâriler) günahkârlann mü ş -
rik ve kafir olduklar ını  kabul etmekle beraber bunlar ın yavrular ın ı  
müş rik ve kâfir eddetmiyor ve yavrulariyle kar ı lar ı n ı  öldürmek luzu-
munu duymuyorlard ı . 

3 — Yine Haricilerden olan (Necdeler) diyorlardi ki: Günakârlar 
ancak ümmetin icmaile kâfir veya mü şrik say ı lırlar. Fakat günahkar-
lar ın suçu üzerinde ümmetçe ittifak has ı l olmazsa günahkârlar ın hak-
kındaki son karar ı  müctehid ve fakihler verirler. Bilmeyerek günah i ş -
leyenler ise kötü niyetleri sabit olmad ıkça mazur say ı lmal ı d ır. 

4 — Yine bu f ırkadan olan ( İ bâzlier) derler ki: Cehennem aza-
bina müstahak olan günahkârlar, her ne kadar kâfir say ı l ırlar ise de 
bunlar ın kâfirlikleri nimet küfran ı  kabilinden olup onlar ı  müş rik kâ 
firlerden saymak doğ ru değ ildir. 

5 — Bu devirde ya şam ış  olan baz ı  kimselere göre: Müslüman-
lar aras ında büyük günahlar ı n fâilleri, münaf ık say ı l ı rlar. Münaf ıklar 
ise küfrünü açığ a vuran kâfirlerden kötüdürler. 

6 — Halbuki o as ı rda — Sahabeye yeti şmiş  olduklar ından Ta-
biin adıyla tan ınmış  olan — alimler ve bunlar ın arkas ından giden İ s-
lam cemaat ı n ın çoğunluğ u şöyle dü şünüyorlard ı : İslamlar aras ında 
büyük suçlar (Kebair) i ş leyen günahkârlar, Allah ın resullerini tan ı -
dıktan ve Allah ın bütün emirlerini hak bildikten sonra mümin say ı -
l ı rlar. Bu gibilerine yaln ı zca fâs ık demek caizdir. Onlar ın bu fas ıklığı . 
üzerlerinden müminlik ve islaml ık vas ı flar ın ı  silmez. 

Sahâbe ve baş lıca Tâbiin bu kanaatte olup, her hangi bir kim-
senin üzerine kâfirlik veya mü ş riklik töhmetini atmak mesuliyetini 
üzerierine alm ı yorlard ı . Onlar, bütün kanâat ve davran ış lnrı ada 
— yak ından veya bir tek vas ı tayle — tan ı dıklar ı  Hazreti Muhamme-
din kanaat ve davran ış lar ından mülhem oluyorlard ı . 

İş te tam bu s ı rada Mutezile f ı rkas ının müessisi say ı lan Vas ı l-bin-
Ata-el-Gazzal, günahkârlar hakk ında, hiç bir f ırkan ın kanaatine ben-
zemiyen garip bir mütalaada bulundu: Ona göre büyük suç i ş leyen 
fâs ıklar ne mümin ne de kâfirdirler, fakat ikisinin aras ında bir şey-
dirler. Fâs ıklık iki merhale aras ında bir merhaledir `menziletün beynel 
menzileteyn'. Vâs ı lın bu mütalaas ına fazla k ı zan Hasan ı  Basri onu, ac ı  
bir surette tenkid etmi ş  ve hatta rivayete göre meclisinden ko ğmuş . Vâ-
sı l da onun meclisinden kalkarak eski dostu ve kafada şı  olan Amr bin 
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Ubeyd ile câmiin ba şka bir kö şesine çekilmiş . Ertesi gün de Vas ı lın ken-
di dost ve taraftarlariyle ayr ı  oturduklar ını  gören Hasan]. Basri "Vas ıl 
bizden ayr ı ldı  — İ tezele annâ Vas ı l — demiş . O andan itibaren Vas ı lın 
fikrini güden bütün kaderiyecilere (Mutezile) denmi ş , mezheplerine 
(itizal) ve mensuplar ına (Mutezili) isimleri verilmi ş tir. Arapça itizal 
demek başka kimselerden tecerrüd ederek bir yana veya bir kö şeye çe-
kilmek demektir. İ tizal, uzletten gelir. Arapça silahtan mücerred olan 
kimseye a'zel denir. Azele, tecrid etti demektir. İ tezele ise kendini ba ş -
kalanndan tecrid etti demektir. 

Vası lı n veya Amr bin Ubeydin bu fikri, yani Fas ıkı n müminlik 
ve kâfirlik aras ında orta bir merhalede bulunmas ı  fikri üzerinde du-
rulması  gereken bir ş eydir. Bu dü ş ünce ile Vas ı l, iki zı t fikir aras ın 
da orta bir intikal veya imtizac fikri kabul ediyor. Müminlik bir tez, 
kâfirlik antitez; fas ıkl ık ta ikisinin aras ında bir nevi sentez oluyor. 
İ tizal târihi boyunca büyük bir rol oynam ış  olan bu fikir Mutezilenin 
ayn ı  zamanda kuvvet ve zaaf ın ı  te şkil ede. Mutezile, ba ş lar ında sala-
hiyetli mütekellimler bulundukça, bu sentetik bulu ş lar ından âzami de-
recede istifade etmi ş lerdi. Fas ıkın kâfir olmadığı n ı  söylemekle, mute-
dil ve müsamahakâr islam cemaat ın ı  ürkütmedikleri gibi, fas ıkı n mü-
min olmadığı nı  söylemekle de aşı r ı  derecede müteass ıp olan İ slam fır-
kalar ını  kendilerinden uzakla ş tı rm ıyorlard ı  Böylelikle her iki zümre-
nin mensuplar ı  aras ından taraftar kazanmak imkanlar ını  buluyorlar-
dı . Mutezile, Ehli Sünnet vel Cemaat gibi, günahkarlar ı  tekfir etmiyor-
lardı . Fakat günahkârlara, muvahhit nazarile bakarken ve onlar ın 
katlini caiz görmezken onlar ı  yaln ı z cehennem azab ına mahkum edi-
yor ve böylece Hariciler gibi dü şünüyorlard ı . Mutezile reisleri, Allah ı  
insani addettikleri vas ı flardan tecrid etmekle dindar Abbasi Halifeleri-
nin saygı  ve muhabbetini kazan ıyor, öbür yandan Allah ı , zâti s ı fatlar ın 
dan tecrid ede ede hiçe indiriyorlard ı . Üstelik maddi ve akli ilimlere 
meclub olan baz ı  Abbasi Halifelerinin yard ım ve himayelerine mazhar 
oluyorlard ı . 

Buna kar şı lık kötü günlerde, Mutezilenin ba şı nda liyakatli mü-
tekellimlerin bulunmadığı  zamanlarda, veyahut ferdi ve ma şerl hisle-
rin galeyana geldi ğ i buhranlı  devirlerde, bu ara bulucu kanâatler kâr 
etmediğ i için, itizal pek silik bir rol oynuyordu. Abbasi imparatorlu ğ u 
parçalanmağ a yüz tutunca, Halifeler Türk ordu ve kumandanlar ı nı n 
ellerinde birer kukla haline gelince, ve nihayet Abbasi hilafetinin met-
ropolü olan Irak, Deylemilerin eline geçince, itizalin uzla ş t ı rı c ı  olan bu 
sentez fikri hiç bir mânâ ifade etmez oldu. 
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4 — KELAMIN TEMAS ETTIĞri MEVZULAR 

Bundan önce kelam ilminin Allah dü şüncesinden ne şet etti ğ ini 
söylemiş  olduğ umuza göre kelâm ın ilk ve en esasl ı  mevzuunu Allah 
bahsi te şkil eder: Allah alemden ba şka bir varl ı kmı dı r? Alemden önce 
ve sonra varm ı d ı r? Alemin kendisimidir yoksa âlem onun bir cüzümü-
clür?. Sonra, Allah alemden ba şka bir varl ık ise mâddi bir mahiyeti ola-
bilir mi? Manevi bir varl ık ise bu varl ığı n baş lıca vası flar ı  nelerdir? 
Alimmidir ve ilminin mâna ve ş ümulu nedir? Kâdirmidir ve kudretinin 
hududu varm ı d ır? Görür i ş idir ve konu şur mu? Görme, i ş itme ve ko-
nuşmas ını n mahiyeti nedir? Hayat ve iradesi varm ı dı r yoksa ş uursuz 
bir varl ıkmı dı r? Şuurlu bir varl ıksa yaratt ığı  alemle münasebet dere-
cesi nedir, maddi, hayvani ve insani mahluklarla alakas ı  nedir? Tabi'i 
hadiseler onun eserimidir? İ nsanlar ın fi'il ve hareketlerini kendisimi 
yarat ır? Yoksa insan, kendi fi'il ve hareketlerinde tamamen veya k ı s-
men serbestmidir? Ş uurlu mahluklar ın başı nda gelen insan, Allah ın 
emirlerine itaat veya muhalefet etti ğ i taktirde ceza ve ikâba müsta-
hakm ı dı r? Cennet ve cehennem nedir? Mâddeten mevcut ş eylermidir 
yoksa azab ve naim denilen ş eyler manevi ş eylermidir? Maddi veya ma-
nevi olan bu ş eyler ezeli midir? Devamlar ı nda bir mâna varm ı d ı r? İ stita-
at ne demektir? Hangi suçlar cehennem azab ına müstahakt ı r? Hangi-
leri tövbe ve keffârelerle silinebilirler? İ man ne demektir? 'Mat ne de-
mektir? İ manı n derecleri varm ı ? Küfür ne demektir? Allah ın emirle-
rini kimler tebliğ  eder? Resül kime derler, nebi kime derler? Peygam-
berleri di ğ er insanlardan ay ı rd eden s ı fatlar nelerdir? Vahiy ne demek-
tir? Mucize ne demektir? Mirac nedir? 

İş te bu ve bu gibi suallere cevap vermekle me ş gul olan kelam il-
mi bu hususta muhtelif İ slam f ırkalar ın ın fikir ve kanaatlerini dahi 
izah eder. Bu fikirlerden hangilerinin İslam kanunlar ına uygun, ve 
hangilerinin ayk ı r ı  olduklar ı nı  izah eder. Muhtelif İslam f ı rkalar ının 
bu husustaki görü ş leri okadar çe ş itlidir ki bunlar hakk ında aç ı k bir fi-
kir vermek için onlar ı  muayyen bir kaideye göre tasnif etmek laz ı md ı r. 

Bu işe baş lamadan önce İ slam mütekellimlerinin, insanlar ı  na-
sı l tasnif ettiklerini hülasa edelim. Onlar insanlar ı  üç k ısma ay ı r ırlar: 
1 — Müslümanlar 2 — Allah taraf ından gönderilen Peygamberlere 
inanmış  olan kitap sahipleri veya kitaba benzeyen düstur ve kaideleri 
olanlar — ki Yahudiler, H ı ristiyanlar, Mecusiler, Mâneviler ve Sâbi'a-
bunlardan say ı lmaktad ır —, 3 — Peygamberleri ve resülleri ol-
mayan kimseler — ki Sokrattan evvelki filozoflar, Dihriler, y ı ldı zlara 
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ve putlara tapanlar, Brahmanlar bu kabildendirler (1). 

Ondan sonra mütekellimler, bu üç zümreden birincisi olan Müs-
lümanlar ı  iki kısma ay ı rı rlar: 1 — Nakle dayanan ve Kur'an ile hadis-
te zikredilen bütün emir ve talimat ı  aynen kabul edenler ki bunlara 
Ehli Sünnet vel Cemaat derler. Bunlar İslam dininin şartlar ını  itiraz-
sız kabul ettikleri için iman ehli ismini de al ırlar. Zira onlara islâm-
l ıklar ında rehberlik eden unsurlar ın ba şı nda iman ve tasdik gelir. Is-
lâmı  ve iman ı  bir arada cemeden müminler Allaha daha çok yakla ş-
t ıklar ı  zaman ihsan mertebesine ula şı rlar. Böylece dinin üç mertebesi-
ni bir arada toplam ış  olurlar. Yani bunlar, İ slam olmakla birinci mer-
tebeyi, mümin olmakla ikinci mertebeyi, ihsan ehlinden olmakla ke-
mal mertebesini ihraz etmi ş  olurlar. 

İ slam dininin bütün ş art ve mertebelerini Peygamberimizin şu 
hadisi hülâsa etmektedir: "Bir gün Cibril Aleyhisselam, Hazreti Mu-
hammedin huzuruna insan k ı lığı nda girer ve onunla diz dize oturarak 
der ki: — Ya Resul Allah İ slam nedir? Peygamberimiz der ki: — Al-
lahtan ba şka bir ilâh ın bulunmad ığı na, ve benim Allah ın elçisi oldu-
ğuma inanman, namaz k ılman, zekât vermen, ramazan ay ında oruç 
tutman ve elinden gelirse hac etmendir. Bunun üzerine Cibril, do ğ -
ru söyledin der. Sonra Peygambere, iman nedir diye sorar. Peygambe-
rimiz Aleyhisselam der ki: — Allaha, melâikesine, kitaplar ına, elçile-
rine, âhiret gününe ve kaderin hayrine ve şerrine inanmand ır. Cibril, 
doğ ru söyledin der. Sonra da Peygambere, ihsan nedir diye sorar. Pey-
gamberimiz Aleyhisselam der ki: — Allah ı  görüyormuşsun gibi davran-
mand ı r ve eğ er sen onu görmüyorsan Onun seni gördü ğünü düşünmen-
dir. Cibril, doğ ru söylüyorsun der. Daha sonra Peygambere, k ıyamet 
ne zaman kopacak diye sorar. Peygamberimiz der ki: — Bunu soran 
da sorguya çekilenden daha iyi bilmez. Bunun üzerine Cibril kalk ıp 
ç ıkt ı  ve Peygamber oturanlara dedi ki: — Bu, size dininizi ö ğ retmeye 
gelmiş  olan Cibrildir." 2 — Müslümanlar ı n ikinci kı sm ı  ise akla daya-
narak dinin esas ve asl ı  olan tevhid üzerinde ve Allah ın adâleti ve sem'i 
üzerinde, ak ı l, vaad ve vaid bahisleri üzerinde fikir yürüten ve mü-
naka ş a yapan kimseler ki bunlara usul ehli denir. Zâten kelam ilmi de 
usul bahsinden ç ıkmış tı r. İman ehli baş langıçta usul ile iştigal etme-
dikleri için, bunlar dinimizin yaln ız tâat ve ş eriatle ilgili fürû'u (dal-
lar ı ) ile uğ raşı rlar. Bu fer'l bahislerle me ş gul olan ilme f ık ıh denir. 
Sehristani usul ve furû tabirlerini şöyle tarif eder: "Usul, Allah tâala-
yı , birliğ i ve s ıfatlan vas ı tasiyle tan ırnakt ı r; Peygamberleri de âyetleri 
ve delilleri vas ı tasiyle tan ımaktı r. Umumiyetle, münaka ş a neticesinde 

(1) Bu k ı s ı m bahsl ın:zin d ışı nda kal ı r. 
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sıhhati zâhir olan meseleler usule aittirler. Diyanet, marifet ve tâattan 
ibaret oldu ğ una göre, dinde marifet as ı l ve taat feri'dir. Dolay ısiyle mâ-
rifet ve tevhitten bahsedenler usulcü say ı lırlar; tâat ve ş eriattan bahse-
denler feri'ci say ı l ı rlar. Usul, kelam ilminin mevzuu olup furü, f ıkıh il-
minin mevzuunu te şkil eder. Mütefekkirlerden birisi der ki: Mâkülat-
tan olup tahkik ve istidlâl ile künhüne var ı lan her şey usulden say ı lı r; 
maznunattan olup k ıyas ve ictihad ile ö ğ renilen her ş ey furüdan sa-
yı l ır." 

Ş imdi Müslümanlar aras ında bu ikinci zümreye dahil olan ve 
kelâm ın temas etti ğ i mevzular ı , kendi ak ı l ve düşünüş lerine göre ce-
vapland ı rmaya kalk ış an, yahut ta bu meseleler hakk ında, İ slam di-
yanetinin usul ve ş artlar ına ayk ı r ı  mütâlaalar serdeden İslam fı rkala-
ı rınn en me şhurlar ı  şunlard ı r: 1 — Hariciler, 2 — Ş iiler, 3 — Mü ş eb-
bihe veya Te şbihçiler, 4 — Mutezile veya Kaderiyeciler. 

Bu f ırkalardan her biri bir çok tâli f ı rkalara ayr ı lmış  olmakla 
beraber İ slam milletlerinden say ı lı rlar. Şu kadar varki onlar ı  Ehli Sün-
net vel Cemaatten ay ıran fikir ve kanaatleri vard ır. Her birisinin bu 
farklı  kanâat ve fikirlerini bir kaç sat ı rla hülasa etmek faydas ız değ il-
dir: 

1 — Hariciler — Kendilerini İ slam f ı rkalar ı nın en dindarlar ı  bi-
lirlerdi. Onlarca İ slam diyanetinin şartlar ından birini b ırakmak kü-
für say ı l ırd ı . Dolay ısiyle Haricilerden baz ı  aşı rı  f ırkalar ın dindarlığı  
tecavüzkâr bir taassup şekline girmiş ti. Bunlar ın çoğ u büyük suçlar i ş -
leyen kimseleri kad ın ve çocuklar ıyla birlikte öldürmeyi sevap bilirlerdi. 
Bu suretle, Peygamberin izinden giden Ehli Sünnet yel Cemaatin müsa-
mahakarY. ığı na tamamen ayk ır ı  bir yol tutan Hariciler Emevi ve Abba-
si devletinin ba şı na bela kesilmi ş lerdi. Hükümran olduklar ı  İ slâm mem-
leketlerinde, kendilerine muhalefet edenleri kas ıp kavurdular. Bazan 
Haricilerin inan ı lmıyacak kadar az kuvvetleri, Emevilerin yabanc ı  il-
lerde zaferden zafere ko ş an yaman ordular ı n ı  mağ lup ettiler. Muaviye 
zaman ında Irak ve İ ran hududu üzerinde Asek mevkiinde k ırk kiş ilik 
bir Harici kuvveti, Abdullah bin Ziyad ın iki bin kiş ilik ordusunu dar-
madağı n etti. Bu münasebetle Harici ş airlerinden biri o zaferlerini ş u 
ş iirlerle terennüm etmi ş ti: 

" İ ki bin mümin olduğ unuzu iddia etti ğ iniz halde, sizi k ı rk ada-
mımız mahvetti. Yalan söylüyorsunuz, bu i ş  sizin iddia ettiğ iniz gi-
bi değ ildir. Hakikatte mümin olan Haricilerdir. Onlar az ı nlık oldukla-
rı  halde çoğunluk olan ordular ı  yenip muzaffer olurlar." 

Haricileri Ehli Sünnet vel Cemaattan esas itibariyle ay ı rd eden 
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hususiyetler, Allah telakkisiyle ilgili olmay ı p daha çok siyasi mahiyet-
tedirler. Hariciler zâlim bildikleri imâma (yani islam dininin emirleri-
ne ayk ırı  hareket etti ğ ini iddia ettkleri Halifeye) isyan etmekte müt-
tefiktirler. Onlarca İ slam devletinin imam ı  olmak için, bir kimsenin 
mutlaka Peygamberin akrabas ından veya Kurey ş  kabilesinden olmas ı  
şart değ ildir. İmamet ş artlar ını  kendinde toplayan bir köle ve hatta, 
baz ı lar ına göre, bir kad ın dahi halife olabilir. Haricilerin bütün şube-
leri, üçüncü ve dördüncü İ slam Halifesi olan Oseman ve Aliyi tekfir 
ettikleri gibi Cemel harbinde bulunmu ş  olan bütün büyük Sahabe ve 
muharipleri de kafir sayarlar. S ıffin harbinden sonra hakemliğ e seçi-
len kimselere ve bunlardan birinin taraf ın ı  tutanlara da kâfir nazariy-
le bakarlar ve onlar ın şahadetlerini red ederler. 

Dolay ısiyle Hariciler — çok sofu ve dindar olmalar ına rağmen —
Ehli Sünnet vel Cemaatten ancak a şı rı  hareketleri ve siyasi kanaatle-
ri bak ımından ayr ı lan dinamik ve ele avuca sığ mayan bir f ı rkad ır. On-
lara Harici denmesinin sebebi, hakemlikten sonra Hazreti Aliye huruc 
etmiş  olmalar ından ileri geliyor. Baş lı ca şubeleri şunlardı r. 

El Mahkemetül Ula (ilk mahkeme); Ezârika; Necedât; Saffâriy-
ye; Acâride ile Hâzimiyye ve ,Ş uaybiye denilen Un şubeler; Malumiyye; 
Meçhuliyye; Tâat Ehli; Saltiyye; Ahmesiyye; Ş ebibiyye; Ş eybaniyye; 
Mabediyye; Re ş idiyye; Mükerremiyye; Hamziyye; Şürâhiyye; İbrahi-
miyye; Vakı fe; İbaziyye ve en me şhur tâli şubelerinden Hafsiyye ile 
Acâride şubesine mensup olan Meğmuniyye denilen tâli şubeler oka-
dar a şı rı  hareket etmi ş lerdir ki bunlar ı  bütün İ slam mütekellimleri ka-
fir addederler. (1) 

2 — Ş iiler - Bunlar ın da mutedilleri Ehli Sünnet yel Cemâate 
Allah telakkisi bak ı mından muhalif değ ildirler. İ ki taraf aras ındaki ih-
tilaf, imaml ık meselesinden ç ıktığı  için ihtilaflar ı  dini usulden fazla 
furüa ait bulunmaktad ı r. İ htilaflarm ın ağı rl ık merkezini Hazreti Ali-
nin şahs ı  ve zürriyetinin imametteki silinmez haklar ı  teşkil eder. Bu 
yüzden Peygamberin vefat ından sonra, imametin yaln ız Hazreti Ali-
ye aid oldu ğunu, ve onun vefat ından sonra, yaln ı z kendi zürriyetinde 
tevali ve taaldıp etmesinin laz ım geldiğ ini ileri sürerler. Hazreti Alinin 
imamet hakkı , onlara göre nass ve vesayet ile oldu ğu kadar gizli veya 
aç ık delillerle kesinle şmiş tir. İmametin Ali zürriyetinden olmayan 
kimselere geçmesi, ya bir zulüm eseridir veya Ali o ğ ullar ının taaffüf ve 
istiğnalar ının eseridir. Ebu Bekirin, Ömerin ve Osman ın hilafeti el- 

(1) Abdül Kahir Bağdadi Elfark beynel Firak S. 45 
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rerine geçirmi ş  olmalar ı ; bit zülni eseri oldu ğu kadar Hazreti Alinin, faz-
la - dindarlığı  yüzünden; gösterdi ğ i mahviyyet ve tevaz ınınnetiCesidir. 
Siilere göre bu olay İ slam tarihi boyunca tekerrür ede ch ı rmüş tur. 
Ilerin iddias ına göre, ümmet i ş i dinin mühim bir rüknüdür. imamet 
halkın arzu ve ihtiyar ına terkedilemez. BU, okadar ehe ıniniyetli bir 
ıneseledir ki Peygafnberin onu ihmal etmesi ve yüz ütü b ırakmas ı , ve 
yahut halk ın takdir ve insaf ına tabi' tutmas ı  caiz değ ildir. - 

Ş iîleri Ehli -Sünnet ve Cemaatten ay ı ran en mühim mesele di-
nin tarifidir. Ehli Sünnet yel Cemaata 'göre din, taat ve inkiyatt ır. Ta-
attan maksatlar ı  da Allah ın emirlerine itaat etmek ve bn emirlerini 
yerine getirmektir. Ş iilere göre din, bir adama itaattir: Gerçi bu adam ın 
Hazreti Alinin neslinden olmas ı ; büyük küçük günahlardan ma-
sum olmas ı , kendisinin imaml ığı na inanmış  • olması  ve kendinden 
başkasının imam olam ıyaca ğı nı  iddia etmesi l'az ımdır. Fakat Ehli Sun; 
net yel Cemaat der ki E ğer din ve tedeyyün, bu vas ı flar ı  haiz olan bir 
adamın taatı  ise, böyle bir adam bulunmad ığı  takdirde ne olacak? Ş i-
ilerin bu din telakkisi, onlar ı  bâzen çok tehlikeli yollara götürmü ş  ve 
aşırı  fı rkalar ın zuhuruna sebep olmuş tur. Mesela Allah ın imamda te-
cessüd ettiğ ini ileri sürenler olmu ş . Bu itikad, onlar ı  öyle müşkil bir 
duruma sokmu şki, ima= Allah gibi hatâs ı z olduğuna ve İ mamda,n 
hiç—bir kusurun sad ır olam ıyacağı na inanmak zorunda kalm ış lardı . 
Bunlardan baz ı lar ı  Allah yerine geçirdikleri imam ın verdiğ i emir ve 
ta-limat ın icabında bütün Müslümanlarca kabul edilen faraiz ve ahka-
mı  ve iptal edeceğ ine inanchlar. Fi'len Ş iiler arasında bu gibi a.- 
şı rı  dü şünen f ırkalar vard ır. Fakat bütün İslam fakih ve mütekellimlet-
yi bu aşı rı  Ş iileri İslam milletinden saymazlar. Bunlar , aras ında Ali'ye 
Allah diyenler, bizzat kendisinin veya çocuklar ından- birisinin dünyaya 
tekrar dönerek mehclilik edeceklerini ve szulmü kald ırıp insanlığı  saa-
dete kavu ş turacaklar ın ı  söyliyenler var. Dolay ıslyle 
sayı lan Sillerle İ slam milletinden say ı lmayan Ş iiler vard ı r. İ slaro_mille- , 
tinden say ılan Ş ii fırkalar ının en mühimleri ş unlardır: Kisaniye, Hâ ş i-
miye, Zeydiye, Cârudiye, Süleymaniye, İmamiye, Bakiriye, Navûsiye, 
Aftalnye, Ş amtiye, Museviye, İsna A,ş eriye fırkalar ı ,.. 

islâm dininden say ı lmayan Ş ii fırkalar ın ın en mühimleri şun-
lardır: Sebe'iyye, Alyâiyye, 3ılağ iriyye, Mansuriye, Hattabiye,- KeyYallY-
ye, Hiş âmiye, Nurnâniyye; Nusayriyye, İ smailiyye fırkalar ı , İslânı  mil-
letinden say ılmayan bu f ı rkalar ın bazan Hululiye, Mü şebbihe, Mute-
zile ve Mürcie f ı rkalar ı ndan fikir kapt ıklar ı  görülür. Hakikat şudur ki, 
Ş iilerin a şı rı  f ırkalar ı , mahalli hususiyetlerin ve ırki temayüllerin İ s- 
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larnl ık kisvesine bürünen birer ifadesidirler. 
3 --Müşebbihe - Bunlar, Kur'anda Allaha mekân ve aza gibi 

ınecaZi ve edebi Vasiflar veren ayetleri, olduklar ı  gibi kabul edip, Allah ı  
bir cisim ş eklinde tasavvur ederler. Allah ın yüzünden; 'gözünden, elle-
finden, parmaklarn ıdan, bahseden ayetleri mücessem bir inânacla an-
larlar. Allah ın Arş  ve Kürsi sahibi olmas ını , Levh ve Kalem gibi inef-
hurrilari, Allah ın Arşa oturmas ı nı , melaike ile gelinesinf, koluhu uzat-
rnas ım, yariaşı p sarkmas ını  teşbihçiler, maddi manada anlamaya mü- 
teMayildirler:"  _ 	. 

Ehli - Sünnet yel Cemaat, bu ayetler kars ısmdaki hayretlerii ı -
den kurtulmak için, Allaha olan sonsuz imanlar ına sığı ndı lar.. Ne Mu-
telize gibi, Allah ın ilmiyle .üğ raşmak, ne de Müş ebbihe gibi Allahi kül-
lara benzetmek istediler. Ahmet bin Hanbel ve Davud bin Ali Asfahani 
gibi-muhakkikler kendilerinden önce gelmi ş  olan Eslâf nıuhaddislerin-
den Enes bin Malik ve Mukâtil bin Süleyman ın izlerinden giderek de-
diler ki: "Biz Allah ın, kendi yarat ıkla:rma benzemedi ğ ine. kesin.. bir su-
rette inamr ız. Kitap ve Sünnetin sözlerini herhangi bir şekilde tevil et 
Mekten' sak ı n ırız. sak ınmam ız ın esasl ı  iki sebebi vard ır. Birincisi. 
Allâhın Kur'anda bu gibi i ş lerle uğ ra,şmayı  men'ederi ayetidir 'ki 
mealf ' şudur: "Yüreklerinde sap ıklık olanlar, fitne ç ıkarmak ve Kur'- 
anın mânasını  istedikleri gibi tefsir etmek maksadiyle nriite şâbihâyet-
terin üzerinde dururlar. Halbuki Kur'amn te'vilini ancak sa ğ lam bil-
gili  yapabilirler. i ş te bu gibileri derki: biz Allaha inand ı k her 
ş ey Allahtand ır" Bu ayeti ileri süren Ehli Sünnet derler ki:: biz dahi bu 
ayette mezkiır olan sap ıklığ a düşnıekten sak ın ır ız: İkinci sebebe gelin-
ce, tevilin bir zan meselesi oldu ğu ittifakla kabul edilmi ş  bulunduğun= 
dan, Allah tâalan ın sı fatlar ı  hakkında zan yürütmek caiz de .ğ ildir.SiZ 
bir ayeti tevile kalk ış tığı rinz takdirde Allah ın rnürad ı  hilafına'söz siiy-
Mekle sapıkliğa düsebilir ız. İyisimi, sağ lam bilgili kimseler gibi, her ' şSey 
Mlahtand ı r diyerek Kur'an ın zâh ırma iman ederiz. Ve bât ı n ına'lriarii- 
riz. Satının ;Dinini Allah tâalaya havale ettik.-Bât ın 

,
ima= şart -  Veer:- 

kanındaii olmadığı  için ony. bilmekle mükellef değ iliz. 
Büha karşı lık baz ı  Ş iiler te,şbihte ileri giderek "Rahman,'A.derill 

kendi sür'etinde halk etmiş tir" istir" ibaresine istinad ederek, Allah ı  insan 
suretinde tasavvur ederler; yani elleri ayaklar ı , başı , gözü, saç ı  olan 
bir mevcut heyetinde tasavvur ederler. Şu kadar ki bu varl ığı n nurdan 
ibaret olduğ unu ve onu, ahirette oldu ğu gibi dünyada dahi görmenin 
ve hatta onunla konu şman ı n mümkün olduğunu iddia ederler. Cibril na-
sil insan suretinde yere inip Peygamberle konu ş tu ise bazan .Allahm da 
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insan suretinde bizlere görünebilece ğ ini iddia ederler. Bu iddialar ı n Ya-
hudi, Hıristiyan, Mani ve Hindû itikatlar ından mülhem olduklar ı  
aş ikard ı r. İbnül Ravendi (1) Hi şam bin Hakemden bahsederken der-
ki: Hişam ı n iddias ına göre, Allah ve di ğ er cisimler aras ında baz ı  ba-
k ımlardan benzerlik vard ı r. Böyle olmasayd ı  bu cisimler Allaha nas ı l 
delalet ederlerdi! 

Bu yetmiyormu ş  gibi Müşebbihenin bir k ı sm ı  Allaha cihet ve 
mekan tahsis ederler. Onun alt ı  cihetle çevrilmi ş  olduğunu (2) Arş i-
nin yanlar ından dört parmak nisbetinde artt ığı nı  ve kendi azametinin 
ağı rlığı  alt ında çat ı rdad ığı n ı  iddia ederler. Mü ş ebbihe Peygamberimi-
zin ağ z ından şöyle bir hadis rivayet ederler: "Rabbim beni kar şı lad ı . 
Elimi s ıktı  ve beni bağ r ı na bast ı . Elini iki omzum aras ına koyduğ u za-
man parmaklar ın ın serinliğ ini duydum" Allah ın sesini de tasvir eder-
ken Müş ebbihe şu hadise dayan ırlar: "Allah taala k ıyamet günü, ev-
vel ve ahirlerin i ş ideceğ i bir sesle ba ğı r ır." iddialar ına göre Musa Aley-
hisselam, Allahı n sesini zincir ş ak ı rd ı sı  gibi duyard ı . 

Mü ş ebbihenin en me şhur şubelerinden olan Kerramiyye f ı rka-
sı n ı n reisi Ebu Abdullah Muhammed bin Kerrâm, Allah zat ın ın tek 
clduğ unu (ahadiyül zat) söylemekle beraber onun ayni zamanda cev-
her olduğ unu ve cevherinde dahi tek oldu ğunu (ahadiyül cevher) (1) 
ve onun Ar şa ancak üst taraftan temas etti ğ ini ve yer de ğ iş tirip dola ş -
tığı n ı  ve bazan a ş ağı lara indiğ ini söylemiş tir. Mü ş ebbihenin Allah 
iradesi, yaratma kudreti ve Kur'an hakk ında buna benzer safsata ve 
hezeyanlar ı  çoktur. 

4 — Mutezile 	Ehli Sünnet vel Cemaat kar şı sına dikilen en 
ciddi f ırka Mutezile f ı rkas ı d ır. Zaten kelam ilminin zuhuruna badi 
olan sebeplerin ba şı nda, Mutezilenin eski üstadlar ı  olan Kaderiyecile-
rin, itirazlar ı  gelir. Bundan ba şka Ehli Sünnet vel Cemaatin veya S ı fa:- 
tiyyenin E ş 'ariye nam ı  alt ında kuvvetli ve müstakil bir f ı rka halinde te-
ş ekkül etmelerine sebep de, Mutezilenin ilim ve usüle dayanan itiraz-
lar ı  idi. Bu hususlar bilâhare daha etrafl ı  bir surette izah edilecektir. 
Mutezile, kelam tarihinde muhtelif isimlerle yâd edilirler. Onlara Ka-
deriyeci ve Mutezile denildi ğ i gibi Ehlul Adl (adalet ehli) de denir. On-
lar Allahı n adalet ve hikmetinden s ık sık bahsettikleri için kendilerine 
bu ismi verirlerdi. Mamâfi onlar ın Allaha verdikleri Adil ve Hakim s ı - 

(1) Abdül Kahir El Fark Beynel Frak 

(2) Yani sa ğ , sol, ön, arka, alt, üst. 
(3) Yahudi itikatlar ından 
(1) Ş ehristani El milel yel Nihal 
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fatlar ı , Ehli Sünnetin anlad ığı  mânada de ğ ildir. Onlar, Ehli Sünnet 
vel Cemaattan yaln ız Allah adâletinin anlam ında değ il, vaat ile vaid 
mefhumlar ını  anlamakta ve hatta tevhidi anlamakta ayr ı lırlar. Alla-
hın bir çok vas ı flar ını  nefyettikleri gibi hayr ile ş erri ve güzellik ile 
çirkinliğ i başka türlü anlarlar. Kur'an ve Peygamberler hakk ındaki 
kanaatleri de ba şkadır. Bu ihtilaf ın baş lıca sebebi, daha önce söyledi-
ğ imiz gibi — Ehli Sünnet vel Cemaatin nakle dayanmalar ına karşı lık — 
Mutezilenin akla dayanmalar ı d ır. Misal olarak her iki taraf ın tevhid, 
adalet, vaat, vaki ve k ıymet hükümleri hakk ındaki kanaatlerini kar şı -
lıkl ı  bir surette zikredelim. (2) 

Ehli sünnet ve diğ er bütün S ıfâtiyye derler ki: "Allah tâala, zat ı  
itibarile tektir, kasimi yoktur, ezeli s ıfatlar ı  bakım ından dahi tek Lir, 
manendi yoktur; fiillerinde tektir, orta ğı  yoktur." 

Ehli - adl, yani Mutezile derki: "Allah taala tektir, ne mu-
kâismi) ne s ı fat ı  var. Fiillerinde tektir, orta ğı  yoktur, zat ından başka 
kadim yoktur. Fiillerinde dahi kasimi yoktur. İki kadImin bir arada 
bulunmas ı  ve bir makdurun iki kâdir aras ında bulunmas ı  imkansızd ı r. 
İş te tevhid ve adl bu demektir." 

Ehli Sünnet Vel Cemaata göre "Allah taalan ın kendi fiillerinde 
Adil olması  demek, kendi mal ve mülkünde mutasarr ıf bulunmas ı  ve 
istediğ ini yapmas ı  ve arzusuna göre hüküm vermesi demektir. Zira 
adalet, bir ş eyi yerine koymak ve kendi mülkünde, arzu ve bilgisine gö-
re tasarruf etmek demektir. Zulüm ise bu halin aksidir. Dolay ı siyle Al-
lah ı n hükmünde zulüm, ve idaresinde istibdat tasavvur edilemez." 

İ tizal ehline göre "adalet, akl ın emretti ğ i hikmeti yapmakt ı r. 
Bu da fiilin, doğ ruluk ve maslahat icablar ına uygun olması  demektir." 

Vaad ile vaki hakk ı nda Ehli Sünnet der ki: "Vaad ile vaid Alla-
h ın ezeli kei âm ı dı r. Emrettiğ i ş eylere mukabil va'itte bulunmu ş , yasak 
ettiğ i şeylere mukabil de vaid'de (tehditte) bulunmu ş tur. Dolay ısiyle 
necata kavu şan ve sevap kazanan her insan Allah ın vaadi neticesinde 
necâta kavu ş muş  ve sevap kazanm ış tır. Helak bulan ve ikâba müsta-
hak olan her insan da Allah ın vaidi neticesinde bu akibete dü şmüş tür. 
Dolay ı siyle Allah bu hususta akl ın icaplariyle mukayyed de ğ ildir." 

Adalet ehli (yani Mutezile) der ki: "Ezelden kelam denilen ş ey 
yoktur. Gerçekte emir, nehiy, vaat, vaid, sonradan icad edilmi ş  söz-
lerdir. Necat bulanlar kendi fiilleri neticesinde cezaya u ğ rarlar. Ak ı l 
ve hikmet bunu icab ettirir. 

(2) Ş ehristani El milel ve Nihal 
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Ehli Sünnet; semi' ve ak ıl hususunda derlerki: "Bütün vacipler 
semi yoluyla öğ renilmiş tin Bütün bilgiler de ak ı l yoluyla öğ renilmiş tir. 
Aklın güzellik ve çirkinlik hakk ında kıymet hükümleri yoktur. ( Ş eriat) 
muktezalann ı  ve (dinin), vaciplerini ak ıl öğ retmez. Şu kadar var ki, 
semi marifet (bilgi) vermez; o, yaln ız vacibi öğ retin" Adalet ehli derki 
"Bütün bilgiler ak ı l ile idrak edilirler. Bilgiler yaln ı z ak ı l tarikiyle va-
cib olurlar. Nimetleri ba ğış layan Allaha şükretmek de tebellü ğ den ev-
'tel' vkiptir. Güzellik ve çirkinlik ise güzel ve çirkin şeylerin vas ıflan-
din 

Bu bir kaç misalden görüldü ğü veçhile, akl ın hükümranl ığı na 
inanmış . olan Mutezile, yaln ızca naklin emirlerini tan ımak isteyen Eh-
li- Sünneti mü şkül durumda bırak ıyorlard ı . Dolayısiyle Ehli Sünnet 
kuvvetli hasımlar ının kar şı sında usule sar ı lmak, ve kelam ilminin kaide 
ve kanunlar ını  kabul ederek kendilerini müdafaa etmek zorunda kal-
mış lardı . 

İTİZAL PRENS İ PLERININ ESASLARI VE BU ESASLARIN 
ZAMANLA TEKAMÜLÜ 

Mutezileyi, diğer f ırkalardan ay ırd eden itikatlar ının ba şı nda 
Allah telakkisi gelir demi ş tik. Mutezile, Allah taalay ı  beş erl sifatlara 
benzeyen bütün vası flardan tenzih ederler. Bu esash kanaat. onlar ı  Eh-
11 . Sünnet yel: Cernaattan ay ırd ettiğ i gibi Kur'an hakk ındaki kanaatle-
rinin de diğ erlerinkinden farkl ı  olmas ını  icab ettirir. Zira Ehli Sünnet 
yel 'Cemaat, Allah ın Kur'andaki bütün vas ıflar ını , olduklar ı  gibi kabul 
ederler ş u kadar var, ki bu ilahi vas ıflar ın insan vası flar ına hiç bir 
veçhile benzemediklerini iddia ederler. Mutezile ise Kur'anda, Allah ın 
Esmayı  Hüsna diye an ılan doksan dokuz vasf ından bir kaç tanesini te-
vil edip diğ erlerini red ederler. Bu vas ıflarm te şbihe yol açtıklar ını  id-
dia ederler. Mutezileye göre Allah ın esasl ı  vasfi= kadim (eski) olu şu-
dur. Onun diğ er vas ıflar ı , bu k ıdem (eskilik) vasf ınm içinde münde-
miç bulunur/an Yaln ız bu eskilik kelimesinin ifade etti ğ i mana, dik-
kat edilirse, hayat,, kudret ve ilim gibi manalar ı  tazammun etmez. O-
nun içindixki Mutezile Allah ın diğ er ehemmiyetli vas ıflar ını  nefyede-
r-ek derler ki: "Onun zat ında hayats ız- bir hayat, kudretsiz bir kudret 
ve Ilimsiz bir ilim vard ır" (1) Bu o deme ğe gelir ki Allah hayat, kudret 
ve ilim vas ıflar ından mücerred veya münezzehtir. Mutezile bu içtihat-
lar ı nı  ta'lil makam ında derler ki: Allah ın bu eski s ıfatlar ı  Onun zat ı n-
da kaim marialar olup kendinden ba şka ş eyler olsalard ı , ona ortak olur- 
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lard ı . Hakikatte bu garip mant ık, Ş ark H ıristiyan kilisas ın ın safsata-
cı  cedelinden (diyalektik) ba şka bir ş ey değ ildir. 

Allah ı , ezeli s ı fatlar ından tenzih etmeye kalk ış an Mutezilenin 
bu garip mant ık', halk ı  ikna etmek için kullan ı lan bir nevi kelime oyu-
nundan başka bir şey değ ildir. Onlar ın asıl samimi kana,a,tleri ba şka-
dı r. Onlara göre Allah, ezeli ve kadim olmakla beraber dünya i ş leriyle 
ve insanlar ın mukadderat ı  ile uğ raşmaz. Allah, olaylar ı  muayyen bir 
nizam üzre halk etmi ş  ve insanlara ak ıl denilen bir rehber vermi ş tir. 
insanlar ak ı lları  vas ı tasiyle iyiyi kötüden ay ı rd ettikleri için kendi fiil-
lerinden sorumludurler. Allah insanlara Peygamber veya elçi gönder-
mese dahi, insanlar kendi ak ı llar ı  vas ı tasiyle Allah ın rrievcudiyetini id-
rak etmek ve ona kar şı  saygı  ve şükran borcunu ödemekle mükellef 
tirler. Yani Peygamberlerler gelse de gelmese de insanlar, kendilerini 
kurtaracak doğ ru yolu bulmak imkânlanna sahiptirler. Mutezilenin 
bu hakiki maksad ını  idrak eden Ehli Sünnet yel Cemaat mütekellirn-
len, bunlar ı  şöylece tarif ederler: (1) Bütün mutezile, Allah ın ezeli sı -
fatlar ını  nefyeder ve derler ki "Allah ın ne bilgisi, ne kudreti ne hayat ı , 
ne duygusu, ne görü şü (ba şar ı ) ne de başka ezeli s ıfatlar ı  vard ı r. 
Mutezile daha da ileri giderek derler ki "Allah ın ezelde ne bir ismi ne 
bir sıfat ı  vardı . Onun gözle görülmesine de imkân yoktur." Mutezile-
nin iddialar ına göre "Allah ne kendini görür ne ba şkas ı  Onu görür" 
Fakat Allah ın kendini görmedi ğ i gibi başkasını  görüp görmediğ inde 
Mutezile muhteliftirler. Baz ı lar ı  Allah ın kendinden ba şkas ı nı  gördüğü-
nü kabul eder, baz ı ları  bunu red ederler. 

Mutezile, Allah ın eskilik s ıfatından başkasını  red etmekle Kur-
'ana kar şı  da aç ıkça cephe almış  bulunuyorlar. Nakilci olan Ehli Sün-
net vel Cemaat, Allah ın Kur'anda mezkûr olan ezeli s ıfatlar ın ı  olduk-
lar ı  gibi kabul ettikleri halde Mutezilenin bu s ıfatlara itiraz etmeleri ve 
Kur'an hakk ında ba şka bir fikir gütmeleri icab ediyor. Onlara 'göre 
Kur'an, Allah ın Levhi Mahfuzda yaz ı lı  olan ezeli Kelâm ı  değ ildir. Kur'- 
an halkedilmi ş tir (yani ezeli de ğ il yenidir). O, muayyen bir yerde Al-
lah kelamının harf ve ses ş eklinde yaz ılmış  bir kopyasıdır. O, araz ol-
duğ u için araz gibi fenaya mahkum olabilir. 

Mutezilenin bu kanâatini imam Eb-Mansur-Abdül-Kadir-Ba ğ -
dadi daha aç ık bir lisanla şöyle tarif eder: "Mutezile Allah kelam ınm 
ve dolay ısiyle emirlerinin, nehiylerinin ve haberinin yeni olmas ında 
müttefiktirler. Hepsi de Allah kelâm ının yeni olduğunu iddia eder ve 

(1) Ş ehristani Elmilel yel Nihal 
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onu yarad ı lmış  diye adland ı r ırlar. "Halbuki Ehli Sünnet yel Cemaat 
mütekellimleri, İ slamlığı n en sağ lam kayna ğı  olan Kur'an ın kudsiye-
tini korumak için, Allah ın kelam ı n ı  başka türlü tarif ederler. Ehli Sün-
net mütekellimlerinden İ mam ı  Âzam Ebu Hanife, (El F ıkhül Ekber) 
kitab ında derki: "Kur'an Allah tâalan ın mushaflarda yaz ı lan, ak ı llar-
da tutulan, dil ile okunan ve Peygambere nâzil olan kelâm ı d ır. Kur'- 
an ı n lafz ı  mahluktur, yaz ı sı  mahluktur, okunu şu mahluktur, fakat 
Kur'an ın kendisi mahluk değ ildir. Allah tâalan ın Kur'anda Musa Aley-
hisselam ile diğ er Peygamberler hakk ındaki ve Firavun ve iblis hak-
kı ndaki bütün rivayetleri, hep kendi kelâm ı dı r. Allah ın kelâm ı  mah-
luk değ ildir. Fakat Musan ın ve diğer yarat ıklar ın kelâm ı  mahluktur. 
Kuran onlar ın sözü değ il Allahın sözüdür. "Allah Musa ile konu ş tu" 
âyetinde görüldü ğü gibi, Musa Allah tâalan ı n kelam ını  iş itti. Fakat 
Allah Mütekellim olmakla beraber Musa ile, bizim bildi ğ imiz mahada 
konu şmad ı . Netekim Allah ezelde yarat ı c ı  olmakla beraber insanlar ı  
(yeniden) yaratmad ı . Fakat Allah Musa ile, Onun ezeli s ı fatlar ı ndan 
birisi olan kendi kelam ı  ile konuş tu." 

Görülüyor ki Mutezile, Allah kelâmm ın bir ifadesi olan Kur'- 
anı n bir harf ve bir ses olu şu üzerinde durarak onun yenili ğ ini ve ya-
rad ı lmış  olduğunu iddia ederken nakilci mütekellimler Kur'an ın ma-
na ve muhtavas ı  üzerinde durarak onun ezeli oldu ğ unu iddia ederler. 

Bu suretle Mutezile, Kur'an ın akla uym ıyan ahkâm ın ı , hikmet 
ve adalet prensiplerine göre tefsir etmek ve müte ş abih ayetleri tevil et-
mek selâhiyetini kendilerinde görürler. Ş u kadar var ki Mutezile, fel-
sefi esaslardan mülhem olan sistemlerine sâd ık kalma iddias ı nda ol-
duklar ı  için, bu müte ş abih ayetleri tecsim ve te şbih (antropomorfizm) 
fı rkalar ı  gibi ve yahut insanlar ı  ilahlaş tırmak (antropolatri) f ı rkalar ı  
gibi tevil etmezler. Onlar, Allah ın manevi varl ığı nı  korumak için ş u 
esaslar ı  kabul etmi ş  bulunuyorlar: Allah ı n varl ığı  teş bihten her cihet-
çe münezzehtir; yani Onun yüksek varl ığı  cihet, mekân, suret, cisim, 
tahayyüz, intikal, zevâl, tagayyür ve teessürden tamâmile münezzeh-
tir. Dolayı siyle, "Rahman Ar şa kuruldu" ayetini, "Rahman Ar ş a tasâhup 
etti şeklinde tefsir ederler. Çünkü istivâ (kurulmak) kelimesinde in-
san hareketlerine benzeyen bir hal vard ır. Zaten Arapça istiva kelime-
si tasâhup etmek manas ına da gelir. Sonra, "Allah ı n eli onlar ı n elleri 
üstündedir" ayetini, Allah ı n nimeti onlar ın (insanlar ın) nimetlerinden 
üstündür ş eklinde tefsir ederler. Zaten el kelimesi Arapça nimet, ihsan 
veya veri manas ına gelir. Mutezile ancak bu nevi te'vil ve tefsirlerine 
tevhid ad ını  verirler. 
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Onlara göre kul, iyi ve kötü fiillerinin hal ıkı  olduğu içindir ki, 
ahirette sevapla ikaba müstahak olur. İ nsan ın fiilleri Allaha atfedi-
lemez. Allaha ş er ve zülum isnad etmek küfür ve ma'siyettir. Zira Al-
lah, zulmü yaratt ığı  taktirde, zâlim olur; netekim adaleti yaratt ığı  tak-
dirde adil olur. Allah ı n hikmetinden yaln ız salah ve hay ı r umulur. 
Hikmet ise kullar ın menfaatlerini korumay ı  müstelzimdir (1) 

Mutezile, uhrevi, adalet manas ı n ı  ancak bu şartlar alt ında an-
lad ıklar ı  gibi vaat ile vald yahut cennet ile cehennem hakk ındaki te-
lakkilerini Ş öyle izah ederler. Mü'min, bu dünyadan taat ve tövbe ile 
ayr ı l ırsa sevaba ve mükâfata müstahak olur. Tafaddul ise sevaptan 
üstün bir merhaledir. Fakat mümin i ş lediğ i büyük günah ına tövbe et-
meden ölürse, cehennemde ilelebed kalmaya müstahakt ır; Şu kadar 
var ki onun cezas ı , kâfirlerin cezas ından hafif olur. (1) Mutezilenin bu 
husustaki kanâatlerine daha evvelki bahiste de dokunmu ş tuk. Onların 
İ man ile küfür aras ında bir orta merhale kabul ettiklerini ve bu mer-
haleye fas ıkl ık dediklerini ve fas ık ın cehennem azab ına müstahak ol-
makla beraber, cezas ın ı n kâfirlerin cezas ı ndan hafif olmas ının lüzu-
muna inandıklar ı nı  söylemiş tik. Mamâfi Mutezilenin bu esasl ı  pren-
siplerinde seri bir inki ş af ve tebeddül vuku bulmu ş tur. Bu tebeddül, 
Mutezilenin günden güne Yunan felsefesinin tesiri alt ında daha çok 
kalmalar ından, kendilerini daha serbest ve itibarlar ı nı n daha kuvvet-
li olduğunu duymuş  olmalar ından ileri gelmi ş tir. Mutezile, ikinci Ab-
basi Halifesi Ebu Cafer Mansur zaman ında (136 - 158 H. veya 756 - 
765 M.) baş layan ve yedinci Abbasi Halifesi Memun zaman ı nda (198 - 
218 H. veya 813 - 833 M.) hummal ı  bir faaliyet mevzuu olan ilmi eser 
tercümelerinden ziyadesiyle müteessir olmu ş lard ı . Siryaniceden, K ıptice-
den, Keldan dillerinden, Pehlevi ve Hint dillerinden ve bilhassa Yu-
nancadan yap ılan bu tercümeleri okuyan Mutezile, yeni bilgilerle ken-
di clavalar ım desteklemek ve nakli ilimlere kar şı  daha aç ık bir cephe 
almak imkanını  bulmuş lard ı . Hatta Mutezilenin en serke ş lerinden 
biri olan Sümâne bin Eş resi Nemirl, Halife Memunu itizale kazanm ış  
ve Memun, itizali İ slam devletinin resmi mezhebi yapmak istemi ş ti. Bu 
uğ urda Mutezile f ırkas ını  Memun alabildiğ ine himaye etmi ş , buna kar-
şı lık sair f ı rkalar ı  yad ı rgamış  ve reislerini tazylk etmi ş ti. 

Mutezilenin fikirlerinde husule gelen tebeddül ve inki ş af a misal 
olarak, şu esasl ı  bahisleri teker teker ele alal ım: Allah bahsi, Kur'an 

(1) Abdül Kahir Ba ğdadi El Farku beynel Frak Ş . 68 
(1) Ş ehristani El milel yel Nihal S. 56 
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bahsi, kader bahsi, vaat ile vald veya cennet cehennem bahsi, muci-
zeler bahsi, imamet bahsi, Di ğ er bahisleri s ıras ı  geldikçe başka fas ı l-
larda tetkik ederiz. 

Allah bahsi: Mutezile f ırkas ının müessisi say ı lan Vası l bin At'a:- 
ı n Allah hakk ındaki telakkisi şu merkezdedir: Allah, ilim, kudret,, ira-
de ve hayat gibi vas ı flardan mücerrettir. Muhammed bin Abdülkerim 
Ş ehristani bu hususta der ki: (1) "Bu fikir, ba ş langı çta olgun de ğ ildi. 
Vâsı l bin Ata, bu fikri zahirl bir mukayese ile, bir anda iki ezeli ve ka-
dim Allahın bulunamad ığı  esas ına ircâ ediyor. Ona gö-
re kadim bir mâna ve kadim bir s ıfat kabul eden bir kimse iki ayr ı  Al-
lahın mevcudiyetini kabul etmi ş  oluyor. Fakat kendi f ırkas ının men= 
suplar ı , filozoflar ın kitaplar ını  okuduktan sonra, Allah ın bütün s ıfat-
lar ını  yalnız iki sı f ata irca ederek Allaha yaln ızca ilim ve kudret vas ıf-
larm ı  vermiş lerdi. Bu vas ı flar Mutezileye göre, Allah zât ının iki kadim 
sı fat ı dır.. Cebbâi bunlara Allah zat ının iki sureti demi ş ; oğ lu Ebu Hâ-
ş im Cebbâi de bunlara Allah zat ının iki hali veya haleti demi ş tir. 

Vası l bin Ata' ın muakkiplerinden ve Mutezilenin en büyük re-
islerinden olan Ebu Hüzeyl Allâf, Va,s ı lın fikrini kabul etmekle bera-
ber Allah ın iradesini şöyle tarif eder: "Allah ın iradesi murad olan ş ey-
den büsbütün ba şkad ır. Onun yaratt ığı  ş eyi istemesi, o ş eyi yaratma-
sı dır. Binaenaleyh Onun bir ş eyi istemesi o şeyin kendisinden ba şkad ır. 
Çünkü yaratma, yeri ve mekan ı  olmayan bir sözdür." Ebu Hüzeyl, Al-
lahın semi ve basir sıfatlar ını  şu mealde anlar: "Allah tâalan ın Semi 
ve Basir olmas ı  demek, sonradan duyacak ve görerek demektir. Nete-
kim Gafurdur, Rahimdir, Muhsindir, Hâl ıktır, Rezzâkt ır, Müsibtir, 
Muâkıpt ı r, Muvâlldir, Muâdid'r, Âmirdir, Nâhidir demek, bu şeyleri ya-
pacak demektir." 

Ebu Hüzeyl'in yeğ eni olup Mutezilenin en çok Aristo tesiri alt ı n-
da kalan me şhur reislerinden olan İbrahim bin Seyyâr Nazzam, Alla-
h ın iradesini şöyle târif eder. (2) "Allah tâala hakikatte irade denilen 
şeyle rnavsuf değ ildir; fakat kendi efâlinde şeriat bak ımından irâde ile 
vasıflandığı  taktirde bundan maksat şudur: O, kendi iradesinin hâl ıkı  
veya mün ş i'idir. Kulun fiillerini irade etmesi derw.,k, bu filleri emir ve-
ya nehyetmesi demektir." 

Mutezile reislerinden olan Üsvari, Allah ın kudretini şöyle tarif 
eder: (3) "Allah Mala, yapm ıyacağı nı  bildiğ i veya bildirdi ğ i htı suslar- 

(1) Ş ehristani El milel yel Nihal S. 56 

(1) Ş ehristani El milel yel Nihal S. 57 

(2)  » » » S. 59 

(3)  » » » 	S. 77 
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da kudretle vasfedilemez. Halbuki insan ın kendisi bu ş eylere kâdirdir. 
Zira kulun kudreti bu iki z ı t duruma uygundur ve bu iki z ı t durum-
dan birisinin •gerçekle şmesi lâz ımdır. Binaenaleyh Allah tâalan ın Ebu 
Lehep hakk ında "alevli bir ate şe duçar olacakt ır" sözü alabildiğ ine 
gider." 

Diğer bir Mutezile reisi olan Ebu Cafer İ skâf, iş i büsbütün az ı ta-
rak şöyle bir mütalaada bulunmu ş : (1) "Allah taala ak ı llı  kimselere 
zulm etmeye kadir de ğ ildir. Fakat yavrulara ve delilere zulmetmeye 
kâdirdir." 

Başka bir Mutezile reisi olan Bi ş r bin Mutemir bu fikri ba şka 
türlü ifade ederek Allah ın kudretini şöyle tarif eder: "Allah taâla yav-
ruyu ta'zibe kâdirdir. Böyle yapt ığı  taktirde yavruya zulm etmi ş  olur. 
Ş u kadar var ki Allah hakk ında böyle bir ş ey söylemek güzel düşmez. 
Onun için şöyle demek daha uygun dü ş er: Allah böyle yapmazsa, yav-
ru büyür, ak ı l sahibi olur, isyankâr olur, ve bir suç i ş leyerek ik'aba 
müstahak olur." 

Ayn ı  şah ı s Allah ı n iradesi hakk ında şöyle bir mütalaa serd eder: 
"Allahın iradesi kendi fiillerindendir, ve iki surette tecelli eden. İ rade 
onun hem zâti bir s ıfatı dır hem de fiili bir sıfat ı . Zati bir s ıfat ı  oldu-
ğuna göre şöyle tarif edilir: Allah taâla, bütün fiillerini ve kullan ımı  
tâat ım arzu eder. Bir hakimin ise salâh ı  ve hayr ı  bilip istemesi caiz 
değ ildir. irade, Allah ın fiili bir sıfat ı  olunca da şöyle tarif edilir: "Al-
lah kendi fiilini ihdas etti ğ i zaman, Onun iradesi o fiili yaratmas ı  de-
mektir ki bu irade Allah ın kendi fiilini yaratmas ı na tekaddüm eder. 
Çünkü vasıta ile gerçekle ş en bir ş ey vas ı tan ın kendisi olamaz. Fakat bu 
s ıfat ı  ile kulların fiilini istemesi, o fiili emretmcsi demektir" Bi şre gö-
re (2) "Allah hiç bir müminin, iman ı  halinde, dostu olmad ığı  gibi hiç 
bir kâfirin küfrü halinde dü şman ı  değ ildir." 

Yine Mutezile reislerinden Ma'mer bin Abbâdi Sülemi Allah ın kı-
dem ve ilim s ı fatlar ı  hakk ındaki mütalaas ını  şöyle beyan eder. (3) 
"Allah taâla kadim de ğ ildir. Zira kadim (eski) kelimesi eskidi ve eskir 
gibi fiillerden mü ş tak olup zamânl eskilik hissini telkin eder. Halbuki 
Allah taâlamn vücudu zamâni de ğ ildir. Rivayete göre Ma'merin halk 
(yaratma) ve ihdas hakk ındaki kanaatleri de şu merkezdedir: Halk 
mahluktan başka bir şeydir; sun' masnûdan ba şka bir ş eydir. 

Ayni ş ahı s Allah ın ilmi hakkında ş u mütâlaada bulunur. "_.A1- 

(1) Ş ehristani El ınqe1 yel Nihal S. 77 
(2) » 	» 	» 	» 	» S. 86 — 87 

(3) Abdül Kahir Elfark Beynel Firak S. 95 
F - 3 
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lah taâlân ın kendini bilmesi imkâns ızdır. Zira bilen ve bilinenin ayni 
olmalar ı  icab eder ki bu da mümkün de ğ ildir. Netekim Allah ın mev-
cud olan bir ş eye muktedir olmas ı  imkâns ı zdır." 

Ma'mer bin Abbâd Süleminin bu telâkkileri felsefl kanaatlerinin 
mahsulüdür. Zira filozoflara göre Allah taâlân ın ilmi infiali olmay ıp 
fili bir ilimdir. Dolay ısiyle Allah kendi fili ilmiyle ancak ba şkasını  bi-
lir ve ancak mevcud olan ş eyi bilir, ma'düm olan şeyi bilmez. Allah 
kendini bilir dendi ğ i takdirde, bilen unsurla bilinen unsur birbirlerin-
den ay ırd edilmiş  olurlar. 

Mutezile f ırkas ın ın râhibi adını  alan Ebu Musa Müzdar bu ön-
ceki Mutezile reislerinden de ileri giderek Allah hakk ı nda ezcümle ş u 
saçmalar ı  söylemiş tir: (1) "Allah hem yalan söyliyebilir, hem zulm-
edebilir. Böyle yapt ığı  takdirde Allah hem yalanc ı dır hem zâlimdir." 

Sümame bin E ş res diğ er Mutezile hilaf ına, şöyle bir fikir ileri 
sürer "Yaradan ı  tan ımıyan bir kâfir mazürdur" Halbuki di ğ er Mutezi-
le reisleri derler ki Peygamberler gelmese bile Allah ı  ak ıl vas ı tasiyle 
tan ımak gerektir. 

Mutezilenin a şı rı  düşünen reislerinden biri olan Hi ş am bin Amri 
Füti, Allah ın ilmi hakkında der ki: (2) "E şya yok iken isimsiz ve hiç-
tirler. Fakat var olduktan sonra isimlenirler. Dolay ısiyle: Allah taâlâ 
eşyay ı  yaratmadan önce bilir demek, do ğ ru değ ildir." 

Mutezilenin son büyük reislerinden olan Ebu Al ı  Cebbâi ters bir 
muhakeme ile "Allah ı  kullarına itaat etmekle" vas ı fland ı rmış t ır. (3) 

Mutezilenin Allah hakk ında ki bu telakkileri incelendi ğ i zaman 
Allah ı , sistematik bir surette k ı ymetten dü şürmek ve Allah ın dünya 
iş leriyle hiç bir alakas ı  olmadığı nı  isbat etmek cihetine gittikleri gö-
rülür. Böylece, Müslümanlara dünya i ş lerinde yaln ı zca akl ın rehber-
lik edece ğ ini ve dünya dış mdaki her hangi bir kuvvete güvenmenin 
doğ ru olmadığı nı  tavsiye etmek istedikleri anla şı l ı r. Halbuki ferdi ve 
mâş eri hayat prcbleminin bu kadar sâde bir düsturla halledilemiye-
ceğ i aş ikârd ı r. Mutezile, ba ş langı çta belki pek samimi ve ulvi 'bir gaye 
takip ediyor, ve Allah ı  insanl ık vasıflar ından tenzih etmek istiyorlar-
dı . Fakat eski nezâhat ve sarâhat ından ayr ılan bu gaye, zamanla ta-
tile (yani Allah ı  bütün sıfatlar ından tecride) vard ı : Mutezile üstelik Al-
laha hürmetsizlik etmeye ve Ona kudretsiz, bilgisiz ve hatta yalanc ı  ve 
zâlim demeye ba ş ladı lar. Bu gibi patavats ızl ıklar ve serzeni ş ler, Mute- 

(1) Ş ehristani Elmilel yel Nihal S. 88 
(2) • 	» 	» 	• 	• S. 94 
(3) Abdül Kahir Elfark beynel Firak S. 110 
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zileyi İ slam cemaatinin gözünden dü şürmeye ba ş lad ı  ve nihayet Mute-
zilenin ve itizalin y ıkı lışı na sebep oldu. Mutezile- Allah hakk ında nas ı l 
aşı rı  fikirler yürüttülerse Kuran hakk ında da buna benzer fikirler yü-
rütmüş lerdi. 

Kur'an bahsi: Mutezilenin evvelce, Kur'an ın bir harf ve bir ses-
ten ibaret oldu ğunu ve dolay ısiyle Levhi Mahfuzda yaz ılmış  
olmayup yeni ve yarad ı lmış  bir eser oldu ğ unu söylemişken sonra-
ralar ı  Kuran ı  daha çok küçültmek ve k ıymetten dü şürmek cihetine 
gittiler. Nitekim Mutezile reislerinden Nazzâm, Kur'an hakk ında der-
ki: (1) "Araplar, Kur'an ın geçmi ş  ve gelecek zamanlar hakk ında ver-
diğ i haberlerin benzerlerini söylemekten, Kur'ana itiraz etmekten ve 
onunla uğ ra ş maktan zorbal ıkla men'edilmeselerdi belâgat, fasâhat 
ve naz ım bab ında Kur'an sürelerinin çap ında bir sure yazmak onlar 
için pekala mümkün olurdu." 

Mutezilenin rahibi denilen Ebu Musa Müzdar dahi Kur'a= ya-
rad ı lmış  bir eser olup insanlar ın da onun gibi manzum ve ayni dere-
cede fasih ve beliğ  bir eser yapabileceklerini söylerdi. Mutezileden Hi-
şam bin Amri Futi daha ileri giderek Kur'an ın ayetlerini tahrif ede-
rek tersine okurdu. Mesela Kur'an ı n "Allah Iman ı , size sevdirdi ve yü-
reklerinize ho ş  gösterdi" mealindeki ayeti inkâr ederek şu suretle ter-
sine okurdu: "Allah iman ı  müminlere sevdirmez ve ho ş  göstermez. (2) 

tbnül Râvendi Cah ı z ın Kur'an hakk ında ş öyle bir mütalaada 
L)ulunduğ unu rivayet eder: "Kur'an öyle bir cisimdir ki, bazan insan 
ve bazan da hayvan ş ekline girer." Mutezile reislerinden Ebu Bekiri 
Asamm dahi bu kanaatte olup Kur'an ı n yarad ı lmış  bir cisim olduğu-
nu iddia ederdi. Râvendinin Cah ız ve Asamm hakk ındaki bu rivayeti 
doğ ru ise, her- iki Mutezelinin böyle bir ş ey düşünmüş  olmalarını , sırf 
Inad ve mükabereye hamletmek laz ımdı r. Yoksa her ikisi de bu kana-
atin zirva oldu ğunu anlamaz değ ildirler. 

Kader bahsi: Mutezilenin kader hakk ındaki kanaatleri de böy-
e bir -tebeddül ve inki ş afa uğ ram ış tı . Mutezile fırkas ının müessisi olan 

Vası l bin Ata el Gazzal, kaderi şöyle tarif eder. (3) "Allah tâala Hakim 
bre- Adildir, Ona şer ve zulüm isnad etmek caiz de ğ ildir. Allahın, kul-
lar ından kendi emir ve arzusu hilaf ına bir ş ey istemesi, ve onlar hak-
kııı da (pe şin) bir karar verip sonradan onlar ı  cezaland ırması  caiz de-
ğ ildir. Hakikatte hay ır, şer, iman, küfür, tâat ve masiyet, kulun yapt ı  

(1) Sehristani Elmilel yel Nihal S. 72 
(2) • 	» 	» 	» S. 96 
(3) Ş ehriatani Elmilel yel Nihal S. 58-59 
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ğı  şeylerdir, ve kul bu yapt ığı  şeylerin müsbet veya menfl cezas ını  çek-
meye müstahakt ır. Allah taâla, kulunu bu şeyleri yapmaya muktedir 
kılmış tır. İ nsanlar ın fiilleri ise hareket, sükün, itimat, fikir ve bilgiden 
ibarettir. 'Vâs ı l bu kanaatini ba şka bir yerde şöyle hülasa eder: " İn-
san kendi içinde bir iktidar ve yapma imkan ı  duyarsa ona yap ı lmas ı  
gereken bir ş eyi yap demek imkâns ı zdır. Bunu inkâr eden, zaruret de-
nilen ş eyi de inkâr etmi ş  olur." Ş u kadar var ki Vasfi, naklin bize ö ğ ret-
tiğ i "ve hayrihi ve şerrihi minaalahi taâlâ" sözlerini dert ve s ıhhat, s ı -
kıntı  ve huzur, hastal ık ve iyileşme, ölüm ve dirim şeklinde anlamaya 
rnütemâyildi. Diğer bütün Mutezile onun bu kanaatini aynen kabul 
etmiş  olmakla beraber, baz ı lar ı  kader bahsine dahi yeni fikirler kat-
mak istemi ş lerdi. Bunlardan Ebu Hüzeyli Allâf, insan ın dünyada ken-
di iş lerinde serbest oldu ğ unu ve kendi fi'illerinden mesul olduğunu 
fakat âhirette serbest hareket etmek imkânlar ından mahrum 
olduğ unu söyler. Yâni insan ın cennet ve cehennemde istedi ğ i gibi ha-
reket edemiyece ğ ini iddia ederdi. 

İ brahim bin Sz)yyar Nazzam, kader fikrine ş u yenilikleri katm ış -
tır: "Hay ır ve ş er bizim elimizdedir. Allah taâla ş er ve masiyet yapma-
ya kadir değ ildir. Bu gibi ş eyleri yapmak Ona mukadder de ğ ildir." Hal-
buki sair Mutezile böyle dü şünmüyorlar. Onlar Allah ın bu gibi ş eyleri 
yapmaya muktedir oldu ğ unu fakat ş er ve masiyet, kötü şey olduklar ı  
için bunlar ı  yapmadığı nı  söylerler. Nazzam onlar ın bu itirazlar ına 
şöyle cevap verir: "Kötülük, kötünün zâti bir s ı fatı  olduğ u içindir ki 
onu Allaha isnad etmek do ğ ru değ ildir. Zira Allahtan kötülü ğ ün sâdır 
olabimesinde dahi kötülük vard ı r. Adil bir varl ık zulüm yapmakla vas-
fedilemez." 

Nazzâm bu kanaatine şunlar ı  da ilave ederek demi ş tir ki "Al-
lah, kullar ına yalnızca iyilik etme ğe muktedirdir; dünyada kullar ına 
iyilikten ba ş ka bir şey yapamaz. Ahirette ise Allah taâlâ cehennemlik 
kimselerin azab ını  ne artt ırabilir ne eksiltebilir. Netekim cennetlik 
kimselerin nimetlerini ne eksiltebilir ne onlar ı  cennetten ç ı karabilir. 
Bu gibi hareketler ona mukadder de ğ ildirler." 

Hişam bin Amri Futi Kur'an bahsinde oldu ğu gibi kader bah-
-sinde de pek a şı rı  hareket etmi ş tir. Kur'anda mezkur olan fiillerin va-
sıflarm ı  dahi Allah taâlaya vermekten imtina ederdi. Mesela Kur'an :- 
da Allaha ait olan bir fiili tan ıtan ayetlerden "sen onlar ı -  birleş tir7 

 medin fakat Allah onları  birle ş tirdi" ayetini aksine okurdu; yani "Al- 

(2) Cebriyecilere göre , insan dünyadaki bütün fiillerMi yapmaya mecbur oldu ğ u 
için ona hiç bir mesuliyet tereddüp etmez. 



— 37 — 

lah müminlerin kalplerini birle ş tirmez fakat onlar, kendi aralar ında 
kendi arzulariyle birle ş irler" ş eklinde okurdu. 

Mükâfat - Mücazat veyahut cennet - cehennem bahsi: Mutezi-
le fı rkas ının müessisi olan Vâs ıl bin Ata, bu alanda yaln ı zca cezan ın 
ş iddet ve müddeti hakk ında konu şmuşken, ondan sonra gelen Mute-
zile reisleri, bizzat cennet ve cehennemin ve mükâfat ile ukubetlerin 
mahiyetlerinden bahsetmi ş lerdir. Mutezile reislerinden Ebu Hüzeyl 
der ki: (1) "Cennet ve cehennem sakinlerinin hareketleri, ınkıtâa uğ -
rıyarak daimi bir sük ıina ve durgunlu ğ a müntehl olurlar. Bu süldin 
içinde cennet ehlinin bütün lezzetleri ve cehennem ehlinin bütün ıs-
tırapları  toplanm ış  bir halde bulunur." 

Bazı  Müslümanlara göre Ebu Hüzeylin bu sözü, Cebriye f ırkas ı  
reislerinden Cehm bin Safvân ın iddias ından kötüdür: Zira Cehm bin 
Safvân, cennet ve cehennemin zeval bulacaklar ını  iddia ederken, Al-
lah ın onlar ı  tekrar yaratabilece ğ ini inkar etmez. Halbuki Ebu Hüzeyl 
cennet ve cehennemi ebedi bir sükûna ircâ etmekle yoklu ğa mahküm 
ediyor. Hakikat şudur ki Ebu Hüzeyli bu kanâata sevkeden sebep, 
kendisiyle hasımları  aras ında âlemin hudusü hakk ında geçen müna-
kaşa olmuş tur. Ona hasunlar ı , evveli olmayan hadiseler sonu olma-
yan hadiselerden farks ızdırlar; zira her ikisi de sonsuzdurlar deyince, 
müşkül bir durumda kalan Ebu Hüzeyl onlara şu yolda cevap vermi ş ti. 
"Ben geride ve gelecekte sonu gelmeyen hareket diye bir şey kabul 
etmiyorum; şu kadar ki bütün bu hareketler daimi bir sükana mün-
tehl olurlar." 

Nazzâm ın talebelerinden olan Ahmet bin Hâ ı t ile Fazlül Hade-
si'nin cennet ve cehennem hakk ındaki kanâatleri de ba şkad ı r. Onla-
ra göre, âhiret alemi be ş  ayrı  k ı sma ayr ı lı r. Şöyleki: bunlar ın ilk iki-
sine sevap evi. üçüncüsüne ikap evi, dürdüncüsüne iptida evi, besin-
cisine de mihnet evi derler. 

İ lk iki sevap evinin birincisinde yeme, içme, sevi şme ile bağ , 
bahçe ve nehirler var. Birincisinden daha üstün olan ikinci evde ye-
me, içme ve sevi şme yoktur. Fakat burada rühâni zevkler ve cismani 
olmayan kokular ve çiçekler var. İkap evi olan üçüncü evde meratip 
bulunma,yıp müsavat hakimdir. Dördüncüsü olan iptidâ veya ba ş lan-
gıç evi, baş langıç cenneti olup buras ı , Allahın mahlûkât ı  yarattığı  
evdir. Beş incisi ise mihnet evi olup burada, suç i şleyen halka külf et-
ler vazedilmiş tir. Dünyada, hay ır ve ser ölçekleri doluncaya kadar, bu 

(1) Sehristani El milel yel Nihal S. 64 
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tekvin tekerrür ve devam eder. Hay ı r ölçeğ i dolunca, insan ın bütün 
amelleri tâata inkilap eder ve o insan iyi ve tertemiz bir mahluk ha-
line gelerek göz k ırpmadan önce cennete intikal eder. Bu hale eri şmek 
isteyen zengin bir adam, ecirin ücretini dahi geciktirmemelidir. Bu 
yüzdendir ki "ecire, teri so ğ umadan ücretini veriniz" denmi ş tir. Ş er 
ölçeğ i taşı nca da sahibinin bütün amelleri ma'siyet olur; ve isyankâr 
kimse tam bir ş irrir say ılmakla göz k ırpmadan cehenneme intikal 
eder. Dolay ısiyle Kur'am-kerimde Allah derki "ecelleri gelince, onu 
bir lahza geciktiremez ve ileri alamazlar." 

Fazlül Hadesi ile Ahmet bin Haiti bu gibi kanaatlere sevkeden 
sebeblerin ba şı nda, Hint ve Hristiyan fikirle ı7ine kap ı lmış  olmalar ı -
d ır. Her ikisi de tenasüha inand ı klar ı  gibi Hazreti İsada bir üluhiyet 
pay ının bulunduğuna inan ırlard ı . 

Hiş am bin Amri Futi ise, cennet ve cehennemin henüz yara-
dı lmamış  olduklar ı nı , zira her ikisinin bo ş  durmas ında ve onlardan 
kimsenin müstefid veya mutazarr ır olmas ında ş imdilik hiç bir fayda 
olmadığı nı  söyler. Hiş am ın bu kanâatleri, sonradan bütün Mutezile 
taraf ından kabul edilmi ş tir. 

Mutezile reislerinden Amr bin Bahril Cah ı zın cennet ve cehen-
nem hakk ı ndaki kanâatleri de hayli gariptir. Ona göre, cehennern eh-
li a,teste ilelebet muazzep olmay ıp onlar, ate ş in bir tabiat kazan ırlar. 
(1) Yine onun iddias ı na göre, cehenneme hiç kimsenin girmesine ha-
cet kalmadan ate ş , kendi ehlini kendine çeker. Cah ı zın cehennem hak-
kındaki bu görü şünün cennete de intibak etmesi laz ım gelir. 

Mucizelerin inkar ı  bahsi: Allah, Kur'an, kader, cennet ve ce-
hennem hakk ında bu kadar serbest konu şan Mutezilenin mucizeler 
ve cinniler hakk ındaki kanaatlerinde dahi serbest konu şmalar ı  laz ım-
dır. Netekim öyle olmu ş tur. Mutezile tabiat olaylar ının kaidelerine 
uymayan hadiseleri aç ık bir lisanla inkar ederler. Ezcümle şöyle der-
ler: Yusufun gömle ğ i Yakubun kör gözlerini nas ı l açar! Musan ın değ -
neğ i nas ı l yılan olur! deniz, Musan ın iş aretiyle, nas ı l ikiye bölünür! 
bir insan ölüyü nas ı l diriltebilir! Mutezile reislerinden Nazzam, Ka-
merin iki parçaya bölünmesini inkar etti ğ i gibi Cinni diye bir şey ta-
nımadığı nı  söyler, ve istihza makam ında der ki Cinler, olsa olsa ördek-
lere benzerler. 

İmamet bahsi: İ mamet ba,hsinde Mutezilenin fikirleri muhtelif 
olup kimisi raf ı z ı liğe kaçar, kimisi Ehli Sünnet vel Cemaatin fikrini 

(1) Sehristani El milel yel Nihal S. 95 
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tasvib ederdi. Raf ızı liğe kaçanlar ın ba şı nda İbrahim Nazzam bulun-
maktad ır ki, İmâmetin ancak aç ık ve belirli bir nass ile taayyün ede-
ceğ ini söylerdi. Ona göre Peygamber Hazretleri, Alinin imameti hak-
kındaki arzusunu şüphe götürmeyecek bir aç ıklıkla muhtelif yerler-
de beyan etmi ş  ise de Hazreti Ömer, Peygamberin bu arzusunu gizle-
miş tir. Sonra Nazzâm, Ebu Bekire, Ömere, Osmana olm ıyacak töhmet-
ler isnad etmi ş , üstelik müdafaa etmek istedi ğ i Hazreti Aliyle İbni Mu-
sûdu, fikirlerinde istibdat göstermekle itham ederek kaba bir surette 
tenkid etmi ş ti: Ali ve İ bni Mesûd kim oluyorlar ki kendi fikirlerine 
göre hareket etmi ş lerdi!.. der. 

Mutezile reislerinden Hişam bin Amri Fûti ise Alinin imameti-
ni meş ru bulmadığı nı  şu suretle ifade eder. " İmamet fitne ve ihtilaf 
günlerinde teessüs edemez. İmamet ancak sulh ve süldı n içinde üm-
metin ittifak ı  ile teessüs eder." Di ğ er bir Mutezile reisi olan Ebu Bek-
ril Asamm, imametin ancak bütün ümmet efrad ının icmâ' ı  ile kurula-
bileceğ ini söyler. 

6 — MUTEZİLENİN EN PARLAK DEVRİNDE POZITIF ILIMLER 

Mutezilenin en parlak devri, Abbasi devletinin en parlak devri-
ne raslar. Bu devir, ikinci Abbâsi Halifesi Ebu Cafer Mansurun hila-
fetinden El Mütevekkilin katline kadar devam eder ki sekizinci asr ın 
ortas ı ndan dokuzuncu asr ı n ortas ı na kadar uzan ı r. (136 - 248 H. veya 
754 - 862 M.) Bu devirde Abbâsi İ slam imparatorlu ğu, henüz askeri 
ve siyasi ş evketini muhafaza etmekte, dahili ve harici gaileleri kolay-
ca bast ı rmaktad ır. Zirai, &nal ve ticari alandaki inki ş af, memleketin 
iktisadiyat ı nı  kuvvetlendirmekte ve i ş  hacminin günden güne büyü-
mesine ve nüfusun artmas ına amil olmaktad ır. Bu müstesna duru-
mun sağ ladığı  istikrar„ imparatorlu ğun nüvesi mesabesinde olan 
Irakta ve bilhassa Irak ın iki büyük şehri olan Bağ dat ve. Basrada fi-
kir hareketlerinin kuvvetlenip geli şmesine hizmet etmi ş tir. 

Mutezile f ırkası , bu durumdan âzami derecede istifade 
Mutezileden, Vâs ı l bin Atâ ve Amr bin Ubeyd gibi iki dürüst sima-

n ın vaz'ettikleri mutedil ak ı lc ı lık sistemi, Abbasi Halifelerinin ât ıfe-
tini (sempatisini) kazanm ış  ve bu halifelerin müzaharetlerine nail 
olmuş tu. Hatta yedinci Abbâsi Halifesi Memun, Mutezile reislerinden 
Sümâme bin E ş resi Nemirinin telkinlerine râm olarak itizalin bir çok 
prensiplerini kabul etmi ş  ve bu uğ urda devletin syasetine zarar vere- 
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Cek derecede yaln ış  icrââtta bulunmu ş tu. 

Memun, itizali devletin resmi mezhebi yapmak için ço ğunluğu 
teşkil eden Ehli Sünnet vel Cemaata kar şı  cephe alm ış tı . Onların çok 
temiz ve dürüst reislerine Kur'an ın mahluk olduğunu söylemedikleri 
için eziyet etmi ş ti. Rumlar ın elindeki İ slam esirlerinden ancak Kur'- 
anın mahluk olduğunu söyliyenleri, fidye vererek kurtarm ış ; söyle-
miyenleri esarette b ı rakmış tı . Memun ölürken, veliandi olan karde ş i 
Mu'tas ıma Mutezileyi himaye etmesini ve Kur'an ı n mahluk olduğunu 
bütün Müslümanlara kabul ettirmesini tavsiye etti. Mutas ı m da ölür-
ken, veliandi olan Vas ıka ayn ı  tavsiyede bulundu. Bu durumdan Ehli 
Sünnet müteessir olduklar ı  kadar Mutezilenin kendileri de ho şnud 
değ illerdi. Zira bu bask ının yarattığı  tepkiden Mutezile de mutazarr ır 
oluyorlard ı . İ slam cemâati, büyük bir tahaccümle Mutezilenin muha-
liflerine akmaya ba ş lamış tı . Nihayet Vas ıkın halefi olan Mütevekkil, 
Mutezilenin bu lüzumsuz himayesinden vazgeçerek Müslümanlar ı  
kendi itikatlar ında serbest b ıraktı . Mütevekkile, herkesten önce, Mu-
tezilenin kendileri te ş ekkür ettiler. (1) 

Abbâsi devletinin bu parlak devrinde tercüme hareketi alabil-
diğ ine kuvvetlenmi ş ti. Muhtelif Ş ark ve Asya dillerinden tercümeler 
yapıldığı  gibi bilhassa Grek dilinden tercümeler yap ı ldı . Halife Me-
mun Bizans kütüphanelerine iyi Grekçe bilen Arap mütercimlerini 
göndererek binle ıce kitab ı  tercüme ve istinsah ettirdi. Kendi elinde 
bulunan Rum esirlerini Grekçe kitap kar şı lığı nda mübadele etti. Ha-
lifeye bu alanda rekâbet eden zengin İ slam aileleri eksik değ ildi. Bun-
lardan bilhassa Müneccim zadeler, büyük servetlerinin bir k ısmını , 
istinsah ve tercüme i ş lerine tahsis etmi ş lerdi. Büyük bir h ızla tercüme 
ve teksir edilen Grekçe eserlerin, felsefe ve pozitif ilimlere ait olan-
larını  Mutezile reisleri, büyük bir tahalükle okuyorlard ı : Şu kadar var 
ki Mutezile, Grekçeden veya ba şka dillerden tercüme edilen felsefe ve 
tabi'iye eserlerini ancak muayyen bir görü ş  ve anlay ış  çerçevesi için-
de benimseyip tatbik ediyorlard ı . Onlar ı n bu görü ş  ve anlayış  dairesi-
ni çerçeveleyen amillerin ba şı nda Tevhid gelir. Tevhid, itizal hareke-
tinin mihveridir demi ş tim. Baş langıçta Mutezile ve bilhassa Mutezile 
fırkas ının müessisi olan Vâsı l bin Atâ el Gazzâl ile yak ın dostıı  Anır 
bin Ubeyd, Allah ı  müşârik vas ıflardan tenzih etmekte pek samimi 
idiler. Kaderiyecili ğ in Tevhidten doğmuş  olduğ u şüphesizdir. Zira 
Adil ve Hakim bir İ lahi kötülük yapmaktan tenzih eden Kaderiyye ve 

(1) İbin Asakir den ve Kitabül Hayvandan 
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ilk Mutezile, Allah ın insanlar ı  kötülük etmeye namzed k ı lıp sonradan 
cezalandıracağı n ı  kabul etmiyorlard ı . Kur'andaki hay ır ve şer mef-
Innlannı  da bu yüzden, başka türlü anlamaya mütemayil idiler. Ser-
ri hstal ık, elem veya keder manas ında; hayr ı  ise sağ lık, huzur ve mem-
nunluk şeklinde anl ıyorlardı . Binaenaleyh sonraki Mutezile reisleri 
her ne kadar niyetlerini bozmu ş , ve muayyen maksatlarla Allah ı  kıy-
metten. dü şürerek tenzihten tatile varm ış larsa da, kendi görü ş  ve dü-
ş iiniiş lerinde, Tevhid çerçevesinin d ışı na ç ıkamamış lardı . Sonra şunu 
da söylemek laz ımdır ki Mutezile, nihayet teokratik bir cemiyetin 
içinde ya şı yor ve Müslüman say ı liyorlard ı . Tevhid esas ına dayanan 
teokratik bir cemiyetin Allah ı n ı  inkar etmeleri, ve yahut onlar ı  bu 
cemiyete bağ layan İ slamlik vasfını  reddetmeleri, ölüm cezas ı nı  müs-
teIzirndi. 

İş te bunun içindir ki Mutezile, çok be ğendikleri ak ı lc ı  ve mad-
deci Yunan hakimlerinin felsefesini ancak Tevhir kaidelerine uydura-
rak kabul etmek istidad ında idiler. Fakat onlar ı  akı lc ı  ve maddeci İyon 
Abder ve Eele filozoflann ın sarâhatinden kaçmaya mecbur eden bu 
müşkül durum, Allah ı  küçültmeye ve peyderpey bir hiç haline so-
karak, filen ortadan kald ırmaya sevk etmiş ti. Onun içindir ki Mute-
zilenin bir k ı sm ı  madde, cevher, araz mefhumlar ından bahsederken 
Allahın mevcudiyetini esas tutarak evvelkilerini tekfir ediyorlardt. Me-
sela Ebu Hüzeyl el Allâf derki: parçalanmayan cüzü' (yani atom) 
münferid bir durumda bulunursa, onun renkli olmas ı  akla sığ maz, renk-
siz olduğu takdirde görünmesi makul olmaz. Ebu Hüzeylin muha-
lifleri onun bu sözünü şöyle anl ıyorlar (1). "Allah bir atom yaratt ığı  
takdirde atomu görmesine imkân yoktur." 

Ebu İ shak Nazzam ise Aristocu oldu ğu için atomu inkar ede-
rek renklerin, tadlar ın, kokular ın ve seslerin birer cisim olduklar ın ı , 
ve bir hayyizin içinde muhtelif cisimlerin birbirlerine girerek bir ara-
da bulunabileceklerini iddia edince, bu sefer Ebu HüzeyI ve taraftar-
ları  Nazzam ı  tekfir ettiler. 

Ma'mer bin Abbad el Sülemi derki: (2) Allah yaln ız cisimIeri 
halk etmiş tir; arazlar ise cisimlerin eserleridir. Netekim ate ş in yak-
ması , güneş in ısısı , mehtab ın rengi tbri birer arazcl ırlar. Hayvanlar ın 
hareket ve sükûnu, toplanma ve da ğı lmaları  ise birer ihtiyar' arazd ı r. 
İş in garip taraf ı  şu ki Ma'mer, cisimlerin var olmalar ın ı  da yok ol-
malar ını  da birer araz sayar. Binaenaleyh Allah, yaln ız cisimleri ya- 

(1) Abdül Kahir Bağodadi Elfarku beynel Firak" 
(2) Sehristani Elmilel yel Nihal S. 83-84 
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rat ıp arazlar ı  yaratmadığı na göre, cisimlerin de birer Araz ile var ol-
duklar ına göre, Allah ın hilkatte rolü ne olabilir! Ma'mere göre sükf ın 
denilen bir ş ey yoktur. Bu fikrini şu ibare ile ifade eder, (1): Hareket 
süküna haddi zat ında muhalif olmay ıp yalnız bir tekâbül icab ı  muha-
lif say ı lı r. Misillerin tegâyür ve temasülü z ı tlar ın tezad ı , hep itibarldir. 

Sümâme bin E ş res el Nemiri derki: (2) Adem Allah ı n tabiat]. 
eseridir. Sümamenin bundan maksad ı , Âlem Allah ın ş uurlu bir ira-
desinin mahsulü olmay ıp kendi zat ı nın icaplar ındand ır. Daha aç ık 
konuşmak icab ederse, Sümameye göre Allah, alemin kendisidir. 

Hiş am bin Amr el Fûtl, daha evvelce söyledi ğ imiz gibi, Allah ı n 
ilmi hakk ında derki (3) E şya vücud bulmadan önce Allah taraf ından 
bilinmezler. Amr bin Bahril Cah ı.z ise nazariyat ı  bir yana b ırakarak 
fiile geçmi ş  ve cisimlerin husüsi karakterlerini isbat ederek cevherin 
yok olmadığı , ve yaln ız arazlar ın değ iş tiğ i neticesine varm ış tı . Son bü-
yük Mutezile reislerinden olan Ebu Ha ş im Cebba'i derki: (4) Yer ve 
gökler durdukça, Allah bu âlemden bir tek zerreyi ifna edemez. Ebu 
Haş im bu iddias ı n ı  müdafaa z ı mm ında der ki: Allah— mekans ız ola-
rak yaratt ığı  cisimleri — bir fena ile ifnâ eder. Zira fena, cisimlerin 
yalnız bir k ı sm ına mahsus de ğ ildir ve yaln ız cisimlerin bir k ısmı  ile 
kaim değ ildir. Binaenaleyh fena, bütün cevherlerin z ıtt ı dı r, ve hepsini 
toptan ifna eder. 

Görülüyor ki Mutezileden atomistler olsun Aristotelistler olsun, 
hepsi de Allah ı  Mem dışı nda kalan ve kurulmu ş  âlemin düzeni üze-
rinde müessir olam ıyan manevi bir kuvvet halinde görmeye mütema-
yil idiler. Onlar ın müstemlekeci Yunan filozoflar ı n ın ne kadar tesiri 
alt ında kald ıklar ını  göstermek için bu filozoflardan baz ı larının Allah 
telakkileri hakk ında iki misal verelim: 

İ yon filozoflar ından Miletli Ksenefân (M. E. 620) derki: (5) 
Ş ayet ilahi bir tabiat varsa, onun fânilere ne cisim ne de zekâ bak ım-
lar ından benzememesi icab eder. Onun tek olmas ı  laz ımd ır. Çünkü en 
iyi ve en kudretli olmak için, mutlak olmak laz ımd ır. Onun kadim ol-
ması  icab eder çünkü her do ğ an ölür, Onun de ğ işmez olmas ı  laz ı md ı r; 
çünkü mâdde daimi bir de ğ iş ikliğe mâruzdur. 

(1) Ş ehrlatânl Elmilel S. 85 
(2) » 	• 	S. 91 • 

(3) » 	S. 94 
(4) Abdül Kahir Bağdadl El Farku beynel Firak S. 118 
(5) Andre Lafe'vre Philosophie S. 65-66 
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italyanın güneyinde tavattun etmi ş  olan Grek filozoflar ından 
Eleli Parmenid (M.E. 540) ve talebeleri Allah fikrini şu suretle tekem-
rnül ettirmişlerdi: (1) Vücudun d ışı nda ademin bulunmas ı  icab eder 
ki nefiy ve isbat ı  hakkında bir şey söylenemez. Fakat vücud muhak-
kakt ır, gerçek ve müekkedtir. Ba şka türlü dü şünmek vücudu aileme 
karış tırmak demektir. Bu ise mümkün olmayan bir şeydir. Vücud, 
varlığı n bütünüdür, ebedidir ve hareketsizdir. Onun ne evveli, ne âhi-
ri, . ne k ısımları , ne s ını rlar ı , ne cüzü'leri, ne taâkubu vard ı r. Çünkü 
her değ işen ve baş layan ş eyin hakiki bir varl ığı  yoktur. 

Mutezilenin Allah telakkisi, ba ş lang ı çta Ksenofân ın Allah te-
la,kkisine çok benzernekte idi. Bilâhare Mutezilenin Allah telakkisi 
Parmenidin (vücud telekkisine benzemeye ba ş lamış tı .) 

Asıl Yunanistan yar ım adas ında oturan Greklerin Allah telak-
kisi Antropomorfik (Mücessime, Mü şebbihe ve S ıfatiye) f ı rkalar ı nın 
Allah telakkisine benzedi ğ i için, bu ana vatan Grekleri, müstemlekeci 
Yunan filozoflar ına Allahs ı z ve dinsiz — yâni bizim tabirimizle — kâ- 
fir derlerdi. Bu filozoflardan AtMaya gelenler, Atinal ı lar ın istihzâ ve 
mukavemetine maruz kal ı rlard ı . Netekim Yunanlilar ın Anadolu sa-
hilindeki müstemlekelerinden biri olan Klazomenin me şhur filozofu 
Anaksagor, (Nus) kelimesine muharrik kuvvet manas ın ı  vermiş ti. 
Atinal ı lar da Anaksogora alay makam ında (Nus) ismini vermiş lerdi. 
Bununla da kalm ıyarak onu zindana att ırdı lar. Anaksagor hapisten 
ancak meşhur Yunan devlet adam ı  Periklesin müdahale ve himayesi 
neticesinde kurtulup mernleketine dönmü ş tür. (2) 

Mutezilenin de İslam cemâati aras ındaki durumlar ı , müstem-
lekeei Yunan filozoflar ının ana vatan Grekleri aras ındaki durumlar ına 
benzemekle beraber, iki taraf aras ında büyük bir fark vard ı r. Müstem-
lekeci Yunan filozoflar ı , ana vatandan hayli uzaklarda, tam bir istik- 
lal içinde yaşayan bütün vatandaş larının sayg ı  ve sevgilerini kazan-
mış  bulunuyorlard ı . Vatanda ş lar ı , onlara , mürş it nazariyle bak ıyor ve 
tabii felsefenin de bir hayat yolu oldu ğunu kabul ediyorlard ı . Halbuki 
Mutezilenin çoğunluğu, Abbâsi İ mparatorlu ğ unu nüvesini teşkil eden 
Irakın en büyük ve kalabal ık iki şehri olan Basra ve Ba ğda .tta ikamet 
ediyor ve kesif bir muhalefet kitlesiyle daima kar şı  karşı ya bulunuyor-
lardı . Yedinci Abbâsl Halifesi Me'mun (198 - 218 H. 813 - 833 M.) halk 

(1) Andre Lefevre Phil. S. 66-67 
(2) John Burnet. Grek felsefesinin fecri 
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aras ında Mutezilenin itibar ını  yükseltmek için, zaman ında yaşayan 
bütün Mutezile reisleriyle Ehli Sünnet vel Cemâatin fakih ve müte-
kellimleri arasında bir münazara yapt ı rmış tı, Mutezile, felsefe ve usul 
ilmiyle mücehhez olduklar ı  için, Ehli Sünnet yel Cemaatin fakih ve 
mütekellimlerini susturmu ş lardı . Bu durum, Ehli Sünnet yel Cemaat 
reislerini de felsefe ve usul ilimleriyle i ş tigal etmeye sevketmi ş  ve iler-
de skolastik (medres1) kelam ilminin teessüsüne hizmet etmi ş ti. 

Bu bahse son vermeden önce, Mutezilenin müstemlekeci Grek 
sitelerinin tabiî felsefesinden ne derece müteessir olduklar ını  göster-
mek için bir kar şı laş tırma yapal ım. Fakat bu kar şı la ş tı rmaya baş lama-
dan önce eski tabiiyeci Yunan filozoflar ının uğ raş tıklar ı  ve Mutezile-
nin çok ileri götürdükleri "Kümûn ve zûhur" bahsi hakk ında bir fi-
kir vermek faydal ı  olur. 

(Kûmun) Anaksagorun şu düsturundan mülhem olmu ş tur: 
"Her ş eyde bütün ş eyler var. Kainat ın en ufak zerresinde bütün ş eyler, 
küçültülmüş  bir halde mündemictirler. " (Zuhur) ise maddenin şekil 
değ iş tirirken duygular ımı z vas ı tasiyle müşahade etti ğ imiz arazlar ı dı r. 

Dolayısiyle Mutezileden kümun taraftarlar ı  — ki bunların ba-
şı nda Nazzâm bulunmaktad ır — zuhur taraftarlar ına zuhurcular 
dedikleri gibi araziyeciler veya Eshab ı  Araz da derlerdi. Araziyeci-
ler, hakikat halde (me şhur atomculuk felsefesinin ilk vaz ı 'l olan) 
Abderli (1) demokritin izinden yürüyen Mutezile filozoflar ı dır. Esas 
itibariyle Kümuncu ve Aristocu olan Nazzâm, keskin zekas ına ve man-
t ık oyunlar ına dayanarak kümun nazariyesinin sa ğ lam veya çürük 
taraflar ı nı  hararetle müdafaa ederdi. Has ımlar ı  olan araziyecilere kar-
şı  bazan kendi silahlar ı  olan atomculu ğu dahi kullanmaktan geri kal-
mazd ı . Bununla beraber, mücadelesi olan Nazzam, zuhurcular ın ve-
ya araziyeci dedi ğ imiz atomcular ın hakl ı  itirazlarına verdiğ i cevaplar-
da, bazan o kadar tarafgirane hareket ederdi ki, onun ş akirdi olan Cah ı z 
bile Nazzam ın haksı z olduğunu söylerdi. Mamafi İ brahim Nazzam ın 
müşkül bir durum kar şı s ında kald ığı  zaman araziyecilere hak verdi ğ i 
de olurdu . Yapaca ğı mız kar şı laş tırmada evvelce Grek filozoflar ı n ın 
faraziyelerini sonra da tabiiyeci Mutezilenin fikirlerini zikredelim. 

Efesli Heraklit derki: (2) "Suhunet ve ziya ulvi âlerne müntehi 
olunca, ziya suhunetin üstüne ç ıkar. 

Nazzâm derki (3) "Ate ş  yakmağ a ve ı sı tmağ a verilen isimdir. 

(1) Makedo -ya k ıyı lar ında kurulmuş  bir Grek nıüsternlekesidir. 
(2) John Burnet. Grek felsefesinin fecri 
(3) Kitabül Hayavan Ate ş  bahsi Cahızdan rivayet 
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Ateş  ısı ttı  deyince, ate ş in birbirine girmi ş  olan ısı  ve ışı k gibi iki vas-
fınclan yaln ız ısıyı  kaşdetmiş  oluruz... Ateş  yiikselici bir cevher (1) 
olmakla beraber yükseli ş te ışı k cevherine eşit değ ildir, Çünkü ulvl 
âlemde, biri diğerinin üstüne ç ıkar, Bu -iki cevherden ışı k cevheri su-
hunetten ( ısı dan) ayr ı l ınca üste ç ıkar," 

Nazzâm, bu fikrin isbât ı  zımm ında derki "biz, tand ır ı  söndürün-
ce, dibinin, yanlar ının ve havas ının sıcak olduğunu buluruz. Fakat 
ışı klı  olduğunu görmeyiz. Çünkü yerde bulunan ve yere kar ış an bü-
tün maddelerin içinde ışı k kalmamış tır (2) Yak ılan ateş in ı sısı  top-
raktaki ısıyı  izahar etmi ştir. (3) Is ı , ısıyı  çekerek yerinden oynatm ış , 
fakat yak ılan ateş in ışığı , topra ğı n içinde harekete getirece ğ i başka 
bir ışı k bulrnanuştı r. 

Klamomenli Anaksor derki (4) " Şunu farzetmek lâz ımdır ki bir-
leşen şeylerin içinde her cins ve her neviden şeyler var. Bunlar muhte-
lif ş ekilleriyle, kokulariyle, tadlariyle bütün e şyanın nüveleridir." Yi-
ne Anaksagora göre (5) "Her cismin nüveleri, herhangi di ğer bir cis-
min muhtelif cihetlerinde da ğı lmış  bir halde bulunurlar." 

Nazzam derki (6) "Ate ş in ta,ş ta ve odunda bulundu ğuna delil 
cihetlerin ihtilâf ıdır. Bunu inkâr edenlerin susunda ve zeytinde ya ğ lı' 
bulunmadığı n ı  iddia etmeleri lâz ımd ır." Atomcu olan araziyeciler, kü-
muncu olan Nazzârn ın bu çürük mütâlaalarma itiraz etmi ş ler ve bu 
alanda daha sağ lam fikirler yürütmü ş lerdi. Maman araziyecilerin mü-
talaa,s ını  dercetmeden önce, atomcu Demokritin fikirlerini zikredelim. 

Demokrit derki: (7) "Bütün ş ekillerin atomlar ı  arasında teba-
dül vardır. Bunlar birbirlerini besler. Ve bütün cisimler inhilal ederek 
asil unsurlar ına dönerler. Hiç bir şey yoktan varolmaz, ve hiç bir şey 
yok olmaz." Başka bir yerde Demokrit ,derki: (8) "Atomlar ın muhtelif 
nisbetler alt ında taâmül ve takâbülleri, dört asil unsurun (9) muhte-

^lif moIeküllerini teşkil ederki neticede bütün kokular', tadlar ı , uzvi-
yetleri, fonksiyonlar ı , zekâyı  ve garIzeleri te şkil ederler." 

Ş imdi Mutezileden Demokrite dayanarak araziyecilerin ate ş  

(1) Nazzam ısıyan eevher demektir. .Halbuki araplyeeiler, ısıya araz ynazariyle 
bakıyorlar. iki taraf arasında esasl ı  - görüş  fakı  vard ır. 

(2) Ve (3) Kümun kab ı  her maddenin içinde diğer maddelerin bulunmaSnun 
nın -Uzun geldiğ ine inanı ldığı n ı  Söylemiş tik. 

(4) ve (5) John Burnet. Yunan felsefesinin fecri Anaksagor bahsi 
(6) Kitabül Hayvan Ateş  bahsi 
(7) ve (8) Andre Lefevre. Felsefe Demokrit bahsi. 
(9) Eskilere göre dört asl ı  unsur ş unlard ı r:: Ateş , hava, su,, toprak; 



bahsinde, Nazzâma verdikleri cevab ı  zikredelim: Araziyeciler derki- (1) 
"Ateş  odunda gizlenmiş  değ ildir. Fakat iki odunu biribirine sürtünce, 
aralar ında kalan hava zerreleri ı sınır, k ızışı r, incelir, kurur ve niha-
yet alevlenir. İş te Ateş , havan ın böyle bir istihalesidir." 

Nazzâm, araziyecilerin bu itirazlar ına yine Demokritten mül-
hem olarak muğ âlatal ı  bir cevap verir ve derki: "Araziyeciler böyle di-
yeceklerine, odunun baz ı  terkipleri, havan ın muvacihesinde, muayyen 
taâmül ve mukabelelerle ate ş e, suya, dumana ve küle inkilab etmi ş tir 
deselerdi, o zaman biraz önce izah etti ğ im ş ekilde, cevap vermi ş  olur-
lard ı . 

Efesli Heraklit derki (2) "Her ş ey ate şe münkalip olur. Ve 
ate ş  her ş eye münkalip olur. Netekim alt ı n ı  her ş eye ve: her ş eyi altına 
çevirebiliriz. Ate ş  havan ın ölümünü yaşar; hava ate ş in ölümünü ya ş ar; 
netekim su topra ğı n ölümünü, toprakta suyun ölümünü ya şar." 

Araziyeciler derki: "Hakikat halde hava ate şe inkilab etmiş tir. 
Çünkü hava, ate şe ve suya ayn ı  derecede yak ınl ık gösterir ve her ikisi-
ni yekdiğ erinden ay ır ı r. Ateş  kuru ve s ıcakt ır, su yaş  ve soğ uktur; ha-
va ise hem s ıcak hem de ı slakt ır. Dolay ısiyle hava, ıslaklık ve ş effafl ık 
bakım ından suya benzer; s ıcakl ık ve hafiflik bak ımından ateş e ben-
zer. Bunun için hava, bu iki cisimden her birine (yani ate ş e ve suya) 
inkı lab der. Netekim hava fazla nemlenip tekâsüf edince, eczasm ın 
sıkışı p yağmura ink ı lab ettiklerini görürüz. Su, ate ş in zıttı dır. Hava 
her ikisinden farkl ı  olmakla beraber onlar ın z ıtt ı , değ ildir. Her cevlıer 
kendi muhalifine ink ılab etmeden önce kendi z ı tt ına ink ı lab etmez:" 

Miletli filozoflann büyük üstad ı  olan Fenikeli Tales der ki: (3) 
"Su, bütün cevherlerin asli unsurudur. Ate ş , hava, toprak onun yay ı l-
ma veya s ıkış masının neticesidirler. Su, hayat ın men şeidir. Çünkü 
hayvanlar ın tohumu s ıvıktır. Nebatlar ın beslenme ve ço ğ alması  için 
nem lâz ımdır. Su, berrakl ığı n kaynağı dı r. Güne ş in ısısı  arzın suyu ile 
beslenir ve teş ekkül eder. Neticede su bütün şekillere kolayca girer. 
O, protopilazmad ı r (yani asil maddedir)" 

Kumfıncu Nazzâm derki: "Biz, iddia ederiz ki, a şağı  âlemde su 
ve toprak hâkimdir. Bunlar ın her ikisi de soğnkturlar. ihtiva ettikle-
ri ısı  mikdan azd ı r, az olan zelildir, zelil olan gariptir, garii) olan de-
ğ ersizdir. Dolay ısiyle aşağı  âlem fazla soğuk olduğu için, yaktığı mız 
odunun içindeki nem, iç mâni'in ortadan kalkmasiyle, artan içindeki 

(1) Kitabül Hayvan. Ate ş  bahsi. 
(2) John Burnet Grek felsefesinin fecri 
(3) Andre Lefevre felsefe TaIes. 
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burüdete, s ıçrama ve dalgalanma yoliyle kavu şur. (1) Nazzâm, De-
mokritten ald ığı  bu sıçrama ve dalgalanma kelimelerini büsbütün 
başka mânada, s ı rf kendi tezini müdafaa için kullanm ış tır. (2) 

Araziyeciler ise Nazzam ın su hakkındaki iddialar ına şöyle cevap 
verirler. "Suyun havaya, sonra da ate şe inkı lab etmesi mümkündür. 
Havan ın da suya sonra da topra ğa inkilab etmesi mümkündür. İnki-
lapta tedric ve tertib elzemdir. Her cevherin kendine göre mukaddi-
meleri vard ır. Su, çamuru k-ayaya çevirir. Fakat bir kayan ın hava ol-
ması  için veya havan ın tekrar kaya olmas ı  için, mutlaka böyle bir ter-
tib ve intikale ihtiyaçlar ı  vard ır. (3) 

V — Mutezilenin meziyet ve kusurlar ı  ve itizalin y ıkı lışı  

1 — Meziyyet ve kusurlar ı : 
İslam f ırkalar ı  aras ında Mutezile f ırkas ı , çok önemli bir yer i ş -

gal eder. Onu diğ er islam fırkalar ından ayırd eden hususiyetlerin ba-
şı nda evvela muayyen bir sistem sahibi olmalar ı  gelir., Allah, Kur'an 
Peygamberler, mucizeler, âhiret azab ı  ve mükâfat ı  ile ilgili olan 
sistemleri, bütün bu hususlarda son sözü akla b ırak ır. Mut2zilenin 
ferdi mes'uliyet ve istitaat (yani bir fiili yapabilmek kabiliyeti) hak-
kındaki kanaatlari da ak ı l ve nazara (muhakemeye) dayan ı r. İ stitaat 
bahsi, onlar ı  Allah ın ve ferdin irade ve kudreti hkk ında felsefi fikirler 
yürütmeye sevketmi ş ti. Mutezile, Allah ı  tenzih ede ede tatile (yani 
Allahı  bütün vas ı flarından tecrit etmeye) vard ıklar ı  için, islami-1k 
esaslar ına ayk ırı  addedilen, maddi ve tabii fikirlerle me şgul olmakta 
hiç bir mahzur görmediler. Hattâ akla uygun bulmad ıklar ı  nass ı  te-
vil etmek ve te'v1.1 edemediklerini inkâr etmek selahiyetini kendilerin-
de gördüler. 

Mutezile kendi iddialar ını  ispat etmek için k ıyas, ta'lil, nazar, 
istidlal, istinbat, istikra gibi vas ıtalar kullanm ış , felsefe ve mant ık 

(1) Nazzam ın arapçadaki (tafra) sözünü s ıçrama kelimesiyle tercüme 
tıf) sözünü de dalgalanma diye tercüme ettim. 

(2) De ınok:-it, bu iki kelimeyi -daha sa ğ lam bir şekilde kullanmış t ır. Ezcünale 
derki: "Transrnisyonlarla; düz, de ğirmi ve dalgal ı  lıarlketlerle müteharrik 
ollan ve sayı lması  veya parçalanmas ı  rnürrıkün olmayan; ve muhtelif ş ekiller 
arzeden ebedi atornlar, kffinat ın nescini teşkil ederler. Onlar ın muhtelif nis-
betler alt ında kayna şı p karşı laşmalar ı , dört asil' unsurun rnoleküllerini te ş kil 
eder." 

(3) Kitabül Hayvan Su bahsi. 
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kitaplar ını  okumuş , maddi ve pozitif ilimlerle i ştigal etmek zorunda 
kalmış lard ı . Bu yüzden islam âlerninde bu gibi ilimlerle ilk i ş tigal eden 
ve cevher, cüz'ü la yetecezza, sebep, illet, cisim, suret, araz' gibi mese-
lelerle ilk u ğ ra ş an Mutezile f ı rkas ı  olmuş tur. 

Bunun içindir ki di ğer f ırkalar, ve bunlar ın başı nda, selâmeti, 
nakle inanmakta bulan S ıfatiye (yani Allah ın bütün sıfatlar ını  ol-
duklar ı  gibi kabul edenlerin) f ı rkas ı  baş langıçta Mu'tezile kar şı sında 
zayıf durumda kalm ış lard ı . 

Bilâhare Mutezilenin usulünü kullanarak onlar ı  tenkit etme ğ e 
baş lad ı lar, daha sonra Mutezilenin zay ıf taraflar ın ı  bularak yere çal-
mağa muvaffak oldular. Bu suretle Mutezile f ırkas ı , baş lang ı çta 
yaln ız nakle dayanan islam f ırkalar ımn, bilâhara akla dahi dayanma-
lar ına velev bilvas ı ta âmil olduğu için, islam dinine hizmet etmi ş  sa-
yı lı r. 

İ lk Mutezile reisleri, daha evvelce söyledi ğ imiz gibi, muhalifleri 
tarafından Kaderiyeci tesmiye edilmi ş lerdi. Onlar ı  kaderin inkarma 
sevkeden içtihada, ba ş langıçta pek samimi bir surette ba ğ land ı lar: 
Allahı  ş er yapmaktan tenzih ediyorlard ı . Zahiren makul görünen bu 
kanâatleri, ve ahlakan gayet dürüst olmalar ı  onlara, evvelemirde ak-
l ın ahkam ına inanmış  olan kimselerin nazar ında, yüksek bir mevki 
vermiş ti. 

Mabed Cehni, Gaylân Dimaski, Caad bin Dirhem, .Amr bin 
Ubeycl, Vasfi bin Ata adlar ını  taşı yan ilk kaderiyecilerin yüksek ah-
lak ve hür dü şünce sahibi olduklar ı  bütün Arap muharrirlerince mü-
sellemdir. Üstelik bu adamlar, hiçbir zaman devlet memuriyeti kabul 
etmemiş lerdi. Geçimlerini yaln ız san'at ve ticaretle kazan ı rlarcl ı . Bu 
hal, Vas ıl bin Ata' zaman ında itizal ismini alan kaderiyeciliğ in tarihi 
müddetince devam etmi ş ti: Bunlardan Caad bin Dirhemin muallimlik 
ettiğ ini ve son Emevi halifesi Mervân bin Muhammed bin Mervan'a 
ders verdi ğ ini söylemiş tik. Vasfi bin Atâ', Gazzal (iplikçi) lakabiyle ta-
nınmış tı ; Ebu Hüzeyl ise, Allâf (kepekçi) lakabiyle tan ınmış tı ; Hişam 
bin Amri Futi, (pe ş temalc ı ) lakabiyle tannun ış tı ; İ brahim bin Seyyar, 
Nazzâ:m (boncukçu) lakabiyle tan ınmış tı ; Arnr bin Bahril Caluz, mu-
harrirlikle geçinirdi; Ebu Hüseyin bin Amr ad ındaki Mutezill, Hayyât 
(terzi) lakabiyle tan ınmış tı . Ali ismindeki başka bir Mutezile reisi, 
Üsvari (bilezikçi) lakabiyle tanmm ış tı . Muhammed bin Abdullah 
adındaki Mutezile reisi, iskan (köşker) lakabiyle tan ınmış tı , isimleri-
nin sonunda, kendi san'atlerinin ad ını  lakap olarak kullannuyan Mu- 



tezilenin bir ıuwnı  da, ticaret veya muallimlik gibi serbest meslekler-
le iş tigal ederlerdi. 

Serbest meslekleriyle kendilerine yetecek kadar hatta müref-
fek ya şayacak kadar para kazanan bu serbest fikir adamlar ı , Emevl ve 
Abbâsi halifelerinin bile itibar ını  kazanm ış  olduklar ı  gibi, kendi ken-
dilerine de büyük bir pâye verirlerdi. Mutezile, kendilerini Abbâs'i İm-
pratorlu ğ unun mümtaz fikir adamlar ı  olduklarını  sayarlard ı . Akla ve 
binnetice kendi şahıslar ına olan güvenleri, onlar ı  İ slâm imparatorlu-
ğunda nâdir görünen hür ve müstakil ş ahıslar zümresine sokmu ş tu. 

Fakat Mutezile çok geçmeden İ slam cemâatinin nazar ında eski 
itibarlarını  kaybettiler. Eski fikir ve hareketlerindeki nezâhetten uzak-
laşmağa başladılar. Eski filozoflar ın ve bilhassa tabiiyeci ve Fizikçi 
Yunan filosoflar ının tercümelerini okudukça, din i ş lerinde lâubali ol-
mağa ve hattâ İ slâm büyüklerine ve İslâm akidesine hücum etme ğ e 
baş ladılar. Ortaya att ıklar ı  çığı rtkan fikirlerle İslâm cemâatini tadlil 
etmeğe yeltendiler. Üstelik birbirlerine geçerek birbirlerini tek-
fir etmeğe baş lad ı lar, ve birbirini nakzeden mütalaalariyle kendilerini 
çürüttüler., 

Câhız Kitabül Madâhikte derki: Yedinci Abbasi halifesi Me'mun 
(813 - 833 M.) bir gün Bağdat yollar ından birinde at üstünde giderken 
kendi ahbab ı  olan ve ona itizal fikirlerini kabul ettiren Sümâne bin 
Eşersin zil zurna sarho ş  olarak çamurlarda yatt ığı nı  görmüş . Hayret-
ler içinde kalan Halife ona hiddetle Sümâne!.. diye ba ğı rmış  Halifeyi 
sesinden tan ıyan Sümâne, Efendim!.. diye cevap vermi ş . Halife ona 
"Utanmıyor musun? diye sormu ş ; Sümâne "Hay ır, Vallahi" demiş . 
Onun üzerine Hh,life ona "Sana Allah ın lâneti olsun" demi ş . Sümâne 
de üst üste üç defa "Önü ard ı  kesilmeden olsun" diye cevap vermi ş . 

Bir Mutezile reisinin 	velev sarho ş luk anında, — koca Abbâst 
halifesine böyle küstahça bir mukabelede bulunmas ı , Mutezilenin 
menhiyata riayetsizlik etmekte ne kadar lâubali olduklar ını  gösterir. 

Bu misal, Abbasi imparatorlu ğunun ve itizal hareketinin en par-
lak devrinde Mutezilenin nas ı l bir duruma dü ş tüklerini göstermeye de 
oldukça ehemmiyetli bir delil te şkil eder. Sümâmenin kendi evinde 
namaz kilmadi ğ'ini Caluz, ayni kitapta şu sözlerle anlat ır: (1) 

"Bir gün Sürnamenin hizmetçisi kendisine <Samaza kalk» demi ş , 
Silmarne seş lenmemiş . Bunun üzerine hizmetçi Silmarneye tekrardan 

(1) Abdülkalr Elfark Beynelf ırak S (104) Xitab ıll 1Viadahik'ten naklen 
P - 4 



geçiyor, kalk -  =lazım kılda' rahat -  etz,  demiş . 61,1 
ona «Beni kendi hakime b ı rakarsan rahat ederim» demi ş . - 

r İş in gar ıbi şudurki bize bu vak'alar ı  nakleden _Caluz ınkendisi 
de namaz ,k ılmakta tekâşül edermiş , Mı lâtli onüçüneü, asruı 	krel- 
nologlarindan Ay ıntapl ı  (Ali Ayni), Çaluzın davet edildiğ i bir. :evde bil, 
tür! .daveUilerin öğ le ve ikindi namazlar ına kaikt ıklan.halde kencliSh-
nin naınaza iştirak etmediğ ini naklediyor. Cab ıza,.:neden .namaz 
madığ, ı  sorulunca, gülerek, namazlarm ı  tcptan eda.edece ğ ini Şöy 

(1).  
Mutezilenin bu gibi uygunsuz hareketlerle, halk aras ındaki es-

ki itibarlarm ı -  muhafaza edemlyecekleri tabildir. 
;Abdullah bin Müslim bin Kuteybe, 1VIuhtelefül Hadis kitab ında 

der ki: Sern'arne bin Esres, müslümanlar ın bir cuma günü,riarra a z ı  k- , 
ırrnamak ıçın cam ıe koş tuklarını  görünce, yan ındaki bir arkadaşı na 

"şu eşek• ve öküzlere bak" demi ş . Sonra da (Hazreti Mnharnmedi kaS-
dederek daha çirkin bir mütalaada bulunmu ş  ve "O'Arap - irisarilar ı  ne 
hale koydu!.." demi ş . 

Daha önceki bahislerde N -azzanntı  ilk dört islAem halife4 hak- , 
kındaki kaba ve çirkin iftiralar ına temas etmi ş tim. Fakat işin gârip 
tarafı  şudur ki Nazdan' ın ilk dört halife ve büyük sahabeler hakk ında 

alınnuyacak hezeyanlann ı  ve mahalsiz Miltalaalarini.ber.tataf 
:edersek; -islâm büyükleri hakk ında okudu ğu' haberlerin 's ıhhati,Ieva-
-tür,ile'sabit -  iken, tevatürii reddetmi ş  ve haberleri nakleclenleriti Yalan 
sö$yli3rebiklikletini ve icmâ' ı n hata üzerinde ittifak edebilece ğ ini iddia 
-etmişti. Doğ ru haberin -ancak masum adam ın akz ından: -çıkabilec-
rıt.söylerdi:Nazzân ıa, fikir Ve iddias ının hatas ı nı  izah etmek ' ırWactiy-

Au2,,ş itiYle uır snaf Sorulnuiş  (2) - 
131zeAfarans, haberleri hiç kirr ısiitır -bilmediğüil 	 g8- 

,.?. re;-,14ubanımerl şallahu -aleyhi ,  vessellemle diğer peygarnbeflerve kral-
ların dünyada-ya şamış  olchiklannt:nas ıl'billydrsuıı ?"- 

al.~ , Piduğw:;(lıul.a.c, Ye stkrıasiih: -.rı azatiOsirfe:2  daWıaı%k) 
söyle çeyap - "J':ey.gaxaberlert görenler- :onun, ,,rull~an bir 
1Jarc-kalarak :kendi aralar ında ,paylaş tılar:ize J ndi ,rublarma-lkottigr. 

-9hiiWar kendilerinden,sonra:_ gelen tâbllere-Peygarabr<kr ı -:.13fitlısedin-
e-öril atm, : (yan ı , peygambe ıi,gareni.erin ruhlar ı laki::R~~- 

cas ından bir "parça, t'abilerM ruhlarma hulul etti Tabi'in çiekendilerin-
den bYVelki. insanlardan - aldıkları  parçae ıklarf - daha tsörıra 

(1) İkdülcilrnan, Cah ız (Velilyüdd'al 

(85)Ss (1) 



stall;rta~ta 'bu habet_bize. kadar rl ılaş tı ..?"•:Bır gülf.iiiçirgıtstkurzei-if% 
kendisine dendi ki: "Yahudiler.: Hristiyanlar r :Mecılsiler 

Peygamberimizin dünyada;_qya şamrş : 1~iklerinsid gbrk, 
-Feygamberimizin rühunclan -ayrılan bir parçan ın '.,kafirlenn:::,  rulııı ns. 
-hulal etti ğine kailmisirı ?! deyince susmak zorunda" Imirrıi*',:-,b-£;4: 

Rivayete göre Nazzâm, bu fikrini, 1\irute:3,11enin:sn,:biiyilk tistarl ı  
e kendi dayısı  ,olan Ebü_ Iliizeylil -,:All'aftan alarak - --s4yaüzlaş t ırmış n. 

Daha sağ lam düşünmesini bilen Ebu Flüzeyl, .tevatürtisjdahrw 
tenkit ederek demi ş , 	( :"Geçiniş  zamanlar _hakluntlad- 

ivayet edilen bir, haberin -  mevsuk* olması ' iOn;_ bıi:tabarin bizei l ı t.4 
mama yirmi kiş i' tarafından_nakied-ilgisi:, Sıte„ .bıl yirmi 'kişinin aragıtitta 
bir :veya birden  fala cennetlik insanan:bulunr ımisı  laizundır.":-Zira yer 
yüzünde, Allahul ;evliyalar ından. olup günah i ş lemiyen've yalan:16;1d- 

masum, kimseler eksik, de 	_ 	 £.1}:Wr, 

Nazzam ın garip iddialanndan biri de h ırsızlığ a:Ve- ufak°»Ğule-
ların - ahiretteki durumuna 'aittir .{2): Nazzas ınagöra, hir,:inksawl.99 dir-
hem çalar; veya bu para. -  niSbetindeki borcunu inkars:erle~'fas ık Ur-
dedilruez.-  Onun fas ık addedilmesi için bir zekatnisabl' olan-L 2,0ö 
hem. veya 'ondan yukarı . para -..çalınası ; veya inkar" etrtıesi- lakmdı r,=',Zi15- 
katın-  nisaplar ı ', hakkında daz ayni 'halde rnutebetdir;... 	_ 

Nazzam bu fikri ile -:hirs ızlık fiiiini 	des4alman parat ınifrtilk- 
tarIM 81.1konusu yapıyor. Halbuki, diğer bir' ınutmile reist-JOlan-Ca' 

Mübeşş ir der ki (3) "Bir buğ day danesi çalan x/a.hi iâs ı O fY
sızaır." 

INTaz2ânı ,",cçöo ııklatin âhiretteki durumunu hayvaniarni"f:41ütlY-
ıriundan farks ız buluyor. Sümâma[biri '.:Eşras ise. (4) Ufak- i şlâni;Çrienk-
lannın ,'ahirette."~ar--,:. hayvanlar; kafirler, 'rui4riklidt„ ,[ M''ebiiisfler, Ya- 

Bimtiyniaxg. va:Zindıklarzgib17,-toprak tila«aklarini2 .1ddfafledt.- 
yordtx., 2 	 - 	 " 

Tenttsikly :ve Lnıtı stiyarthlt 	 -fikitıI&In4ta-ffşt~ 
Mutette rilesasıOdan:Abtrizdş..bin;:-Iralt -"Allahlti(4k11 
olarak-  yarattığı  bir niahltikçArtikkru etti ğ t. -.stiçkr Allabetinda 
,çeker: O kinIS e"nıuhtellf-Sımf ve der8ceierclkkinkafilartr ı-~lıa0a 

	

ırın kı lığı na 'zira:41re 	 borOtı nır Mert Bff ıllardiiıi;ltblik 
11-âlt yanl ış  te'yilretti ğ i bir iayigt:lathüale ıvhstyijarikttıti~W,bird'tthıpl' 

ffE.: i:14 3 	 13 ff.r2.:-.. 	İ ii .d3. 

(1) Şehristani El milel vel Nihal S. <-67-) 	  
(2) » 	 S. (14i 	brrmil 21-ff:±21-Itik? ( İ ) 

	

S'ehriğ tan'. Elinitc*I,Pra4:11'!1'447,0d )1-. L'ila 	 MA (S:) 
<4) 	» 	• 	» 	(;3:1-) .Ğ  s•, (go), 	„ 	 (3) 
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fılet olduklanm iddia ederdi. Ayeti kerime şudur. " İki kanadiyle uçan 
her ku ş  bir ümmete mensuptur." Burada ümmetten maksat, muay-
yen bir zümreye mensup ku ş lar ın toplamı dır. Ayetin yüksek meal ı  
ş udur: Münferit bir halde ya şayan ku ş  dahi yoktur. Ku ş lar da, muay-
yen kaidelere bağ lı , muayyen bir içtimal muhitin çerçevesi içinde ya-
şayan cemaatlara mensupturlar. 

İ bni Halt bununla da kalmıyarak Allah ın bütün hayvan ümmet-
lerine kendi aralar ından seçip gönderdiğ i peygamberlerin bulundu-
ğunu da iddia ederdi. Dolay ısiyle hayvanların da Allah ı  tan ımaları , 
ve iyiyi kötüden ay ırd etmeleri, ve ahirette hesap görmeleri, ve cennet 
veya cehenneme gitmeleri laz ım geliyormuş . 

Halbuki Nazzam' ın şakirtlerinden olup bilahara Mutezile reis-
leri meyan ı na giren Ahmed bin Eyyup bin Manüs (1) tenasübe Man-
makla beraber hayvan k ı lığı na giren ruhun üzerinden külfetlerin 
düş tüğ ünü iddia ederdi. 

Son büyük iki Mutezile reisi olan Ebu Ali Muhammed bin Ab-
dilvahhabbil Cebba'i ile onun oğ lu Ebu Haş im Abdüsselamül Cebba'i 
dir. Bunlar ın ikisi, yani baba oğ ul, baz ı  fikirlerde müttefik ve baz ı la-
rında birbirlerine muhalif idiler. İ kisi de Mutezilenin en büyük müte-
fekkirlerinden say ılmakla beraber, içinden ç ıkılmaz bir metafizi ğ e 
sapt ılar; dyalekti ğ i tats ız ve kar ışı k bir laf nesci haline getirdiler. Böy-
lece ilk Mutezilenin güttükleri gaye kaybolmu ş  ve itizalin iflas ı  
yaklaşmış tı . Bunlardan Muhammed Ebu Ali Cebba'i iddia edildi ğ ine 
göre (2) k ırk bin yaprak (yani seksen bin) sahile yatm ış . Ve bunlar] 
yüz ayr ı  cüz'de tefsir etmi ştir.. Oğ lu Abdüsselâmel Cebbal ise, iddiaya 
göre (3), dyalektikle ilgili yüz altm ış  eser yazm ış . 

Bu son iki büyük Mutezile reisinin garip mütalealar ı  incelenin-
ce maksatlanmn yeni şeyler söylemekten fazla kendi f ırkalar ının eski 
nazariyelerine ictimai bir ş ekil vermek istedikleri ve Mutezilenin ma-
hut kanâatlarma felsefi bir çe şni vermek, ve daha mu ğ lak ve daha 
müphem bir dyalekti ğ e mevzu k ı lmak istedikleri anla şı lıyor. Bunların 
açtığı  yeni çığı r, onları  kıymetli ve takdir edilme ğe değer bu-
lutlar yapmaya götürmekle beraber, ço ğu defalar, içinden ç ıkı lmaz 
sapık ve saçma ::kirlere de sürüklemiş ti. İş te onlar ın bu sapıklıkların ı  
görüp hazmedemeyen baz ı  uyanık şakirtleri — ki bunlar ın en meşhur-
ları  Ebül Hanl E ş 'arIdir — onlardan ayr ı lmakta gecikmediler. Ve 

(1) Sehristâni Elmilel yel Nihal S. (78) 
(2) Abdül Kahir Bağdat:Ii Elfark beynel Firak. S. (110) 

(C) 	» 	3, 	s 	» 	s 	s S. •(111) 
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;elâmeti yaln ız nakle ve imana dayanan Ehli Sünnet vel Cemaat ara- 
sında buldular. Bu gibi fikir adamlar ının başı nda Irakl ı  Ebul Ha- 
;an El E ş 'arlden başka Törkistanl ı  Ebu Mansuri Maturldi ve Mısırlı  

Tahavi bulunmaktad ır. (1) Bunlar nakle dayanan Ehli Sünnet vel 
:.;emaatin noktai nazar ın ı  müdafaâ etmek hususunda Mutezilenin üs-
;ünlüğünü sağ lamış  olan akıl, usul ve cedele kendileri de dayanmaya 
Jaş ladı lar. Böylece Ehli S:innet vel Cemaat bu büyük fikir adamlar ı -
un ve onlar ın ardından gelen diğer büyük İ slam alimlerinin sayesin-
le kuvvet buldula'r ve islam cemaatinin en kesif, en müsamahakar ve 

mu'tekid f ı rkasm ı  teş kil ettiler. 

Ebu Ali el Cebba'l nin garip fikirlerinden biri, Allahm (yarat-
ağı ) kullarma itaat etti ğ ini iddia etmesidir. Ebu Ali el Cebba'i bu ga-
:ip neticeye şöyle ulaş mış tır. (2) Bir gün Ebul Hasan el E ş 'ari hazret-
erine dedi ki "Sana göre itaat ne demektir?" E ş 'ari ona "Emre uy-
naktır" dedi. Bu sefer Ebul Hasan el E ş 'arI, Cebbal ye bu husustaki 
'ikrini sordu. Cebba'i dediğ i: "Bana göre itaat, hakikatta iradeye uy-
naktır." Bunun üzerine Ebul Hasan E ş 'ari kendisine dedi ki "Bu esa-
>a, göre, Allah kendi kullar ının iradelerini yerine getirmekle kullarma 
taat etmi ş  olur. Cebba'i ona "Evet öyle olmas ı  lazımdır" deyince Ebul 
lasan kendisine dedi ki: " İcma'a (3) muhalefet ettin ve Rabbil âle-
nine küfrettin Allahü Taala kendi kullar ına itaat etti ğ ine göre, on-
ara serfurü etmesi laz ımgelir. Allah bu gibi hallerden uzak ve mü-
ıezzehtir." 

Ebu Alinin diğ er bir iddias ına göre (4) "Allah ın isimleri yani 
Hüsna), k ıyas kaidesine tabi olduklar ı  için Allah ın her fiilin-

len bir isim çıkarmak mümkündür" Bunun üzerine Ebül Hasani Es'- 
iri kendisine dedi ki: O halde Allaha, kad ınlarda gebeli ğ i halkettiğ ine 
öre, (Kad ınlar ı  gebe b ırakan) ismini de vermek icabeder. Cebba'1, bu 

,esmiye şeklini de kabul ettiğ i için Ebül Hasan, ona dedi ki : — Senin 
)u sapıklığı n Allaha İ sa'nın babas ı dır diyen H ı r ıstiyanlar ın da-
Metinden çirkindir. Zira H ıristiyanlar Allaha "Meryemi gebe b ırakan" 
lemekten sak ınmış lardır." 

Ebul Hasani Eş 'arinin Cebba'l ye sordu ğu suallerden biri de 

(1) Bu üç büyük imam da ayni as ırda yaş amış  olup birbirlerine yak ın zamanlar-
larda vefat etmi ş lerdir. Eş 'arl 330/941 de Bağdatta Tahavl 331/942 de M ı -

s ırda, Matrildi 333/944 de S:Tr ı erkant ta ölmüş lardir. 
(2) Abdülka'air Elfarkku beynel Firak S. (86) 
(3) Müslüman çoğunluğunun ittifakla kabul etti ğ i kaide 
(4) Abdülkahir. £1farlsu beynel Fir?Is Ş , (110) 



ştidnr ) — Sen, -Allaha emrettiğ i her şeyi 	dediğ ine göre 
şik su'gIiıhe-oevap Ver: Bir adabı_ borçlandiğ' ı  diğer bir adamı, velevki 
0..yaklaii'şı.ak:gl0,boreu ıtû sana Allah isterse yar ın öclerigı  'dese 've -et-E 
, AA5 ablam "olur- Cebl3k1" -dedi ki: -*O adam 
iöktiritte'; durni,aiu ı s olur. Çünkü 'Allah borclunun borcunu ödemesini 
istemstır Ontihilzerine Ebu. Hasan ES'ari dedi ki; Sen. isramlarm 
f&riı 'Iria'fınıha1,ei_et ettüi.. Zira iSrâmiar su kanaatte ffiüttefiktirler ki 
Ma-kSadmin.` ifitaZ ıni. Allahı n "arZüs ıina edeh kinıse sözünde (1-$5= 
rıeldlk- tinerfirS t - 

Cebba"1 bu sap ıklıklar ına rağmen felsefl alanda klyrnetli bulu ş .= 
'Ha şim' debba'f bunlar ın bir kıs-

mın ı  XabnI ve diğer 'bir kı srriin ı  'reddetmistir. Her ikisinin ıinittefikari 
kabtiTettikleri fikirlerden birkaçm ı  zikredelim: (4) 

•"° --!!Altahti-:Taaltı , ııhrayyen bit yerde bulu.nrn ıYai: 'fakat gerçekle-
seh:iradelere sahip oldu ğu, olmakla Nrasfedilir O, Mü-
ayyerı 7yeri 'o ı rinyaii -. bir tim 'lle kehdihi taZim eder; ve Allah, 'ale ıni 
ifria etniek btedi ği zaman, niiiayyen yeri olmayan" -bir` fena ile ifna 
eder,Anahin bitVasifla-r;.1: On ın hiç bit yerde bulunmay ıSina rtkidir.P' 

Ebu Alif .0-abbal ve Ebu. Haş im Cebb <â'i ıiln -kabul ettikle-
ri.fikirletden -  biri' ile şudur:' "Araz 'veYa. 'araz "kabilinden olup yerleri 
bıtitınirlaYan -MetCuda.t,.. ceVher :Veya' oeYher kabilihdei ı  olup yerleri ol: 
mayan mevolıdat.a1;ierıZerler;',' ' 

Her ikisinin bu kanâatleri, esas itibariyle filozoflar ın sır' kaıla-
atleyinclen -gelmiştir `,̀ Bir cevher ,olan akl ın yeri yoktur:'Ktilli Defsin 
(1',-4ne ii-niversene) ye onclan . ayr ılan ınüfarik ak ılla= da .yerleri-yok4-  

tur • 
- - • -!Cebbariler; Allah ın- mütekellim. olduğunu 'da, şöyle tarif ederler:, 

muayyen bir , yerde halkettiğ i kelam ile mütekellimdir. Kel'arX ı . 
birleş 4rilen ayr ı ...ses- veya- ayr ı  hargerclen -ibarettir,. Fakat;  ınütekellim 
asıl. keiamı, ,yapandir, kelarn ı  .konuşan değ ildir." 

Çolaba71-: hin..bu fikrini -daha aç ık bir -surette izah eden.: 
Abdülkâhir el Bağ dadi der ki (1): "Cebba'î bir tek araz ın; çok- yerler-, - 

 ve bir milyondan fazla yerde bulunmasını  mümkün görüyor.. Nite- 
ktM hir tek Sözlin Milyönlarea yerde burunhias ıı iı  ınüriikiiii görür. 
Onun iddiasına göre F  bir yere yaz ı laras8zün Ocnanâ -i) binlerce ve „mil- 

(1) 'Filan-11a= milr'stefikan, kabul ettikleri şzkil tarz veya fikir. 
(3) » 	» 	» 	» 	 (111) , 	— 
(4) Ş ehri el rnilel 
(1) Abdillkahir ElfarkS. ( 110) . isr ı 	 (t) 



yörilarca Yere yaidtga'-'dahl-4-ztijiyer de ğ iş tirtniş  sayı lrnaz.""-T5  
Cebbtel2fve-;:xlğhtSbi,t7:Haşlin iddia ederler ki, Allahu TftalaP4re.-1 

 mi yol etmek istediğ i zaman;`Inuayyen yeri olmayan bir araz'zWalkl 
ederek btitfin cisimlil ve---k«herleri mahveder. Allah kuttretkiin, bir 
kısiı evirerleri yokedip di ğerlerini ipka etti ğ ini, ve onlar ı  'ayr ı  - aYtir 
hallOetti ğ i halde, onlar ı  vr ı  ayr ı  ifna edece ğ ini düş ünmek doğ ru de-: 
ğildir." • 

Filvaki cihan ş uinül felâketleri başka türlü tasavvur etmek ına,J. 
 ktardeğılttin:« _ nin 

r-.EbırSAlil el -  Cabbal 1İı  oğ lu olan Ebu Ha ş im AbdüsSe".1kfı reqt 
Gabbâ'i, fikirlerinde daha, büyük bir tecanüs bulunmakla beraber, *dtP 
haSpekülâtif., olduğu,  için, a şı r ı  derecedeki zihni tetkiplerinde ve-Zi14111 1 

 ttil ve...talrli/lerincle hata ve tenakiı za dü şme ilı tifflalleri daha --bilytt14 
tür. Akâit farâiz ve içtimaiyata dair serdetti ğ ilfkitlerinin  
kısaca işaret edelim: (3) — II 

derki: "Suç islemeden- zem ve ikâba n ıgst*ak ol-
ma.k.;maınkündür." Bu iddian ı n esas ı  şudur: Müş rik olmamakrft?-islıa. 
yı r inek. imkânlar ı  varken bu imkanlardan 

müstahak olur. Muhalifleri kendisine dediler4-44,?.=Wktiz, 
tat işlemeden önce ölürse ne olur,?aElagi31-1~7, 

dedi ki: — Daimi bir zem ve ikaba, müstahak olur. Fakatr»~ iişpee141, 
bkab.ahat yüzünden değ il, ancak mükellef .oldu ğu taatınbol. -14 yap-
m i4kâıl.ları  varken, bu imkanlardan istifade etrnegfi tş  olmaskry#79 

 zc),pnclir.r.,„Ona dediler ki: — O kimse, nehyeelilen ,seyleyapn ıaclığ kl 
içilık.rseVaba müstahak clmara ısken i,.,slemediğ i bir suç y4zünden- nas ıls 
ikâba .müstaliak olur?  

Allah;,..isyankar bir kimseyi kendi esergedesi olmıyan bir - ına;ş 1.7.: 
yet- yüzüriden,,ta4p eder diyenlefi, Mütezile, eskiden te4e4erlerken„f 
ş imdi Ebu Hâş im Ce_bb'a'inin bu fikrini be ğ enerek ş öyle dfflpıağgmlAış la,.i. 
dılar.:14  he,n;ırkeOirıfsergedesi, lı em ba şkas ının esergedessi,,min Mr 
nria'Siyet yuzören ikâba müstahak olur." Bu esasa 
leıneyen bir kimseye âsi denildi ğ i gibi, tat i ş lemeyen bir kimseye n u 
ve küfretmiyen bir kimseye kafir demek inümkiin olacakt ı r„)d  

Ebu Ha ş im Cebbâ'i, bu garip fikrine daha garip olan ş 4 
katmış tır öyle ki: ‘`Kölülük .ed.en bir kimse, çift azâba, müstalı4tar 

y.  
iş lediğ i kotuluk yüzürıden görece ğ i azap, ikincisi ya~e-.1 

,rrioa 	. - 	, 	, 	• 
(2) 	“IfittVfelEk ı rl&I,1> iddia= radyo neşrwatı 	etana guzel izah 

edilebileceğini düşünmektedirler. 
(Ş ) Abdi 	Eifark S. (112y1) 2 	 1-Ida,21j1xiA (1) 
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ğ i iyiliğ i terketmiş  olduğundan çekeceğ i azap." Mesela oruç bozan bir 
kimse hem orucunu bozduğu için azâba müstahakt ır, hem de oruç 
tutmadığı  için ayr ı ca azaba müstahakt ı r. 

Ebu Haş im'in bu gibi safsatalar ı  çoktur. Ezcümle: bir kimse 
başkasının işlediğ i iyilik veya kötülükten şükre veya zemme müsta-
hakt ır. Bir kimse kötü bir hareketten tövbe ederken, her kesin iyi bil-
diğ i bir hareketi, fenad ı r diyerek, yapmakta ısrar ederse tövbesi kabul 
edilmeyip ikâba müstahak olur. "Suç i ş lemekten âciz olan bir kimse-
nin tövbesi kabul edilmez." Mesela: dilsiz oldu ğu için yalan söylemek-
ten ve yahut elleri kesik oldu ğu için h ırsızl ık etmekten aciz bir adam ın 
tövbesi makbul de ğ ildir. Taharet vacip de ğ ildir; zira bir kimsenin gas-
bedilmiş  bir suyla y ıkanmas ı  veya abdest almış  olması  muhtemeldir. 
Buna mukabil başkası  taraf ından yıkanı lan bir kimsenin namaz k ı l-
ması  caizdir, demektedir. 

II — İ tizalin y ıkı lışı : 
İş te safsataya müncer olan bu garip dyalektik, ve din kisvesine 

bürünen bu gibi felsefl fikirler, art ık itizalin beyhude ş eylerle uğ raş -
tığı nı  gösteriyor. Bu durum karşı sında itizalin islam âleminde fazla 
tutunmas ına imkân kalmad ığı  anlaşı l ıyor. Filvaki itizal çok geçmeden 
yıkılmış tır. Bu y ıkı lışı n esasl ı  iki büyük sebebi vard ır. birisi doktrin-
er, diğ eri sosyal sebeptir. 

Doktriner sebep ş imdiye kadar verdiğ im misallerle hayli izah 
edilmiş tir. Mu'tezilenin fikirlerindeki tenâkuz, birbirlerini s ık sık ten-
kid ve tekfirleri, kelâm ınrüknü o:141n Allah dü şüncesi hakk ında dahi 
anlaşmazl ıklara dü şmeleri, Itizali hayli zay ıflatm ış tır. iddia edildiğ ine 
göre Mutezile reislerinden yedi ki ş i, bir mecliste toplanarak Allah ın 
zulmetmek ve yalan söylemekle ilgili kudretinden bahsetmi ş ler. Fakat 
kendi aralar ında kesin bir neticeye varmadan birbirlerini tekfir ede-
rek da ğı lmış lar. (1) 

Mu'te2 deden biri, Nazzâma dedi ki: — Allah zulüm etme ğ e ve 
yalan söyleme ğ e kadirmidir? Nazzâm dedi ki: — Öyle bir kudrete sa-
hip olup olmadığı nı  bilmeyiz. Belki geçmi ş te zulmetmi ş  ve yalan söy-
lemiş tir, belki de gelecekte zulümedip yalan söyliyecektir. Belki de yer 
yüzünün baz ı  yerlerinde zulüm etmektedir. Su kadar ki onun zulüm 
ve yalan ına karşı  bize itimat veren bir ş ey var; O da Allah ın hakkında-
ki hüsnü zann ımızdır. 

İ lk soru sahibi olan Mu'tezill dedi ki: — Allahtan böyle bir şey 

(1) Abdülkahir Elfarku beynel Pir,* S, (119) 
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sâdır olmıyacağı na dair delil nedir? Böyle bir delil bulmak imkâns ız-
dır. Mu'tezilinin bu sözü üzerine Alil Usvâri ona dedi ki: — Bu bahane 
ile, Allah ın yapmadığı n ı  bildiğ i ve bildirdiğ i şeye kadir olmadığı nı  
iddia etmek lâz ımdır; kadir olduğu takdirde ondan geçmi ş te ve gele-
cekte böyle bir ş eyin sâd ı r olduğuna dair elimizde hiçbir teminat 
yoktur. 

Nazzâm, at ı larak dediki: — Bu mülzim bir cevapt ır. O halde 
senin bu husustaki kanâatin nedir? üsvâri dedi ki: — Ben iki taraf 
aras ını  bularak derim ki: — Allah yapmad ığı n ı  1-_,Hdiğ i ve bildirdiğ i bir 
şeyi yapm ıya kadir de ğ ildir. Nitekim ben de sen de Onun yalan ve zul-
me kadir olmadığı nı  biliriz. Nazzâm ona dedi ki: — Bu söylediklerin, 
ilhâd ve küfürdür. 

Ebu Hüzeyl Üsvârl'ye dedi ki — Allah ı n Firavn ile imans ız bil-
diğ i kimseler hakk ında ne dersin; bunlar iman etme ğ e kadirmi idiler 
değ il mi idiler? Ş ayet onlar ın kadir olmad ı klar ı nı  iddia edersen, Alla-
hın onlara tâkatleri fevkinde bir teklifte bulunmu ş  olduğ unu kabul et-
men lâz ım gelir ki bu da senin fikrince küfürdür. Hay ı r, iman etme ğ e 
kadir olduklar ını  iddia edersen onlardan Allah ı n yapmad ıklar ını  bil-
diğ i bir şeyin sâdir olduğu hakkında hangi teminata maliksin? Allah ın 
kendisinden öyle bir şey sad ı r olmad ığı n ı  bildirmesi hakk ındaki ba-
hanen ile Nazzâm ın bahanesi öyle bir inkârd ı r ki Benim, Allah ın zu-
lüm ve yalana kâdir olduğ unu inkârıma benzer. 

Üsvâri Ebu Hüzeyle dedi ki: — Bu cevab ın bizi ilzâm ediyor. 
Senin bu soruya cevab ın nedir? Ebu Hüzeyl dedi ki: — Bence Allah, 
zulüm etmeğ e, yalan söyleme ğ e ve yapmad ığı n ı  bildiğ i ş eyi yapmağ a 
kadirdir. Her ikisisi de Ebu Hüzeyle dedi ki: — Allah, zulmedip yalan 
söylediğ i takdirde onun zulüm ve yalan irtikâp etmedi ğ i hakk ındaki 
delillerin hali nice olur: Ebu Hüzeyl dedi ki: — Bu muhâldir. Onun 
üzerine ona dediler ki: — Bu gibi ş eyler Allah ın kudreti dahilinde ol-
duklar ı  halde, onlara muhal diyorsun; bu durum kar şı s ında muhal na-
sı l makdûr olur? Ebu Hüzeyl dedi ki: — Çünkü bu gibi şeyler, Ona 
ancak bir âfetin (illetin) âr ı z olması  neticesinde Ondan sudûr ederler. 
Halbuki Allaha herhangi bir illetin âr ı z olmas ı  muhâldir. Bu sözü üze-
rine kendisine dediler ki: — Ondan sâd ır olmayan bir ş eye kadir ol-
mas ı  da, ancak Ona ar ı z olan bir illet neticesidir. Bu söz üzerine her 
üçü de hayret ve şaşkınlık içinde kald ılar. 

Bu durum kar şı s ında Bi ş r bin el Mütemir sözü alarak dedi ki: 
— Üçünüz de saçmal ıyorsunuz. Bunun üzerine Ebu Hüzeyl Bi şre de-
di ki; — Ş en ne dersin? Sen Allahın yavruyu tazibe kadir oldu ğunu 
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mu iddia edersin; ,yoksa Nazzam ın iikrinde 	Biş r dedi 
falım böyle bir şeyi yapmağa kadir olduğunu söylerim. Dü şünm.e4t---, 
ş in ki Allah yavruyu tâzip etmekle zulüm etmeseydi, yavru büyürerer 
aklı  tekâmül eder ve isyan ederek Allah ın ikabına müstahak olur. Bu 
Suretle bütün deliller Onun adâletinin isbat ı  etraf ında toplanı r. Ebu 
trüzey1 ona dedi ki: Gözün kör bl ıriasın, kâdir olduğu zulmü infaz 
etmeyen Allaha nas ıl tapılır? 

Bu arada Mu'tezilenin papaz ı -  addedilen MUldar söze karış arak 
113it Hüzeyle dedi ki: — Üstad ın-1m yan ı larak sarfetti ğ i bir sözü inkar 

ettin. Onun üzerine Bi şr Muzdara dedi ki: — Sen nas ıl dersin? Muz-
dar dedi ki: — Ben Allahu taaiân ın zulme ve yalana kâ.dir oldu ğunu, 
ve böyle yapt ığı  - takdirde Onun zalim ve yalanc ı  -olduğunu söylerim. 
Bu sözü üzerine Bi şr dedi ki: — O halde böyle bir Allâh ibadete müsta-
hak mıdır?: değ il midir? ibadete-  müstahak olduğu takdirde, ibadet 
ırıabude karşı  duyulan bir Şükran borcudur. Zulürn'-ederâe zemme 
müstahak olur. Zemme müstahak olunca da ibadete ' ıiiia3ahak olmaz:} 

 ibadete müstahak olmayan varlık Rab olur mu?  
Mu'tezile reislerinden Esec dedi ki: Ben Ali:ah ırı  Zuline - Veyala:' 

na kadir oldu ğ unu söylerim. Zulüm ve yalan Onun adil olmas ına mâni4: 
 değ ildir. Nitekim o, yapmad ığı nı  bildiğ i şeyi de yapar ve kendi bilgisine' 

dahil eder. 
Iskafi ona dedi ki: — Zulüm adalete na-S ırsnitilikalip olur? E ş eç 

dedi ki: — Sen bunu nas ı l• tefsir edersin? iskaff )dedi ki: --- Ben zul-
1~,.--,Nte yalan hadiselerinin mevcut olmad ığı nı  ve .-bu gibi şeylerin an-
cak'delilerin ve zavallilar ın başlarına gelceğ ini Söyleri ın.:- Bunun ii&--"t 
rine Mulezile reislerinden Cafer bin Harb dedi 	Anladığı ma 
re, Sen Allahü taalân ın yak= delilerin zülmiine kadir oldu ğ unu fakat 

zulmüne kadir olmadığı n ı  söylemek istiyorsun. "1u 
Celabal ile oğ lu Ebu Haişini Cebbriye tevcih edilince hem kend 
hem taraftarlar ı  her hangi bir söz söylemekten çekindiler. 

Mu'tezilenin arasındaki fikir ihtilaflar ı  bu kadarla kalmay ıp  
hazan birbirlerinin aleyhinde mufassal eserler yazm ış lard ı . Mesela.: 
bunlardan Ebu.Musal Mü.zdar ın (Ebu Hüzeylin Fazalhi) hakk ında: 
yazdığı  mufassal bir kitabı  vardır. Cebbal nin (Ebu Illizeyle;` - irıall-H 
lük hakkında cevap) ad ında bir kitabı  olup onu tekfir et ıliektedit:" 
CaTet bin Harb'in (Ebu Huzeyli tekdir) ad ında bir kitab ı  vard ır. Bul 
kitabında Ebu Hüzeylin fikirlerini Dihrllerin (atelerin).'fikirlerine ni 
laki Olmakla itham ediyor. (I) - 

Çi) Abdilikahir 4farkp. p.eyriP,Ifir?,k $, (73) 	c:rıls-1.2b eri rrsca 	,ib 
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2 — Zaten Mu'tezilenin fikir ve kanaatlerini kabul edecek kim-
senin, cahil oldu ğu takdirde biraz sap ık olmas ı  laz ımdır. Allaha ve 
Resule inanm ış  olan ve Kur'an ı  kendine kitap bilip düsturlar ına ayak 
uyduran ve ba's, haş r, hesap, ceza ve azap denilen şeyleri kabul edip 
bundan ahlaki hükümler ç ıkaran, ve buna göre içti/nal münasebetle-
rini iktisadi taamüllerini tanzim eden müminlerin ummarn içinde 
islam mukaddesât ını  istihfaf eden, ve onlarla alay eden cahil bir kim- 
senin mutlaka sap ık olmas ı  lazımdır. Sapık olmadığı  takdirde felsefl 
ve tabii ilimlere mütemayil olmas ı  ve dini münaka şa ve mücadelelere 
tahsis edecek vaktinin bulunmas ı  lazımdır. Böyle kimselerin yani fel-
sefl ve tabii ilimlere kar şı  alâka gösterenlerin her zaman ve her yer-
de mandut say ı da olmalar ı  lazımdır. Binaenaleyh Mu'tezile İsUm ce-
:niyetinde, ancak servet ve istidatlar ı  bakım ından müstesna durumda 
olan kimseleri ele geçirmek yolunu tutmu ş lard ı . Kesif cumhur kitlesi 
Mu'tezilenin ilimlerine kar şı  bigâne kal ıyor ve tabiatiyle onlara kar şı  
cephe al ıyordu. 

Cumhurun Mu'tezileye kar şı  tak ındığı  bu menfi durumu bir 
kat daha kuvvetlendiren ba şka bir sebep te vard ır: daha önce anlatt ı -
ğı m gibi, Abbasi halifeleri Mu'tezileyi himaye ediyorlard ı . Hatta Me'-
mun, itizali bütün Abbasi imparatorlu ğunun topraklar ında ya şı yan 
Müslümanlar ın resmi mezhebi yapmak istemi ş ti. Bu gibi hal-
ler, halk ın Mu'tezileye kar şı  besledikleri kin ve nefret hislerini bir kat 
daha kuvvetlendirmekle itizalin zay ıflamasma sebep olmu ş tu. 

3 — itizalin zayı flayıp yıkı lmasına âmil olan siyasi ve iktisadi 
sebepler de çok ehemmiyetlidir. Abbasi imparatorlu ğu Harünürreş it 
zamanında (170/786 - 193/809) parçalanmaya ve zay ıflamaya baş la-
dı . Ş imal Afrika Ağ lab oğulları= eline geçti. Ermenistana büyük im-
tiyazlar ba ğış landı . Me'mun zaman ında (198/813 - 218/833) Hora- 
sanda Tâhir oğullar ı= devleti kuruldu. Yava ş  yavaş  bütün İ ran, Ce-
zire, Suriye, Mı sır elden gitti. Ve Abbasi halifelerinin elinde Iraktan 
başka topraklar kalmad ı . Imparatorluğun çevresi darald ıkça devletin 
geliri azaldı . Devletin masraflar ını  kapatmak güçle ş ti. Fetihler, Emevi 
devletinin son günlerinde durdu ğu için ganaim fasl ı  da kapanm ış  bu-
lunuyordu. Gerçi Irakta yeni kanallar aç ı ldıkça ve nüfus hacmi artt ıkça 
büyük bir ziral inki ş af görülüyordu. &nal' ve ticari faaliyet dahi iktisa-
di durumu bir dereceye kadar koruyordu. Fakat Mu'tas ı mdan sonra 
(218/833 - 227/842) İrak'taki büyük Türk ordusunun kumandanlar ı  
devleti ellerine geçirdiler. Aralar ında rekabet ba ş ladı . halifeleri s ık 



sık devirip hapsetmeye, gözlerini oymaya veya öldürmeye baş-
lad ı lar. Devlet idaresinde hükümran olan bu ke şmekeş , Irak' ın iktisa-
diyatını  da sarsma ğ a baş ladı . Halk, bilhassa büyük ş ehirlerde, huzur 
ve sükünetten mahrum kald ı . Her an mallar ının yağ ma edilmesinden 
mülklerinin gaspednesiinden kck ıiiyoırlard*. O ı>olu, halifeleri devir-
dikçe ve istediğ i paray ı  bulmad ıkça, halifelerin saraylar ını  yağma edi-
yordu. Mamâfih bu halin devam ı  Türk ordusunun kumandanlar ını  
düş ündürdüğü için, aras ıra Türk kumandanlar ı  kendi aralar ında an-
'aşarak devletin idaresine matlup olan istikrar ve sükünu sa ğ lıyorlar-
dı . Bu şartlar alt ında itizalin kuvvet bulmas ına imkan yoktu. Türk 
kumandanlar ı  ,Ehli Sünnet yel Cemaata mensup olduklar ı  için Mu'te-
zileyi şı martmad ıklar ı  gibi onlara kar şı  bir cephe de almad ılar. Zaten 
Türklerin öldürdükleri onuncu halife El Mütevekkil zaman ında (247/ 
331 - 248/362) itizal, devletin yar ı  resmi bir dini olmaktan ç ık-
mış  bulunuyordu. Her Müslüman ın dini kanaatlerinde serbest oldu-
ğ unu ilan eden El Mütevekkil-Alallah herkesten önce Mu'tezilenin 
sevinç ve ş ükranlar ım kazand ı . Zira Mu'tezile de, devlet taraf ından 
himaye edildikleri için, halk ın gözünden dü ş tüklerini ve eski itibarla-
mı  büsbütün kaybettiklerini görüyorlard ı . Fakat hamisiz kalan iti-
zalin de uzun zaman, ayakta duram ıyacağı nı  anlamış  değ illerdi. Mu'-
tezile, Irakta birikmi ş  muazzam servetlerin, ve eski h ı z ını  hala mu-
hafaza eden zirai, s ınai ve ticari faaliyetin; ve bilhassa Türk kuman-
danlarının realist ve rasyonel idaresinin sa ğ ladığı  nisbi sükûn ve is-
tikrar içinde, siyaset ve devlet i ş lerinden uzakta kalarak, fikri faali-
yetlerine devam etmek imkan ını  buldular. Bu hal Buveyh O ğullar ı -
nın Irak' ı  istilas ına kadar devam etti. Yirmibirinci Halife El Müstekfi 
zamanında (333/944 - 334/946) durum birden bire de ğ iş ti. 

Bunun zaman ında han ın garbini ellerine geçirmi ş  bulunan 
Büveyh Oğullar ı , Irakı 'da istila ve yağma ettiler. Ticarethaneler 
soyuldu, zengin topraklar gasbedildi. Çiftlik sahipleri çiftliklerinden 
koğuldu veya öldürüldü. Köylüler kendi topraklar ında yeni efendile-
rinin hesabına ecir veya köle olarak çal ış maya mecbur dildi. Irak'ta 
büyük bir yekun tutan Ş iiler azarak Sunni halka eziyet etmeye ba ş -
ladı lar. Esasen Ş II olan Büveyh Oğulları , Iraka Ş iilerin daveti üzerine 
gelmiş lerdi. Büyük şehirlerde s ık sık vuku bulan k ıyamiarda Ş iilerle 
Sünniler birbirlerini boğ azl ıyor; camiler, türbeler, evler, mahalleler 
ateşe veriliyor bu kavgalarda Türk askerleri Sünnilerin taraf ını , Dey-
lem askerleri Ş iilerin taraf ını  tutarak sokak harplerine ve ya ğmalara 
katı lıyorlar& Bu durum, dinle alâkasin ı  hemen hemen kesmi ş  bulu- 
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g'onta, Allahın teklifi-eri terkedilse dahi cennete girmek ınüyesserdir. 
C-ennete- girme-k`;tâatla değ il iman ile hâsıl olur. 

BıfılWfp,aı.müsiyyp„,fwkas ının reisi Yunus el Semeri iddia 
ederki (1) ImariAa,h ı  tan ımak, Ona serfürû etmek, tekebbüs etrq- , 
mek-, ve onu, yür4terı  sevmektir: Bu meziyetleri kendinde toPlwa. ıı  
her insan, Sayı lır. Tâat ı  yani Allahın emirlerini tan ımak, 
iı4a..p.daıı  değildir. Bunlar ı  terketmek gerçek imana ziyan ver  
imarş . 11ıalis olup ya,kin sad ık olduktan sonra, tâat ı  terketmek • 	, 

	

ceheririern azâbm ı  müstelzim değ ildir. 	 7'')ililt Llifi 
Xlırrus SemerInin iddiasına göre ıblisi lain Allahı  tamrk 

 Allaha Allaha istikbâr etmekle kilfre sapm ı st ır. Yunüs der ki: Bir kim:  
'senin yüre ğ iride Allaha huzû.' duygusu, ve Allahın muhabbeti tam  bir 
ihras ve inanla yerleş tikten sonra, o kimse Allaha isyan etmez. Ondan 
bir ma'Si?ket dahi sâd ı r olsa, bt ına'siyet onun Man ve ihlâsma zarar 
vermez. Ikku şmin cennete ancak Allaha olan ihlâs ve muhabbeti saye-
sinde girer: Allah ın ı  bilnaesiyle ve Ona itâat etmesiyle de ğ il. 

Mürciyenin diğ er reislerinden biri olan Ubeycl Elmükbit 
te göre der ıniş  ki, Allaha ş irk suçundan ba şkası  muhakkp„k, surette af-
_fedilir. Kullar tevhit üzere öldükleri takdirde irtikâp ettikleri suçların 
kendilerine zarar ı  olmaz. 

Diğ er Mürciyeciler a şağı  yukar ı  bu kanaatte olmakla beraber 
aralar ında daha ınuteclil veya daha aşı rı  düşünenler de vardır. Hepsinin 
-„dayandığı  itikad ın istinat noktas ını , Kur'an]. _Kerimin şu ayeti teşkil 
;eder: "Allah kendisine ortakl ık isnat etmeyi affetmez. Bundan ba şka-
sını  affeder." 

Bu bir ka,,ç,sat ırdaw anla şı ldığı na göre Mürciyenin itikad ı , ken-
dilerine, Ş .gg,,Ye-  cinayetlerin kap ısını  ardina kadar aç ık bira-

ckıyor.:AlJahRo lıpw:etnıek , şartiyle irtikap edilen bütün4ezayih,,whjen-
„nem azOırikıRüliWzjm Agatilclir. Bu -bid'ate4öre,:yalmzew Allaha ihar ı- 

.ak-behskrıesiy10,;,cenngtellirgcermt,:dil şünen::canavar3zuhlz~ 
brItilavşalaya, sığ dırrnak-:gügtirç.,' 

medeni bir cemiyet, ne de ahlaki ve hukuki bir nizam k ıınüzbilir.7LPT 
/iris”) sının- -mensupları; lıtiana' amell kat-

v# ark ,allaha 44a».~ip: olduğunu kabul ettikleri gün, _:21311 
Wn%tl:YPI İ ...42e~t414g).1-493:4NN:tal,,ii bir hal olur.. - 

Cebriyye fırkasına gelince bunun-mensuplar ı , fok -hususlar-
da Mu'tezileye beınzemekle beraber Mu'tezileden esasl ı  bis fı< ayrı - 

	

(1) Ş ehristâni Elmilel yel Nihal S. (187) 	 (t,) 



!ulan Öyle ki: Mu'tezile, insan ın kendi fiillerinden tamamiyle rries'u1 
olduğunu iddia ederler "Ve hayrihi ve şerrikl minel Lâhi taala" düstu-
runu inkâr ederler. Mu'tezile, "Ve hayrihl ve şerriki minnâ: yâni, ha-
yır ve ş er bizdendir. İnsan kendi ef'âlinin hal ıkıdır" derler. Halbuki 
Cebriyye tam tersine olarak, insan ı  kudret ve istitâatten (herhangi 
bir şey yapabilmek kabiliyetinden) tecrid ederler. Cebriyyenin en 
meşhur reislerinden olan Cehm bin Safvân der ki (1) : " İnsan, hiçbir 
şeye kadir de ğ ildir. O istitâatle vasfedilmez. Kendi fiillerini cebren (2) 
(mecbur olarak) yapar. insan ın ne kudreti, ne iradesi ne de ihtiyari 
vardır. (Yani kendi fiillerinde muhayyer de ğ ildir.) Allahü Teala insa-
nın fiillerini cemadlar ın fiilleri gibi yarat ı r. İnsana kendi fiillerinin 
nisbet edilmesi, s ırf mecaz1 mahiyettedir. Netekim a ğ aç meyva verdi, 
su akt ı , taş  kımı ldad ı , güneş  çıktı  veya batt ı , gök kapand ı , yağmur 
yağdı , çiçek açt ı , çay ı r bitti demek bu kabildendir." 

Ona göre, insan ın fiilleri, cebren vaki olduklar ı  gibi, sevap ve 
ikâb da cebren vakidir. Bu husus kabul edildi ğ ine göre teklifler dahi 
cebren vaki olmu ş tur. 

Cebriyenin bu kanâati de Mürciye'nin kanaati kadar zararl ı-
dı r. İ nsan bütün fiil ve hareketlerinde mecbur oldu ğuna göre, her fe-
nalığı  yapmakta semavi bir mecburiyet alt ında kaldığı nı  düş ünebilir. 
Kötülük iş lemek te bir semavi mecburiyet olduöu gibi, kötü ve caniya-
ne niyetler beslemekte, de semavi bir mecburiyetin bulundu ğuna inan-
ması  mümkündür. 

Tabiidir ki mecburiyet altında iyilik ve kötülük eden kimsele-
rin mecbur olarak cennet veya cehenneme sürülmeleri manas ız bir 
ş ey olduğu için, Cebriyye f ırkas ının cennet ve cehennem hakk ındaki 
kanâatleri Mu'tezilenin kanaatlerine benzer. 

Dolayısiyle Cehm bin Safvân cennet ve cehennem hakk ında 
der ki: (3) " ıihirette insanlar ın hareketleri sükûna erer. Cennet ve 
cehennem ehli, içeri girdikten sonra cennetin kendisi de zevkleri de 
fena bulur, cehennemin kendisi de izd ırapları  da zâil olur. Zira bida-
yete doğ ru sonsuz bir surette uzayan hareketler tasavvur edilemedi ğ i 
gibi, ahirete doğ ru sonsuz bir surette temadi edecek hareketler tasav-
vur edilemez." 

Cehm "Halidine fîhâ - orada ebediyen bakidirler." ayeti kerirne-
sinin manasım mübalağa ve tekide hamleder, ve bu iddias ını  ispat 
makamında der ki: "Allah, falan ın mülktinti ilelebet bâki k ılsın" de- 

(1) -Ş ehristâni Elmilei yel Nihal S. (110) 
(2) Cebriye ismi , iş te bu (oebit) keliff~len geltni4tir, 
(3) Ş ehristAlıt Elmlel vtl Nihal S. (111) 



diğ imizde ebediyeti nas ı l kasdetmezsek Allâhü taâla da bu ayetie ebb-
diyeti kasdetmiş  değ ildir. Cennet zevklerinin ve cehennem azab ının in-
kitâ edece ğ ine delil olarak ta şu ayeti zikreder: "Gökler ve arz durduk-
ça (cennette) bâki kalacaklard ır. Meğ er Rabbin istemesin.." 

Cehm-in iddias ına göre, âyetteki şart ve istisna= bakâ ve ebe-
cliyete şümulü yoktur. Hülâsa, Cehm bin Safvân, bu ayeti şu suretle 
tefsir ediyor: "Yer ve gök durdukça cennet ehli cennette baki kal ı r-
lar. Fakat Allah yer ve gökleri ifnâ etmek istedikte, cennet ve cehen-
nem de fenâ bulurlar." 

Cebriyyecilerin Cehmiyyeden sonra gelen en me şhur fırkalar ı  
Neccâriyye, Zurariyye f ırkalar ı dı r. Cebriyye f ırkas ı , cebriliğ i bıraktığı  
takdirde bunlar ın Allah, Kur'an ve âhiret hakk ındaki telekkileri Mu'-
tezilenin telekkilerine pek uygun oldu ğunda», Mu'tezile taraf ından 
yutulmaya mahkum olduğu anlaşı l ır. 

Mu'tezilenin asil kuvvetli has ımlar ı  Ehli Sünnet vel Camaat 
olup baş langıçta bunlara S ıfatiyye ismi verilirdi. Sebebine gelince, Eh-
li Sünnet yel Cemaatin bütün ilahi s ı fatlar ı , oldukları  gibi, bilâ itiraz 
kabul etmeleridir. Ehli Sünnet yel Camaat aras ı nda Allah ın sıfatlar ını  
te'vile mütemayil kimseler varsa da, ekserisi bu s ıfatlar ın te'viline da-
hi yanaşmazlar. Bu s ıfatlar, Allah ın Kur'anda sarahaten veya z ımnen 
mezkur olan doksan dokuz isminden al ınmış t ı r. Allahın bu isimlerine 
Esmayi Hüsnâ derler ki "ve Lehül Esma'ül Hüsnâ : Onun güzel isimle-
ri vard ır" ayeti kerimesinden al ınmış t ır. Mütekellimler bu s ıfatlar ı  
iki kısma ay ırırlar: Zati s ıfatlar ki İ mamı  >umm Ebu Hanife'ye göre 
şunlardı r: (1) Hayat, kudret, ilim, kelâm, semi' basar ve iradedir. Fili 
sıfatlar ise tahlik, in ş a ve ibcia'a (yaratmaya) veyahut terzik ve sun' 
(rızk verme ve yapmaya) ait fiil s ı fatlar ı dır. 

Mu'tezile bu s ı fatların hemen hepsini, Allah ın zat ına müşârik-
tir diyerek nefyederler. Allaha (kadim) vasf ından başkasını  münasip 
bulmazlar. Cebriyyenin tek bir şubesi, Allah ın hayat, ilim, semi' ve 
basar gibi zati s ı fatlar ını , insan sıfatlar ına benzemek bahanesiyle, 
inkar edip Allah ın kudret ve tahlik (yaratma) gibi s ı fatlarını  kabul 
ederler. Zirâ Allahtan ba şka bir varl ığı n kâdir ve yarat ıc ı  olmasına im-
kan yoktur derler. Cebriyyenin bir k ısmı  ise, Allah ın kudret ve irade 
gibi zati s ıfatlarını  dahi inkâr ederek te'vile kalkışı rlar. 

Halbuki Ehli Sünnet yel Cemaatin ilk büyük imamlarmdan 
olan Ebu Hanife (Elf ıkıhill Ekber) kitab ı nda der ki: "Allahü taarn 

(1) W:ıu Hanife 	nkhül ekber. trnam ı  AZMI> lakalaiyie tan ınmış  olan Za‘u Hani. 
fe r,ınu'ınan bin Sabit Binel NU'ITIPal (150 11-767 M) y ılında Bağdatta vdat etmiştir. 

P - 



ezeidenberi ilmiyle Alimdir, ilim ise onun ezeli s ıfat ıdır! Kudretiy ıe 
Kâdirdir. Kudret onun ezeli s ıfatıdır; yaranıası  ile Hâlıktır, yaratma 
onun ezeli s ıfatı dır; Fil (yapan) Allaht ır, fiil (yapma) onun ezeli 
sıfatıdır; merül (yap ılan) yaradılmış tır, Allah ın fi'li ise yarad ılmış  de-
ğ ildir. Onun ezeli s ıfatlar ı , ne muhdestir ne yarad ılmış tır. Onların ya-
radılmış  ve muhdes (yeni) olduklar ını  söyliyen, ve bu hususta tered-
düt veya şüphe eden kimse Allaha küfreder." 

Allahın Kur'anda zikredilen güzel isimlerinin bir k ısmını  zik-
redelim: Allahü Taâlâ; Vâhittir; Ahadtir; Haydir; Müteâldir; Vâsi'dir; 
Kadirdir; Ganidir; Bedidir; Bâkidir; Samedtir; Azizdir; Azimdir; Kah-
hârclir; Mütekebbirdir; Kebirdir; Hamiddir; Mecidtir; Kerimdir; Kavl-
dir; Metindir, Alimdir; Lâtiftir; Habirdir; Hakimdir; Semi'dir; Ba-
sirdir. 

O, Elmelikül Kuddüstür; Elselâmd ır; Elnürdur; Elhâkt ır; Elhâ-
lıktır; Elbârldir; Elmusaxvirdir; Elmübdidir; Elmu'iddir; Elmuhyldir; 
Elmümittir. 

O, Elrahmân Elrahlmdir; Elgafürdur; Elhalimdir; Eltevvâbd ı r; 
Elşekürdur, Elsabürdur; Elraüftur; Elvedüdtur; ElhasIbtir; Elmühey-
nindir; Elhâclidir; Elvekildir; Elmünta.kimdir; Elfâtibtir; Elvahâbdir; 
Elrazzakt ır; Eimucibdir; Elmu'Vidir; Elmugnidir; El'evveldir; El'âhir- 

Ehli Sünnet vel Cemaat, Allah ın bu ve bunlara benzeyen bü-
tün sıfatlarm ı  oldukları  gibi kabul edip, insan sı fatlanna aslâ te şbih 
etmezler. Mü şebbihe ve Mücessime, Allah ın bu sıfatlar ını  insan s ı-
fatlanna benzettikten ba şka, Allahın yüzünü, elini, nefsini, geliş ini, 
Arşa oturmasını , maddi bir mânâda anlarlar. Hatta baz ı ları  Allaha 
cihet, mekân ve s ınır kabul ederler. Mu'tezile ise bütün bunlar ı  ya red 
eder veyahut te'vil ederler. 

Halbuki İ manu Azâm, Allahı  böyle yanlış  teşbihlerden veya te'- 
villerden tenzih ederek der ki (1) "Allah e şyaya benzemiyen bir ş ey-
dir. Bu şeyin ne cismi, ne cevheri, ne arazi var. Onun ne s ınırı , ne zıd-
dı , ne muâdili, ne benzeri var. Onun eli, yüzü ve nefsi de var. Şu ka-
dar ki) Kur'anda mezkür olan bu el yüz ve nefis, Allah ın bilâ keyf 
(keyfiyetsiz) s ı fatlarıdır. Onun eli, ni'metidir denrnez, zira bu sözle-
Allahın s ıfatı  iptal edilmiş  olur. Bu söz Kaderiyecilerin ve Mu'tezile-
nin sözüdür. Fakat Allahın eli, onun keyfiyetsiz bir sıfatı dır. Allah ın 
gazab ve r ı zâsı , Onun keyfiyetsiz birer s ıfat ıdır." 

(1) Ebu ilanIfe Elfikb4.11 ekber. 
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İmam Ebul Fetih Muhammed bin Abdülkerim Ş ehristâıli, 
milel ve Nahil kitab ında, s ıfatiyye hakkında der ki (1): "Eslâfm büyük 
bir kısm ı  Allahın ilim, kudret, hayat, irâde, semi', basar, kelâm, celal, 
ikrâm, cûd, in'âm, izzet, azamet s ıfatlar ını  kabul edip, zati ve fili sı -
fatları  1:Yrbirleflnden ay ırdetmeksizin, sözü tek k ıyas üzerine yürü-
türlerdi. Onlar ayni zamanda el, ayak gibi (cebri) dedikleri baz ı  sı-
fatlar ı  kabul edip bu s ı fatlar ı  te'vil etmekten çekinirlerdi. 
nin bu sıfatlar ı  nefyetmelerine karşı lık, Eslâf onlar ı  kabul ettikleri 
için Eslâfa S ı fatiyye ismi verilmi ş ti." 

Eslafın bir k ı smı  bu sıfatlar ı , muhdes (yaradı lmış ) ş eylerin s ı -
fatlarına benzetecek kadar ileri gitmişken, diğerleri, fiillere delâlet 
eden sı fatlar ı , haberde vârid olduklar ı  gibi kabul etmi ş lerdi. Bu suret-
le Eslâf iki k ısma ayr ı larak, bir k ısmı  sıfatları , elfaz ın delâlet ettikleri 
mânaya hamlederek te'vil etmi ş , bir k ısmı  ise te'vilden çekinerek şöyle 
bir mütalaa yürütmü ş lerdi: Biz ak ı l icab ı , Allahü Tâalan ın hiçbir ş eye 
benzemedi ğ ini ve mahlûkat ı n Ona benzemediklerini biliyoruz. Bu hu-
susta kesin bir hüküm vermi ş  olmamıza rağmen (Rahman Arşa ku-
ruldu), (iki elimle yaratt ım). (Rabbin geldi) gibi âyetlerde varid olan 
elfâz ın mânas ını  bilmeyiz. Bu âyetlerin te'vil ve tefsiri ile mükellef 
dahi değ iliz. Teklif ancak Allâhm ş eriki olmad ığı na ve hiçbir ş eye 
benzemedi ğ ine inanmayı  emreder. Biz dahi bunu tam bir inanla ka-
bul ettik." 

Allahın ef'alini en çok te şbih edenler Karayi yahudileridir. 
Tevrat bu gibi elfazla doludur. Ş iilerin bir k ısm ı  da bu hususta aşı rı  
hareket etmi ş lerdir. Baz ı lar ı  imamlar ın ı , Allahü Taâlâya benzetmi ş , 
baz ılar ı  da Allahı  halka benzetmi şlerdir. Mu'tezile ve Eslâf mütekel-
limleri, meydana ç ıkınca, Râfziler bu a şı rı  hareketlerinden vaz geçe-
rek itizalin kuca ğı na at ıldılar. Eslâf ın bir kısmı  ise zahirt tefsirlere 
meylederek te şbihe düş tüler. 

Te'vile yeltenmeyen ve te şbihe yanaşmayan Eslâf meyan ında 
Enes bin Mâliki zikredebiliriz. Enes dedi ki: "Ayetteki istivâ — kurul-
ma sözü malüm olmakla beraber keyfiyeti meçhuldür. Buna iman 
etmek vac ıptır. Nas ı l vukubuldu ğunu sormak bid'attir" Ahmed bin 
Hanbel, Süfeyan (2), Davut Asfahani ve tâbller de bu yolda yürümü ş  
lerdi. Nihayet Abdullah bin Said el Kilâbl, Ebu Abbas Kalânist, ve Ha, 
ris bin Esed 1Vi ıı hasibi gibi bilginler, kelâm ilmiyle me şgul olup kelâm 
ve usule dayanan delil ve burhanlariyle Eslâfm akidelerini destekleme- 

(1) Ş ehristanl l lc ı nilel yel Ni1L,1 S. (116-117-118) 
(2) :İslâıs imaıtlaruıdan Sillyan ı  Seyticlir. 161 H. 777 1Vİ , de ölmüştür. 
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ge baş ladılar. Bunlar ın kimisi ders, kimisi tasnifle u ğ raşı rken bı".. 
Hasani E ş 'ari ile üstadi Cebbâ'l aras ında salâh, ve aslah meselesi (1) yü-
zünden büyük bir ihtilâf ç ıktı . Bu ihtilâf ve mücadele neticesinde Ebu 
Hasani Eş 'ari itizali teperek Eslâf taraf ına geçti, ve Eslâf ın iddiâla-
rını , metodlariyle destekleyerek Ehli Sünnet yel Cemaatin iti-
katlarına kelâmc ı  bir veche verip Eş 'ariliğ i (yani Eş 'ariyye fırkas ını ) 
kurdu. 

Eş 'ariyye fırkası  
İ tizali yere vuran ve E ş 'ariyye f ırkas ının müessisi sayılan Ebu 

Hasan Ali bin İsmaili Eş 'arI, son sahabeden olan Ebu Mûsal E ş 'arinin 
neslinden olup dördüncü hicri asnn ilk yar ıs ında (330 H. - 941 M.) 
yılında Bağdatta vefat etmi ş ti. 

Ebu Hasani Eş 'ari der ki (2): " İnsan nası l yarat ı ldığı nı , nas ıl 
baş ladığı nı , ve hilkatin muhtelif merhalelerinden geçerek kemale na-
sıl erdiğ ini dü şünür, ve bu hilkati insan ın kendi imkanlanyle tedbir 
edemiyece ğ ine, ve onu peyderpey nak ısten kemale ulaş tırarmyacağı na 
kanaat getirirse, Kâdir, Alim ve Mürit bir Sân ı 'm bulunduğ unu anlar. 
Zira bu muhkem işlerin kendiliklerinden tabiaten sâd ır olacaklar ı  ta-
savvur edilemez. Fitratte arzû eserleri zâhirdir; h ı lkatte ihkâm ve it-
kân eserleri bellidir. Binaenaleyh (Allah ın) sıfatları  kendi ef'alinde 
nümâyandır. Onun fiilleri kendisinin Alim, Kâdir ve Mürit oldu ğuna 
delâlet ettikleri gibi ayn ı  zamanda ilim, kudret ve irâdeye delâlet eder-
ler. Çünkü delâlet veçhi, şahit veya gaip olmakla de ğ işmez. Bundan 
başka âlimin manas ı  ilim sahibi, kâdirin manas ı  kudret sahibi, müri-
din mânâsı  irade sahibi demektir. ilim ile ihkâm ve itkân has ıl olur. 
Kudret ile vukû' ve hud'ûs has ıl olur. irade ise vakit, kader ve şekle 
tahsis edilir. Ayni delilleri ileri sürerek bu s ıfatlarla vasfedlen zât ı  
ancak hayat sahbi olmakla tasavvur etmek mümkün olur. 

Bu sıfatları  inkâr edenler, (3) kaç ınılmaz bir duruma sokula-
rak ilzâm edilmislerdir. Onlara deriz ki: (Allah ın) Alim ve Kâdir ol-
duğu delil ile sabit olup, siz dahi buna muvafakat etti ğ inize göre, bu 

(1) Cebbâ' ı, nasta mezkftr olm ıyan teklifler hilâfma hareket etmek salâha mugâ-
yırr değildir, derdi. Böyle bir hareketi ak ıl nasıl tecviz eder. Kendi ak ıllarını  beğenen, 
Mu'tezile s ırf NaSSIn kay ı tlarmdan kurtulmak için, kendi ak ıllar ını  kullanmakla ınulray-
yer, olmadtklarmı  ispat etmek Istiyorlard ı . Zaten son Mu'tezile büyüğü olan Ebu Haşim 
Cebbâ'l içkiye fena halde düskünmiis.Dolayrslyle Mu'tezile, istedikleri yerde ak ıllarını  
kullanıyor, istemedikleri yerde kullantruyorlard ı . 

(2) Seirristani El Milel vel Nahil S. (119-117 ye kadar) 
(3) Ya41, Mu'tezile 



— 60 — 

iki sıtatın mefhumları  ya birdir veya birden fazlad ırlar. Ş ayet bir ise-
ler Onun kudreti ile Alim olmas ı , ve ilmi ile Kadir olmas ı  icabeder. 
Böylece Onun Alim ve Kadir olmas ı  zâtmın mutlak surette Alim olma-
sından hasıl olur. 

Hayır böyle olmayıp da iki mefhum birbirlerinden ayr ı  şeyler 
ieler, bu ihtilât ın ya mücm,et lafza veya s ıfata ircâ edilmesi laz ım-
dır. Onun mücerret lafza ircâ' ı  bât ıl olduğuna göre, akı l bu iki ihti-
lât ın zihni olmalar ını  icabettirir. Bu durum kar şı sında dahi, bu sıfat-
lar ın vücut ve ademi kabul edildi ğ i takdirde, Onun vücut ve adem 
arasında bir vası ta olduğunu kabul etmek lâz ımdır ki bu da imkân-
sızdır. Bu suretle s ıfat ın ancak Zât ile kaim olduğu taayyün eder. 

Ebu Hasani Eş 'arinin mezhebi bu durumdad ır. Halbuki onun 
taraftarlar ından olan Kad ı  Ebu Bekril Bâk ıllâni, halin (1) ispat ve 
nefyi usulünü reddedip yaln ız ispat taraf ını  iltizam etmiş  ve sıfatlan, 
zat ın birer haleti de ğ il de Allahın zâtında kaim birer mana. olarak 
kabul etmiştir. Ona göre Ebu Ha ş imin (2) kabul etti ğ i hal veya ,9h-
val) tabiri, bu &tatlar ı  tazammun eden birer hâlet mahiyetinde olduk-
ları  takdirde bunlara s ıfat ismini vermek lâz ımdır. 

Ebu Hasan (Eş 'arl) der ki: Allahü Taâlâ kudretiyle Kâdir, ha-
yatı  ile Hayy, iradesiyle Mürid, kelâmiyle Mütekellim sem'i ile Semi' 
basan ile Basirdir. Allah ın bakas ı  hakk ında, Ebu Hasan ın başka reyi 
vardır. O der ki: Bunlar (Allah ın) zâtiyle kaim ezeli s ıfatlandır. Onlar 
ne kendisidirler ne kinden ba şka ş eylerdir. Onun kadim bir kelâm ile 
Mütekellim, kadim bir irade ile Mürid olduğunun delili şudur ki: 
"Allahü taâlâ bir Meliktir. Melik ise emir ve nehiy sahibi olup ârnir 
ve nâhidir. Dolayısiyle O, ya eski ve yahut yeni bir emirle Âmirdir. 
Yeni ise, bu emrini ya kendi zât ında, ya muayyen bir yerde ve yahut 
hiçbir yerde ihdas etmesi lâz ımdır. Bunu kendi zât ında ihdas etmesi 
imkânsızdır; zira o zaman kendisinin hâdis olan şeye mahal te şkil et-
mesi lazım gelir ki bu da muhâldir. Bu şeyi bir mahalde dahi ihdas 
etmesi imkâns ızdır. Zira o mahallin kendi vasf ını  teşı mas ı  lâzımdır, 
O şeyi hiçbir yerde ihdas etmesi de imkâns ızdır; zira böyle bir şeyi akı l 
kabul etmez. Binaenaleyh kelâmin kadim oldu ğu, ve onun zâtiyle ka-
iM bir sıfat olduğu anlaşı lır. İ râde, semi' ve bas ır dahi onun ile kadim 
sıfatlard ır. 

O der ki: Allahın ilmi bir olup müstahil, câiz, vâcip, mevcut 

(1) Ebu 1-1a51,m, Cebbâ'bre göre Allah ın muhtelif s ılatları  Zöttnın muhtelif halek. 
leridir. 

(2) Ebu  Hâşim son büyük Mu'teg ıi14 r*iş i Cehbaidir, 
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ve ma'düm olan bütün malümat ile ilgilidir. iradesi de bir olup s ıfat-
ların kabul edecekleri her ş eyle ilgilidir. Kelâm ı  da bir olup emir, ne-
hiy, haber, istihbar vaad ile vaidten ibarettir. Bu vecihler, söz ve iba-
relerin say ıs ına râci olmayıp Allah ın kendi kelâm ı ndaki itibarlara râ-
cidir. Çünkü enbiya aleyhimesselâma, melâike, lisaniyle getirilmi ş  olan 
lafı zlarda, ezeli kelâma delâlet vard ır. Delâletin kendisine yarad ılmış  
denir. Medlülün kendisi ise kadl ındir, ezelidir. Okuma ile okunan şe-
yin tilavetin kendisi ile tilavet edilen şeyin aras ındaki fark, zikr ile 
mezkür aras ındaki fark gibidir. Zira zikr yenidir, mezkür kadimdir. 
Ebu Hasani E ş 'ari, bu tetkikleriyle harflerin ve sözlerin kadim olduk-
lar ın ı  iddia eden ve Ha şviyye (ismi verilen baz ı  Cebriyye mensupları-
na muhalif et etmiş  bulunuyor. 

Eş 'arilere göre, kelâm (1) nefiste kaim olan manad ır, ibadet 
ise insan ın kelarna verdi ğ i manadır. Eş 'ariye göre mütekellim, zat ı n-
da kelâm ın kaim olduğu varl ıktır. Mu'tezileye göre, mütekellim, ke-
lâmı  konuşandır (2). ibadet ise ya mecaz tarikiyle veya laf ız iş tira-
kiyle anla şı lan kelâmd ı r. 

Ebu Hasan Eş 'ari der ki: Allah ın iradesi bir olup kadim ve eze-
lidir. Bu irade, kendine has has fiillerin ve kul fiillerinin müktesep ol-
maları  bakımından değ il, fakat mahluk olmalar ı  bakımından, bütün 
muradlariyle ilgilidir. Bu esasa göre der ki (Allah bu eValin) bütünü-
nü istemiş tir. Onlar ın hayrı  kadar ş errini de istemiş  ve faydal ısı  ka-
dar zararl ı= da istemiş tir. O nas ı l bilmiş  ve istemişse bildiğ ini ayni 
zamanda kullarmdan istemi ş tir. Kaleme emretti. Kalem de Levhi 
Mahfuza yazd ı . Bu, onun hükmü, kazas ı  ve kaderidir. 

Cinsi makdür olm ıyan malûmun hilafı  vaki olamaz. E ş 'ari-
nin mezhebin göre, taat ın fevk ınde teklif, zikretti ğ imiz sebep yüzün-
den caizdir. Bunun di ğer bir sebebi de istitâattir. istitaat ona göre bir 
arazd ır. Araz ise iki zaman bak': de ğ ildir. Zira teklif halinde, mükel-
lef hiç te kadir olmay ıp emredilen şeyi yapamaz. Amma fiile asla kud-
reti olmıyamn hakk ında böyle bir şeyin caiz olmas ı , kendi kitab ında 
açıklanmış  olmasına rağmen, muhâldir. 

Eş 'ari der ki: Kul, insanlara mahsus olan ef'âle kâdirdir. Zira 
o, ürperme ile titreme hareketleri ve ihtiyar ile irade hareketleri 

(1) Bu bahislerde kelâm, sözün ve konu şman ın delâlet etti ğ i mana olup rousta-
lah mânâdaki kelâm ilmi değ ildir. 

(2) Ebu Hasamn ve Mu'tezilenin kelâm  hakk ındaki telekkilerinde ne kadar bü-
yük bir ihtilâf bulunduğu dikkati celbeder'.. Bu tarife göre Ebu Hasan, kelâm ı  Allaha 
ircâ' eder. Mu'tezile ise peygambere ireâ' ederler. 
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aras ında fark görür. Bu fark şundan ileri geliyor: İhtiyari hareketle-
rin hası l olmas ı  için. kudret, kâdirin ihtiyatlar ına tabi olmal ıdır. Bu 
esasa göre E ş 'ari der ki: Müktesep (fiil) hâdis kudretle makdûr olan 
ve, hadis kudretin tesiri alt ında kalan (fili) dir. 

Ebu Hasan E ş 'arinin iddiasına göre, hâdis kudretin olaylar üze-
rine tesiri yoktur. Zira hudas meselesi, tek bir kaziyye dir Cevher ve 
araza göre de ğ işmez, değ işseydi renkleri, tatlar ı  ve kokular ı  da ihdasa 
elveriş li olurdu. Öyle bir hal, cevahir ve ecsam ın hudilsuna da elve-
riş li olurdu. Bu şartlar dahilinde göklerin, hadis kudretle yere dü şme-
si caiz olurdu. Fakat Allahü tanla öyle bir düstur koymu ş  bulunuyor 
ki: kul istedikçe veya bir i ş  yapmaya yeltendikçe, hadis kudretin 
akabinde, alt ında veya beraberinde has ı l olacak fiili halkeder. Bu fi-
ile kesb denir. Binaenaleyh (Hadis kudret akabinde, has ıl olan fiil) 
Allah taraf ından yarad ı lmış , ibd-â' edilmiş  ve ihdas edilmiş  olmakla 
beraber, kul taraf ından kesbedilmiş  ve kendi kudreti alt ına altnumş  sa 
yı lı r. 

Ebu Hasan E ş 'ari der ki: Hakiki yaradan Bari 'Mala oldu ğuna 
göre, ve yaratmakta ba şka bir orta ğı  olmadığı na göre, Onun ba ş l ıca 
vasfı  ihtira kudretidir. Bu, ayni zamanda "Allah" isminin tefsiridir. 
Ebu Islrak Esferaini der ki; Onun ba ş lıca vasf ı  şudur: O, bütün ek-
yandan temyiz edilmesi laz ım gelen bir kevndir. Bir di ğ eri der ki: 
evet hakikatte hiç bir vücüd yoktur ki ba şkasından bir hususla ay ırt 
edilmesin. Öyle olmasayd ı  bütün mevcuelât ın müş terek ve müsavi ol-
ması  laz ım gelirdi. Bari Taala da mevcuttur. Dolay ıslyle sair mevcü-
attan hususi bir vas ı f ile ay ırd edilmelidir; fakat ak ıl, bu hususi 
vasfın marifetine vas ıl olamaz. Üstelik bu mânada hiç bir haber gel-
miş  değ ildir. 

Sonra, akl ın Onu idrak edebilmesi hususunda ihtilâflar vard ı r. 
Bu noktada Zurarm (1) mezhebine yakla şmış  oluruz. Zurâr bu bahis-
te, hoş a gitmeyen "mahiyet" tabirini kullanm ış t ır. Eş 'arinin mezhe-
bince her mevcüdun görünmesi mümkündür. Burada görünmeye ba-
is olan vudı d ım kendisidir. Bâri Tanla dahi mevcut oldu ğu için onun 
da görünmesi mümkündür. Sem' tarikiyle varit olmu ş tur ki müminler 
Allahı  ahiret gününde görürler. Allahü Taala (Kur'anda) der ki: "O 
gün ter ve taze olan yüzler, Allaha bakarlar (2)" Bu mealde daha ni-
ce hadis ve ayetler var. 

F 	der ki: Şu kadar var ki bu rivayetlerin cihet, mekan, su- 

(1) Cebriye reislerinden Zurâr bin Amr. 

(2) Vtle41-ıun yevu-Wizin nkl ıra; ijâ 13,albWhiâ 1141ra). 
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ret, mukabele ve muttas ıl bir şu'a veya intibâ' ile mukayyet olmas ı  
caiz değ ildir. Böyle bir ş ey imkans ızdır. Eş 'ari, rivayetlerin mahiyeti 
hakk ında iki ayr ı  fikir ileri sürer. Birisi, hususi bir ilim eseridir ve bu 
hususiyet ademle değ il vücûd ile alakadard ı r. 

İ kincisi ilmin ötesinde olan bir idraktirki ne şuura tesir eder 
ne de şuurdan müteessir olur. 

Sem' ve basar dahi, bize Bari Ta:alan ın iki ayr ı  sı fat ını  ispat et-
miş tir. Bu s ıfatlardan her biri ilmM ötesinde bulunan bir idrak olup, 
vüctid şartiyle hususi müdrekât (idrak olunan ş eyler) ile ilgilidirler. 
(Eş 'ari, Allah ın) iki elini ve yüzünü cebri s ı fat olmak kaydiyle kabul 
etmiş tir. Bu me'alde semi' (hadis ve kur'an) vârit oldu ğu için bunu 
kabul ve ikrar etmek vaciptir. Ve eslaf ın kaidesine uyarak bu bapta 
te'vilden çekinmek gerektir. 

Eş 'arInin vaad ile vaid, Allah isimleri ve Ahkam ı  semi' 
(iş itme) ve ak ıl hususundaki fikirleri de Mu'tezilenin fikirlerine 
her bakımdan muhaliftirler. E ş 'ari der ki: İman kalp ile tasdiktir. Li-
san ile kavletmek, ve erkân mucibince amel eylemek ise, bu (tasdikli') 
fer'ileridir. Binaenaleyh kalp ile tasdik eden kimse, yani Allah ın birli-
ğ ine kalp ile ikrar edenin ve peygamberlerin Allah taraf ından getir-
dikleri (emirleri) tasdik eyleyen kimsenin Iman ı  sahihtir. Hatta (bu 
ikrardan ve tasdikten sonra) ani bir surette ölse de necâta kavu şmuş  
bir mümin say ı lır. Bu ş eylerden ancak birisini inkâr ederse imandan 
çıkmış  sayı lı r. 

Büyük bir suç i ş leyen kimse tövbe etmeden bu dünyadan ç ıkar- 
sa, mukadderât ı  Allahın elindedir. Onu ya Allahın rahmeti s ı gra, ya 
Peygamberimizi Sallalahü aleyhi vesellemin ş afâati imdad ına yeti ş ir. Zi 
ra peygamberimiz " şefaatime ümmetimin büyük günahkarlar ı  muh- 
taçt ır" der. Veyahut Allah o kimseyi cürmü miktar ınca tâzib ettikten 
sönra, merhamet ederek cennete sokar. Yoksa o günahkann cehen- 
nemde kafirler13 bir arada ilelebet kalmas ı  caiz değ ildir. Zira sem'imi- 
ze göre, Allah kalbinde bir zerre iman ı  olan ı  (cehennemden) ç ıkarı r. 

Eş 'ari bu sözlerine şunu ilave ederek der ki: Günahkar töv- 
be ettiğ i takdirde, akl ın hükmüne uyarak, Allah ın o tövbeyi kabul et- 
mesi vaciptir, demem. Zira mûcibin kendisi Allaht ı r ve Allaha hiçbir 
vucub terettüp etmez. Su kadar varki, sem'imize gelen haberde (Al- 
lah tövbekarlar ın tövbesini kabul eder, ve muztar olanlar ın davetine 
icabet eder) denmektedir. Oysa ki Allah, halk ı n Hal ı kı  olup istediğ ini 
yapar ve arzu etti ğ i ş ekilde hüküm verir. Bütün mahlükat ı  cennete 
soksa yolsuzluk etmemi ş , ve bütün mahlukat ı  cehenneme soksa zu- 
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lizm etmemiş  olur. Zira zulüm, mutasarr ı fın kendi mülkü olmayan 
şeyde tasarruf etmesi, ve yahut bir ş eyi kendi yerine koymamas ı  de-
mektir. O ise Mâliki mutlak olup Ondan zulmün sâd ı r olması  ve Ona 
zulüm isnat edilmesi tasavvur edilemez. 

Eş 'ari der ki: Bütün vac ıplar sem'idir. (yani naklIdir), ak ı l hiç-
bir şeyi mûcip olmad ığı  gibi tahsin ve takbihi iktiza ettirmez. (1) Al-
lah ın marifeti (Allah ı  tan ıma) ak ı l ile has ıl olur; fakat semi' ile va-
cip olur. Allah buyurur ki: "Bir elçi göndermeden tazip etmeyiz" Bu 
esasa göre, nimet sahibinin şükrü, itaatkâr ın mükâfatland ırı lması , is-
yankar ın cezaland ırı lması , akı l ile değ il semi ile vacip olur. Ak ıl ile 
Allahü Taâlâya hiçbir şey vacip olmaz. Ne salah ne islâh, ne de lu-
tuf Ona vâcip değ ildir. (2) Zira dü şünülecek olursa, aklın icabettir-
diğ i her hikmetin bir de nakizi muktazâd ı r. 

Diğer bir yandan teklifin kendisi de Allah için vkip 
Zira teklifte Allâh ın hiçbir menfati olmad ığı  gibi teklif ondan bir za-
ruret neticesi sâd ır almam ış tır. O, kullar ının sevap veya ikab ı  ha-
linde, cezalar ını  vermeğ e kâdirdir. Fazl ı  ve keren ı i ile, onlar ı  ayni za-
manda nimetlere garkedebilir. Sevap tafaddül, na'im ve lutuf ta O-
nun fazl ındandır. ikap ve azâp Onun adâleti eseridir. O yapmad ığ m-
darı  sorumlu değ ildir. Fakat kullar sorumludurlar. Peygamberleri 
göndermesi, Onca caiz görülmü ş  şeylerden olup vâcibattan veya müsta-
hilattan değ ildir. Fakat peygamberleri gönderdikten sonra, onlar ı  mu-
cizelerle desteklemek ve sakatl ıklardan kay ı rmak vâcibattand ır. Zira 
onlar ı  dinleyenlerin, muayyen bir vâs ı ta ile, dâvâlarm ın doğ ruluğuna 
inanmaları  gerektir. Ve onlar ı  Allahın sakatl ıklar ından korumas ı  lâ-
zımdı rki teklifte tenâkuz vâki olmas ın. 

Mucize, harikül'âde bir fiil olup tahaddi ile mukterin ve muara-
zadan sâlimdir. (3) Bineanaleyh karine ile, mucize, sözle tasdik ye-
rine geçer, ve iki k ısma ayr ı lır: biri al ışı lmış  ş eylerin hark ı  (Hârikül 
mutad) diğeri alışı lmamış  olan ş eylerin ispat ve infaz ı dır. (Isbâtü 
gayril mutad). Evliyalar ın kerametleri de hakt ır. O da peygamberle-
ri tasdik etmenin ve mucizeleri te'kid etmenin ba şka bir delilidir. 

(1) Mu'tezile tahs'in ve takbfflin ak ıl ile vâki olabileceğ ini iddia ederler Ak ıl ile 
bir şeyin iyi veya kötü olduğuna hükınetmek kabildir. Eş 'ariler bunu reddederler. 

(2) Yani bu iş te insanlar ın hayr ı  vard ı r, bunu Allah yapmal ı d ır ve yahut insan-
ların menfaati iktizas ı , Allahın böyle bir şey yapmas ı  Lar'zımd ır. Yahut da Allah ın, bu 
veya ş u lutfu insanlardan esirgarnemesi lâz ımdır. 

(3) Yani başka kimselerce yap ılmasına imkan olmadığı  için her kesi bir benze-
rini yapmağ a davet etmekle itiraza mahal b ırakmayan fukur. 
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İman ve tâat Allah ın tevfikiyle olur. Küfür ve ma'siyet de Al-
lahın insandan yüzünü çevirmesiyle olur. Allah ın tevfiki demek, in-
sanda taat ın kudretini halketmesi demektir. İnsandan yüzünü çe-
virmesi demek, onda masiyet kudretini halketmesi demektir. E ş 'ari-
nin bazı  tarafdarlar ına göre, tevfik, hayr ın esbabını  kolaylaştırmak 
demektir, yüz çevirme (hizlân) bunun z ı ddı dı r. 

Naklin bize, Kalem, Levh, Ar ş , Kürsü, Cennet, Cehennem gibi 
öğ rettiğ i gâipten haberleri, olduklar ı  gibi kabul ederek, onlara iman 
edilmesi gerektir. Zira onlar ın gerçek olması  imkansız değ ildir. Kabil 
zuali ve kabrin sevap ve ikab ı , Mizan, Hisab; S ırat, Cennet ehli, ve Ce-
hennem ehli, Ahiret ve istikbal hakk ında verilen haberleri hep, olduk, 
lar ı  gibi kabul edilmelidir. Zira bunlar ın da gerçek olmas ı  i mkan-
siz değ ildir. 

Eş 'ar'ye göre Kur'an, belagat ı , namzı  ve fasahat ı  bakımından 
mu'cizedir. Zira Araplar (1) ya Kur'an ın bir benzerini söylemeye veya 
islamlara kar şı  kı lı çla koymaya davet edildikleri zaman, Araplar İ s-
lâmlara kar şı  kı lıçla koymayı , Kur'an ı  taklid etmeğ e, acizleri yüzün-
den tercih ettiler. E ş 'arinin baz ı  taraftarlar ı  ise Kur'an ın mu'ciz olu-
şunu girift davalar ı  halletmesinde, kötü itiyatlar ın men'inde ve gaip-
ten haber vermesinde bulurlar. 

E ş 'arl der ki: İmamet, nass olsa da, nass ve tayin ile sabit olma-
yı p, ancak ittifak ve ihtiyar ile sabit olur. Nass ı  nakil ve takrir etmek 
imkanları  varken, nass ın gizli kalmış  olmas ına rağmen, İslâmlar, Be-
ni Sâidenin sakifesinde, Ebu Bekir'i ittifak ile seçtiler. Ondan sonra 
Ebu Bekir'in Ömer'i tayini üzerine müttefikan Ömer'i seçtiler. Ondan 
sonra Osman üzerinde ittifak ettiler. Ondan sonra da Ali Rad ıyallahü 
anh üzerinde ittifak ettiler. Her dördü de aralar ındaki fazl mertebe-
lerine göre s ıralanmış  bulunuyorlard ı . 

Aişe, Taliha ve Zübeyir hakk ındaki kanaatler şudur ki: her 
üçü de dü ş tükleri hatâdan rucu ettiler. Talha ve Zübeyir, cennetle 
te'oş ir edilen on ki ş i aras ında yer al ırlar. Muaviye ve Amr bin As 
ise, hakiki imana kar şı  zorbal ıkla hareket etmiş lerdir. Ali de zorbal ık-
lar ına karşı  onlarla harp etmi ş lerdir. Nehir halk ı  (2) ise Peygamberin 
peş in olarak, bildirdip.,i veçihle dinden ç ıkmış  ş irretlerdir. Buna kar şı -
lık Ali Aleyhisselam bütün i ş lerinde olduğu gibi, hak üzere olup nere-
ye dönse hak onun taraf ına dönerdi. 

(1) Burada Araplardan mal ,at, heniiz i§lkn szıbrıamış  Araplardır, 
(2) Harleller demektir, 
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Mâturidiyye f ırkası  
Ehli Sünnet yel Cemaatin di ğer üstatlar ından biri de Bbu Man-

sur Muhammed bin Muhammed bin Mahmud Mâturidirdir. Ebu Ha-
san E ş 'arl, Irak ın merkezi olan Bağdatta, kendi sistemini kurarken 
kendi muas ın olan Ebu Mansur Mâturidi de, ayn ı  dini ve fikri ihti-
yaçlar kar şı sında Turkistan ın merkezi olan Semerkand'ta, Ehli Sün-
net yel Cemâata rehberlik edecek ba şka bir mezhep kurmu ş tu. İki is-
lâm mütekelliminin gayesi bir olduğu için, her ikisinin akl ı  selimi, 
onları  aynı  yolda yürümeye davet etmi ş , ve ayni neticelere ula ş tır-
mış tır. Mamafih iki islâm müuekelliminin birbirlerinden hayli uzak 
memleketlerde ya şamış  olmaları  ve ş ahsi görü ş  ve istidat farklar ı , gö-
rüş  ve mütalealannda baz ı  basit farklar ın doğmasına sebep olmu ş -
tur.Mâturidiliği Eş 'arilikten ay ıran belli baş lı  farklar ı  beş  kısımda 
hülâsa etmek mümkündür. Şöyle ki (1): 
1 — Matirldiler tekvin sıfâtını , Allahın baş lıca sıfatlar ından addeder-

ler. Bu s ı fat ın diğer isimleri, yaratmak, diriltmek, r ızk vermek 
ve öldürmektir. 
Eş 'ariler bu fi'li s ıfatlara mahlük (yarad ı lmış ) nazariyle bakt ık-
tıkları  halde Mâturidiler bunlar ın tekvin ile kâim olduklar ını  
iddia ederler. Bunun, de ğ işmeyen Allah ile değ işen âlem aras ın-
daki mânrayı  aşmak maksad ına matuf bir teşebbüs olduğu âşi-
kârd ır. 

2 — Eş 'arilerin (muhtar oldu ğumuzu; nas ı l duyduğumuzu, yani bu 
duygus ubizde Allah ın yarattığı nı  izah maksadiyle) mükteseb de-
dikleri fiillere karşı lık, mâturidiler derki: bizde, ihtiyftri bir su-
rette müessir fiiller vard ır. (Yâni biz iş lediğ imiz fiilleri ihtiyan-
mızl• iş lediğ imiz için, mükâfat veya mücazat görme ğe müsta-
hak oluruz.) 

3 — Her ne kadar bütün fiiller Allah ın iradesiyle has ıl olursa da, Al-
lahın rızası  yalnız hayra râci' olup, şer ile alâkas ı  yoktur. 

4 — Allah kullar ına teklifte bulununca, O teklifin iktiza etti ğ i istitâ-
atı  bağış lar. Teklifi muteber k ı lan esas da budur. 

5 — Allah ın sıfatları  değ işmez; saâdetten ş akavete veya şakavetten 
saadete kadar, her tagayyür, mahlükâta nasip olur. Bu tagayyür 
saadet veya şakavetin kendisindedir. Yoksa saadet veya şakaveti 
veren iradenin de ğ iş ik olmasında değ ildir. İş te burada hiç de-
ğ işmeyen Allah ile de ğ işen alemin itikad ı  vard ı r. 

(1) D. B. 1VIaccionald Development qf Muallin Tiwology, 
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Maturidilerin diğer bir fikrine göre, Allah, zat ı  ve cevheri icab ı  
olarak, cevir ve zulmün fevkindedir. Cevir ve zulüm onun hikmeti ile 
telif edilemez . 

Bu birkaç misalden Maturldili ğ in Murci'e ve Mu'tezilenin hakl ı  
gibi görünen tesirlerinden daha az kurtulmu ş  olduğu, göze çarpmak-
tad ı r. 

Türkistanda Ehli Sünnet vel Cematin hemen hepsi Maturidi 
olmakla beraber, bugün Mâturidilikle E ş 'arilik birbirine a kadar ka-
rış mış  bir durumdadır ki Eş 'ari diye geçinen bir kimsenin Mâturidi 
bir kanaâtte oldu ğ u dahi görülüyor. 

9 — İ 'tizalin y ıkılışı ndan sonra Kelâm 

Hakikatte itizâle kar şı  sağ lam bir Iman ve kuvvetli bir mant ık-
la karşı  koyan ilk islam mutekellimi, İ mamı  azâm Ebu Hanife El Nu'-
man bin Sabit hazretleridir. Ebu Hasan ı  Eş 'ari hazretleri onun izin-
den yürümü ş tür. Esasl ı  bütün fikir ve kanâatlerinde Ebu Hanife Haz-
retlerinin (Elfakihül Ekber) kitab ından mülhem olmu ş tur. Gerçi Ebu 
Hasarlı  Eş 'ari hazretlerinin, harikul'ade zeki ve çal ış kan olan hasım 
Ebu Alil Cebba'i ve bunun o ğ lu Ebu Haş im el Cebloal gibi iki mu'tezi-
linin çürük iddialar ını  görmesi, ve onlara kar şı  isyan ederek Eslaf ın 
taraf ına geçmesi fevkalade takdire de ğ er bir ak ı l ve zeka eseridir. Bu-
nunla beraber Ebu Hanife El Nu'man gibi bir öncünün rehberli ğ i ol-
masayd ı  Eş 'arinin bu kadar muvaffakiyetli bir i ş  görmesi hayli güç 
olurdu. Ebu Hanife ve Ebu Hasan ı  Eş 'ari hazretlerinin Mu'tezileye 
karşı  aldıklar ı  cephenin gayesi İ slam cemaatini dünya ve âhirette se-
lâmete kavu ş turmakt ı r. İslam cemaatinin ruhuna ş ek ve ş üphe zehir-
lerini üfleyen dalâlet f ırkalar ı , islam dünyas ının siyasi ve ktimal in-
hiMline karşı  lakayd kalamazlard ı . Maddi ve tabii ilimler henüz emek-
leme devresinde iken, kat'i neticelere dayanmayan, ve hatta çürük 
birer faraziye halindeki verilere kat'l birer hakikat nazariyle bakan 
Mu'tezilenin İ slam cemiyetini, ahlaki ve hukuki teâmülleri iptalede-
cek bir imans ızlığ a davet etmeleri, Ebu Hanife, E ş 'ari, Bâk ıllâni, Ga-
zali gibi daha geni ş  düşünen büyük islam müctehitlerinin insani ve 
dini gayretlerini tahrik etmi şti. Bunlardan her biri, tarih s ırasiyle, 
Eş 'arinin ardından yürüyerek onun nazariyesini biraz daha tekem-
mül ettirmi ş , ve ak ı l namına ortaya at ılan safsatalara ve temelsiz na-
zariyelere öldürücü darbeler indirmi ş lerdir. 

Maturidinin az çok hemşehirisi say ılan Soğdyanlı  Nesen nası l 



&Jun - a,rikat ıni Izah ve tekemmül ettirdiyse, Ebu Hasam E ş 'arinin 
hemş ehrilisi olan Bağdatlı  Bakillâni de bunun sistemindeki baz ı  ek-
siklikleri tamamlamış  ve sistemini tekemmül ettirmi ş tir. 

BAKILLİISİ  

Kad ı  Ebu Bekir Bak ıllâni, hicri beşinci yüzyı lın ilk yarısında 
doğmuş  olup Eş 'arinin ileri gelen talebelerinden biri olan el Tahavl-
nin derslerine devam etmiş ti. Ebu Hasan ı  Eş 'arinin diğ er iki büyük 
şâkirdi olan Esferâini ile Ebu Bekir bin Fevrek'ten de ders alm ış tı . 
Zaten bunlar ın ikisi de yazd ıklar ı  eserleri ile E ş 'ariliğ in en kuvvetli 
müdavim ve müdâfilerinden olduklar ını  ispat etmi ş lerdi. Ebu Bekir 
Bâk ıllâni, Ebu Hasanı  Bâhilinin de cuma derslerine devam etmi ş ti. 
Bir nezahat ve çal ış kanl ık timsali olduğu kadar, zeki ve uyan ık olan 
Ebu Bekir Bak ı llânI, Eş 'ariliğe en sağ lam şeklini vererek 401 H. - 
1010 M. yı lında Bağdatta vefatetmi ş ti. 

Ebu Bekir Bak ıllâni, Eş 'arinin hadis kudret hakk ındaki nazariye-
sini şu suretle tekemmül ettirmi şti: Ebu Hasan Eş 'arlye göre, hâdis kud-
retin olaylar üzerine tesiri yoktur. Hüdûs meselesi, tek bir kaziye olup 
cevher ve araza göre de ğ işmez. Değ işseydi, renkleri, tadlar ı  ve kokula-
r' ihdasa elveri ş li olurdu. Öyle bir hal, cevâhir ve ecsam ın hudûsuna 
da elveriş li olurdu. 

Ebu Bekir Bak ıllânî bu nazariyeyi şu suretle izah ederek te-
kemmül ettirmi ş tir: (1) 

"Hadis kudretin leada sâlih olmad ığı na delil vermi ş tir. Fakat 
hâdis kudert yaln ız hudûs bakımından fiilin s ıfatlar ına, vücfı duna ve-
ya diğer itibarlar ına münhas ır değ ildir. Hudûsün ötesinde cevherin 
temyizi, araz kabiliyeti, araz ın renk, karalt ı  ve daha ba şka neviler-
den araz olu şu gibi hususiyetleri vard ır. Bu ş eyler baz ı  kimselede göre 
(Cebbn taraftarlar ına göre) ahvaldan ibarettirler." 

"Fiilin hadis kudretle veya (kudretin) alt ında husulu ise, kesb 
diye adland ırı lır ki bu şey, hâdis kudretin eseridir. Binaenaleyh, Mu'te-
zileye göre, kudretin veya kadim kadiriyetin tesiri, hudûs ile vücut 
halinin içinde, veya fiilin vecihlerinden birinde has ıl olduğuna göre, 
sorarım. hadis kudretin tesir' de, hadis kudretin bir hali içinde veya 
fiilin vecihlerinden birinde neden has ıl olmasm!.. Buna misal olarak 
hareketin muayyen bir surette vukuunu misal olarak zikredebiliriz. 

(1) Şehristâni El Mile' yel Nihal S. (125-126-127) 
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getekim mutlak hareket, ve mutlak araz mefhumlar ından anlaşı lan 
şey başkadır. Kalkma ve oturmadan anla şı lan ş ey de ba şkadır. Bu iki 
hareket nev'i birbirlerinden tamamiyle ayr ı  hallerdir. Çünkü kalk ış  
bir hareket oldu ğu halde, her hareket bir kalk ış  değ ildir. Malum olan 
şeylerdendir ki her insan, kat etmek mefhumunu ve namaz k ı lmak, 
oruç tutmak, oturmak ve kalkmak mefhumunu, zaruri bir surette bir-
birinden ayırt eder. Yine bu kabilden diyebiliriz ki, kula izâfet edilen 
şeyi Bari Taalaya izâfet etmek nas ı l c§lz değ ilse, Bari Taalaya izfet 
edilen ş eyi de kullar ına izafet etmek caiz de ğ ildir." 

"Böylece Kad ı  Ebu Bekir Bak ıllâni hadis kudretin tesirini ve 
eserini, hâdis kudretin fiili, ve hulasas ımn vecihlerinden birisi şek-
linde Izah etmi ş , ve bu cihetin sevab ve ikabla kar şı lanmasiyle taay-
yün edeceğ ini söylemiş tir. Zira vücud, Mu'tezilenin (1) iddias ına gö-
re, yaln ı z vücud olmas ı  bak ımından sevap ve ikaba müstahak de ğ il-
dir. As ıl cezaya müstahak olan cihet (Filin) güzel veya çirkin cihet-
leridir. Güzellik ve çirkinlik ise, vücûdun ötesinde olan iki zâti s ıfat-
tır. Meveût bizâtihi mevcut olmakla ne çirkin ne güzeldir." 

"Neticede Ebu Bekir Bak ıllâni, Mu'tezileye hitaben derki: E ğ er 
siz, iki ayr ı  sıfat ın iki ayrı  hâlet olduğunu caiz görürseniz, ben de bir 
hâletin hâdis kudretle olan alakas ını  caiz bulurum. Bu hâletin meçhul 
bir halet olduğunu iddia eden olursa, ona bu haletin mümkün merte-
be vechini ve ne oldu ğunu izah etmiş  ve bildirmiş  bulunuyorum." 

Kadı  Ebu Bekir Bak ıllâninin bu tahlil ve ta'lilinden ne ka-
dar ince ve keskin bir zekâ sahibi oldu ğu aç ıkça görülmektedir. Ş im-
di islamiyatçı  İngiliz mütefekkirlerinden (D. B. Maedonald)'in Ebu 
Bekir Bakillâni hakk ındaki mütalaas ından parçalar zikredelim. (1) 

"Eş 'arilik, bu mezhebin müessisi olan E ş 'arinin koyduğu esas-
lara sıkı  bir surette bağ lanmış tır. Mamafih onun metafizik dü,şüneele-
ri muayyen bir ssitem halinde inki şaf etmiş  olup buna son ve kan 
ş ekli Bak ıllant vermi ş tir. Bu sistem, badema islaml ığı n Allah ile âle-
min şe'niyeti, ve Allah ile filmin kar şı lıklı  münasebetleri hakk ındaki 
son kanâatlerini bildirmektedir." 

"Önce varl ık bahsini ele alal ım. Eş 'arilerin gayesi, Kant' ın ga-
yesi ile birdir; yani bilgi ile bizatihi şey aras ındaki nisbeti, tesbit et-
mektir. Bak ı llaniye göre bilgi, bir şeyin olduğu gibi tanınınasından 
ibarettir. Fakat E ş 'ariler şeyin zat ın tayin etmek hususunda Kanttan 
daha kestirme bir yol tutturdular. Aristo'nun trı akillelerinden yalnız 
cevher ve keyfiyet rnaküleleri, onlar ın hileurnlar ından kurtulabildi. 

(1) D. D. Maedonald Development of Muslim Thevlogy. 



Kemiyet mekân, zamana ve sair makûleler, yaln ızca bilenin zihninde 
yer alan itibarlar olup harici şeyler değ ildirler. Onlara göre münase-
bet şe'n1 olsaydı , bir şeyde mevcut olmas ı  lâzımgelirdi. Nası l ki keyfi-
yet, başka bir keyfiyette kâim olamaz. O, yaln ız cevherle kâim olur. 
Ba şka bir yandan münasebet, birbirine ba ğ ladığı  iki şeyden hiç biri 
ile kâim olamaz; yâni ne müessir ne de eser ile kâim olmay ıp belki 
üçüncü bir unsur ile kâlm olur. Bu üçüncü unsurla evvelki unsurlar ı  
birbirlerine raptetmek için, bizzarure ba şka münasebetler lâz ım olup 
bu münasebetler ile kâim di ğ er ş eylere de lûzum vard ır. Bu suretle so-
nu gelmeyen bir cevher teselsülü kar şı sında kalınmış  olup Aristo'nun 
(geriye doğru teselsül muhâldir) sözü kabul edilmi ş  oluyor. Bu tak-
dirde münasebetlerin şe'n1 mevcudiyetleri yoktur. Ve münasebetler 
sırf enfüsi vehimlerden ibarettirler. 

"Bundan başka, islâm mütekelimlerine göre, Aristocular ın 
madde hakkındaki fikri de imkâns ızdır; cevher ve keyfiyetten ba şka 
bütün makuleler, ve bunlar ın aras ında intiba' (suretlerin maddelerde-
ki intiba ı ) dahi ortadan kalkar. Bu takdirde madde, suretin intiba-
ım dahi kabul etmek imkâmn ı  haiz olamaz. (Ve binnetice madde da-
hi mevcut olmaz). Zaten imkârun kendisi, ne bir şe'niyettir ne de de-
ğ ildir. İmkân yaln ızca zihni bir telakkidir. Bu suretle münfa'il olan 
madde ortadan kalk ınca fa'il olan suretin de bütün illetleriyle ortadan 
kalkması  lâzım gelir. Çünkü bütün bu şeyler zihni telekkilerden ba ş-
ka bir şey değ ildirler. 

"Eş 'ariler, Aristocular ın sureti kabul edebilen madde hakk ın-
daki nazariyelerini reddedince, zaruri bir surette cevheri ferd "ato-
misme" nazariyesine sanlarak atomist oldular. şu kadar ki bunlar ın 
atomizmi kendilerine has bir şekil almış tır. Onların atomizmi mekâ-
ni olduğu gibi bir dereceye kadarda zamanidir. Bu sisteme göre, zaman 
ancak ayr ı  ayrı  zerreler halinde var olabilir. Ve yaln ız tahavvül dola-
yısiyle mevcut olabilir. Bu tahavvül zaman zerrelerinin müstakar bir 
varlığı n bulunmamasından ileri geliyor. E ş 'arilere göre zaman ı  teşkil 
eden monadlar mevcut olmakla beraber ma'dum olup tekrar mevcut 
olurlar. Alemde devam eden her fiil ve tahavvül, monadlarm zuhur 
ve ufulünden doğar; yoksa bizzat fi'illerin kendi tahavvüllerinden 
doğnıaz." 

Pilvâki onların tefekkür tarz ı  redeybilik esas ına istinad eder, 
reybilik, felsefe imkân ını  selbeder. Ve insanları  Allaha ve Onun vahiy-
lerine irca ederek kâinatta bir tek büyük hakikatin Allah oldu ğuna 
inanmaya. sevkeder. E ş ', .:4,'riler, varl ık bahsinden Allah ın vücuduna de-
lil istihraç ederler. Monadlarm muayyen bir halde bulunup ba şka bir 
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halde bulunmamalarm ın, bir illete müstenit olmas ı  zaruridir. Bu il-
et olmad ıkça, monadlar aras ında ne âhenk ne de itibat bulunur. Bu 
illetin tek bir illet olmas ı  icabeder. Onun ötesinde ba şka bir illet bu-
lunamaz. Yosa sonsuz teselsül laz ım gelir. Onlara göre bu jilet Al-
lahın mutlak iradesinde mevcut olup, hiçbir madde bulunmadan ve 
her hangi bir kanun ve zaruretten münf al olmadan faâldir.' 

" İ nsan bir ka ğı t üzerine kalem ile yazd ıkta, Allah onun zihnin-
de yazmak iradesini ve yazma kudretini yarat ır; el ile kalemin bize gö-
rünen hareketine ve ka ğı t üzerindeki çizgilere sebep olur. Fakat bu 
hâdiselerden hiç biri, di ğ erinin illeti de ğ ildir. Allah atomlar yaratmak 
ve yok etmek suretiyle, hariçten gördü ğ ümüz bu zavâhirin husulü için 
lazım gelen tertibat ı  halk eder. Bu suretle görülüyor ki E ş 'ari kelâm-
cı ları  nazar ında ihtiyar, Allahın insan zihninde yaratt ığı  tercih kudre-
tinin haz ır bulunmasından başka bir ş ey değ ildir." 

"Bu sistemde şüphesiz felsefi ve ahlaki gerçekler vard ır. Sis-
tem Allah ile atomlar aras ında bir münasebet tesis ediyor. Fakat mü-
nasebetlerin zihni vehimlerden ibaret olduklar ı nı  görmü ş tük. Bu key-
fiyet ise, alemde yaln ız hassalar ın idrak ettiğ i eşya ve mümkinat hak-
kındad ır. Zaruriyât hakk ında böyle bir şey muteber de ğ ildir. Allahı  
mahlukattan ay ı ran ve muhalefetun lilhavadis tabiri ile ifade edilen 
bir s ı fat ı  vard ı r. O, tabii bir illet de ğ ildir ve belki muhtar ve hür bir 
illettir. E ş 'ari mütekellimler, bu hür illetin kabûlü neticesinde Alla-
hın mevcudiyetine ula şmış lard ır. 

"Fakat İ slamda bu felsefe yerini tutmu ş  olan E ş 'arilik, halk ta-
bakas ı  için mestur bir sistem halinde kald ı . Kendilerini zühdü takva-
ya vermiş  dindarlar aras ında, pek hoş  karşı lanmadı . Bu alanda yap ı-
lan herhangi bir münakaş a, ancak dalâlet ehline, ve z ı ndık ve mül-
hidlere kar şı  dini müdafaa etmek için tecviz edilirdi. Ehli Sünnet vel 
Cemaat kelâmc ı ları  ile Mu'tezile kelâmc ı ları  aras ındaki fark i ş te bu-
radan neş 'et etmiş tir. Mu'tezile, ak ıl vas ı tasile en yüksek hakikate va-
rılabileceğ ine inanırlard ı . Ehli Sünnet ise akl ın ve insan melekeleri-
nin Allah ı  idraktan âc ız olduğu, ve insanlar ın ancak Allah taraf ın-
dan öğ rekilen ş eyleri kabul ve tasdika memur olduklar ı  esas ına sıkı  
bir surette bağ lanmış lardır." 

GAZALi 

İmam Ebu Ilâmid Gazâll, E ş 'ariliğ e yep yeni bir veçhe vermi ş  
olan büyük bir mütekellimdir. Gazali E ş 'arilerin nakli ve ak ı l vası ta-
larına üçüncü bir vas ıta olan tasavvufu katm ış tır. Peygamberlerin 
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getirdikleri haber ve Allahın bize bağış ladığı  ak ı l vası tasiyle, Allah ı  
tan ımak kabil oldu ğu gibi; Onu kalp vası tasiyle de tan ımak mümkün-
dür. Allah, insan ı  kendi suretinde halk etmiş , ve insana kendi ruhun-
dan üflemi ş tir. Dolay ısiyle Allah ile insan aras ında ruhi bir ittisal 
mevcuttur. Buna "Ünsün maallâh : Allah ile ünsiyet" demek câizdir. 
Kul, Allah ile kendi arasmdaki bu münasebeti riyazat ile inki şaf etti-
rir. Kalp, riyazet ile, Allah ın ma'rifetine peyderpey eri ş ir. Her ad ım, in-
san ı  Allaha biraz daha yaklaş tırı r ve Allah ın cemalini, kerem ve aza-
metini daha yak ından görmeğe imkân verir; dolay ısiyle tasavvufun 
muhtelif merhaleleri vard ı r; murakabe, vecd, istigrak, fenâ fillâh gibi 
merhalelere ancak kalp vas ı tasiyle ulaşı lır. Kalp ak ıldan büsbütün 
başka bir şeydir. Onun fikri kıyas, muhakeme, tahlil, ta'lil, ta'mim, 
istikra', istidlal ve istinbat gibi şeylerle alakas ı  yoktur. Kalbi Allaha 
doğ ru yükselten vas ı ta muhabbettir. O halde Gazali nin kalp dedi ğ i 
şey ak ı l olmadığı na göre nedir ve ne olabilir? Kalp insan varl ığı nın 
özü, derûni ve manevi hayat ının bütünüdür; kalp, insan ın değ işme-
yen ve değ iştirilemiyen ruhu ve manevi hüviyetidir. Peygamberler, 
Allahın marifetine yüksek ve temiz Imanlar ı= kaynağı  olan kalpleri 
vası tasiyle ulaşmış lar. Evliyalar dahi, Allaha kalpleri, a şk ve imanla-
r ıyle yakla şı rlar. Her insan da evliyalar gibi, içinde meknuz olan ruhu 
ve deruni istidatlar ı  vas ı tasiyle Allah ı  keş fedebilir. 

Kalb, Allaha ulaşmakta, akı ldan kat kat üstündür. Akl ın idrak 
ve marifet vas ı talar' mandud olup hatalara maruzdurlar. Fakat te-
miz ve kuvvetli bir imanm rehberli ğ i ile hakikate daha çabuk ve da-
ha emniyetli ad ı mlarla ulaşmak mümkündür. Dolay ısiyle Gazali, cev-
val, münekkid, müstehz1 ve ısı rgan zekası  ile, geniş  kavrayışı , zengin 
ve tükenmez maddesiyle, akl ı  yere vurmaya çal ış mış . Onun bu sert 
ve merhametsiz karar ına İ bni Rüşd'ten başka kimse itiraz etmek ce-
saretini gösterememi ştir. 

ş u kadar ki İmam Gazali hazretleri, bu öldürücü silah ını  bü-
tün araç ve teçhizatiyle E ş 'afiliğ in hizmetine koymu ş  olmakla islam 
aleminde silinmez bir iz b ı rakmış tır. Bugün ve yar ın her müslüman ın 
münevver olsun, ümmi olsun mu'tekit, gayri mu'tekit ve hatta mül-
hid olsun, düşünüş ünde, duyu ş  ve tasavvurunda Gazalinin az veya 
çok tesiri görülür. 

Bütün müminlerin ruhunda ışı ldayan tasavvuf alevi, muhak-
kak Gazaliden muktebestir. Şüphesiz ki onun izinden yürümü ş  ve is-
lam ruhunun seması nı , sayı sı z güneş  ve seyyarelerle süslemi ş  olan ta-
savvuf kutuplar ı  eksik değ ildir. Fakat bunlar ın hepsi Gazali usûlün-
de kelâmc ı  ve mütefekkir de ğ illerdi. İ mam Gazali Hazertleri, "ha şvül 
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cebine = cennet dolgusu" dedi ğ i birkaç yüz milyon müslümana dün-
ya ye âhirette huzur, ı tminan, r ıza, tevekkül, sönmez bir ümit ve iti-
mat telkin etmek istemi şti. 

Akla, ve akl ı  yönelten ve terbiye eden felsefeye inianS ı z darbe-
ler indiren Gazali, akli ilimlerin dü şman ı  değ ildi. O, aklı  yaln ızca bir 
tadlil vas ı tas ı  k ılan kimselere adeta şunu söylemek istemi ş ti: "Sizin 
güvendiğ iniz ve fazla k ıymet verdiğ iniz ak ı l, hakikatta s ık sık sapitan 
gülünç bir şeydir." Fakat bir kaç bin z ı ndık veya şaşkın uğ runda in-
sanlığ a bu kadar büyük nef'i dokunan akl ı  vurmak ne derece doğ ru-
dur! Ak ı l, yalnı z, z ı nclıklar ın, Mulezilenin ve Dihrilerin silah ı  değ il-
dir. Eslaf ın kendileri de akla dayanrnadan, nakil dü şmanlar ının kar-
şı sında uzun zaman âciz kalm ış lard ı . İ bni Rüşdün, Gazali ye kar şı  ak ı l 
ve hikmeti müdafaas ı  haks ı z değ ildir. Onun (Faslul Makal fima beynel 
Hikmeti yel Ş er'iati minel ittisal) kitab ı  ile Gazalinin (Tehâfütül Fe-
lasife) kitab ına cevap olarak yazd ığı  (Tehâfütül Tehâfüt) kitaplar ını  
okumak cidden faydal ı dı r. 

Gazali, tasavvufu E ş 'arIliğ in hizmetine koyduğu için, E ş 'arili-
kin çizdiğ i s ını rlar ın dışı na ç ıkmamış tır. Dolayısiyle Mu'tezileyi, Alla: 
hın s ıfatlar ını  inkâr ettikleri ve, Allah ı  tenzih etmek behanesiyle, ta'- 
tile varmış  olduklar ı  için ş iddetle tekdir ve takbih etmi ş tir. Müş ebbihe 
ve Mücessimeye Allah ın fili s ıfatlar ını , yanlış  anlay ı p te'vil ettikleri 
için ac ı  bir surette tenkit etmi ş ti. Onun gayesi, kalb vas ı tasiyle Allah ı  
tanımak, peygamberimizin bize ö ğ rettiğ i Allahı  tan ı tmak, Devri Saa-
det müslümanlar ının anlad ıklar ı  Allah düş üncesine dönmektir. Nite-
kim bu iş de, İmam Gazali tamamiyle muvaffak olmu ş tur. 

İmam Gazali ( İ hya'ü Ulumiddin) kitab ının murâkabe bahsin, 
 de der ki: "Murakabe, Allaha yaklaşmanın en k ısa yollar ından biridir. 

Bu Allaha yaklaşma kabiliyeti, cezbeli insanlar için en k ısa yol ise de, 
diğer sâlikler için en uzak yollardan say ı lır. Çünkü sülük, evvela ri-
yâzeti, ve (nefisle) mücadeleyi emreder. Dolay ısiyle murakabenin bu 
gibi kimselere, bidayette hiçbir faydas ı  yoktur. Bu durumu anlamak, 
arif ve görgülü ş eyhin ferâsetine bağ lı dı r. Ş ayet şeyh, kendi müriclin-
de, ilahi cezbenin galip oldu ğunu sezerse, onu Zât isminin murakabe-
siyle meşgul eder. Fakat onu bu cezbeden mahrum görürse, ona riya-
zetle ve nefiy ve isbat ile me şgul olmayı  emreder ki (Allah ın) zikri 
kalbinde yerleşsin, ve Allahü Talaya kalbiyle müncezip olsun. Ondan 
sonra şeyh, kendi müridini, tertip ve tedriç kaidesine göre, muraka-
beyle meşgul eder." 

İmam Gazali (Ihya'u Ulumiddin) kitabında (Allah ı  görmek ve 
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yüzünC bakmak) bahsinde Mu'tezileye ve Cehmiyye f ı rkalar ına şu yol-
da cevap verir: 

"Allahti Taâlâ iyilik i ş lemiş  olanlara (ziyade) bir iltifat vadet-
mi ş tir." 

"Onlar ın yüzlerini ne toz ne zillet kaplar. İş te bunlar cennet eh- 
olanlard ır, Burada ilelebed ya şarlar. Allah ın iyilik etmiş  olanlara 

vadettiğ i bu (ziyade) iltifat, Allahü teâlân ın yüzünü görebilmeleri de-
mektir. Bu büyük zevk kar şı sında cennet ehli diğer uhrevi zevklerinin 
hepsini unuturlar. Hak taplâ onlara bak ıp, ey cennet ehli selâmün 
aleyküm dedikte Onu aynen görürler. Bu, onlara cennette tahsis edi-
lecek anna ğanlar ın en nefisidir. Onlar, Allah ın huzurunda oturmağ a 
ve kutsiyetini görme ğe davet edilirler. Allah ı n kolları  arasında onlara 
minberler kurulur, ve cennet ehli, Allah ı  ayın on dördündeki mehtabı  
seyreder gibi görürler. Ayni zamanda Süphanehü ve tâalinin kelâmm ı  
ve k ırâatini dinlemek ve iltifatlar ına mazhar olmakla mestolurlar. 
İmam (Müsned) kitab ında cuma gününün fazl ı  hakk ında ri-
vayet etti ğ i bir hadiste şöyle der: Cebrail, cuma gününü mezid (ziya-
de günü) tesmiye etmi ş tir. Peygamberimiz Sallalahü Aleyhi vessellem 
ona: — Ya Cebrail, mezid günü nas ı l bir ş eydir? diye sormu ş . Cebrail 
demiş  ki: — Senin Rabb ın Firdevste kendine, misk tepeleri ihtiva 
eden geni ş  bir vadi halketti. Cuma günü olunca, Allah Tebareke ve tâ-
alâ oraya istedi ğ i kadar melâike indirir. Etrafmda, nurdan yap ı lmış  
olan minberlerin üstünde peygamberlere mahsus iskemleler var. Bu 
minberlerin etraf ında som alt ından yapı lmış  ve yakut ve zümrütler-
le süslenmi ş , ve misk tepelerine dayanm ış  ba şka minberler var ki üzer-
lerine şehitler ve s ıddiklar otururlar. Allah onlara: "Ben Sizin Rab-
bmizim, vâdime inand ınız, ş imdi ne isterseniz dileyin size vereyim" 
der. Onlar derler ki: — Ey Rabb ımiz, biz yaln ız Senin rizan ı  dileriz. 
Allah onlara der ki: Size ve sizin dileyece ğ iniz her şeye r ızam vardı r. 
Üstelik size ba ğış layacak mezid (bir ziyadem) de var." İş te Allah on-
lara, Cuma günü bir çok hayrât ba ğış ladığı  için Cuma gününü sever-
ler. Ebu Na'im isnat ile rivayet eder ki Cennet ehli cennette sakin 
olunca, onlara bir melek gelerek der ki: — Allah kendisini ziyaret et-
menizi buyurur. Cennet ehli toplan ı nca, Allahü tâalâ Davut Aleyhis-
selâma emreder, ve Davut yüksek sesle tesbih ve tehlile ba şlar. Ondan 
sonra Huld sofras ı  kurulur. Bunun üzerine peygamberi dinleyenler, 
Ey Allahın elçisi, Huld ma'idesi nas ı l ş eydir diye sordular. Peygamber de-
di ki: — Bu sofrarun kuruldu ğu odalardan bir tanesi, me ş rik ile mağ -
rip arasındaki mesafeden geni ş tir. Orada yerler, içerler ve giyinirler. 
Ondan sonra derlerki — Rabbimiz (Azze ve celle) nin yüzüne bak, 
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makta,n gayri bir isteğ imiz kalmadı . Bunun üzerine Allah ın onlara te-
celli etmesiyle yerlere kapanmalar ı  bir olur. Fakat onlara denir ki: 
— Siz art ık iş  ve mükellefiyet evinde de ğ ilsiniz, Bundan böyle cezâ. 
(mükâfat) evindesiniz." 

"Biz bu bahsin gerçekli ğ ini (Muhabbet) kitab ında zikrettik. 
Mu'tezile ile (1) Cehmiye gibi bid'at ehli istisna edilirse, Kitab (2) ve 
Müsned (3) bize muzaharet ve lehimizde . ş ahadet eder. Allah ın kitab ı  
der ki: "O gün ter ve taze yüzler, Rablar ına bakarlar." Yine Allah 
der ki: "Aslâ, o gün onlar ın (yani kafirlerin) Allah ı  görmelerine kar şı  
hicap gerilmi ş tir" Bu âyetin ifadesinde yaln ız kâfirlerin Allah ı  gör-
melerine kar şı  hicap gerilmi ş  olduğuna göre, müminlerin Allah ı  gör-
meleri icab eder. Çünkü müminlerin Allah ı  görmelerine kar şı  hicap 
gerilmemiş tir. Yine Allahü Taâlâ buyurur ki "Müminler, Allahla kar-
şı laş t ıklar ı  gün ona (Selam) diyerek sayg ı lar ını  bildirirler — Tahiy-
yetühüm yevme yelkavnehü selam" Malûm olan ş eylerdendir ki bu-
radaki kar şı laşma yüz yüze gelme manas ınad ır. Allah onlar ı  görür, 
onlara selam eder, onlarla konu ş ur, onlar da Onu görür ve Onunla 
konuş urlar." 

"Allah ı  görmemiz hakk ındaki sünnet haberine gelince, Bu 
ümmetin Yusufu olan Celil' bin Abdullah Becili rad ıyallahü anh ta-
rafından ş u hadisle rivayet edilir — : Resûlullah Sallalahü Aleyhi ves-
sellemin nezdinde oturuyorduk. Kameri tam bedir halinde, yâni ay ın 
ondördü gördü ve dedi ki: — Rabbinizi, bu kameri gördü ğünüz gibi gö-
rürsünüz, Onu görmekten size ziyan gelmez (Yani deh şetten ziyan 
gelmez) Bunun için güne ş  doğmadan ve güne ş  batmadan evvelki na-
mazlan kaçirmamaya dikkat ediniz." 

İmam Gazali nin Allah ı  ru'yet bahsi çok uzundur. Ancak bu 
bahiste Gazali nin kimlere hitap etti ğ i aş ikârd ır. Cennet ve cehenne-
mi ve Allah ı n rüyetini inkâr eden bid'at ehlinin telkinlerine kar şı  is-
lam cema'atinin iman ı n ı  tâzelemek ve kuvvetlendirmek istedi ğ i bes-
bellidir. Gazâli, kesif islam cemaati üzerine titrerdi. 

Gazâli, (licamül Avammi an ilmil kelâm — Halk ı  kelâm ilmin-
den yaz geçirmek) kitab ı n ın (kendi aczini itiraf etmek) bahsinde der 
ki: (4) 

...... Mâlik (5) der ki: Keyfiyet meçhuldur. Yani istenilen 

(1) Cebriye firkasmin reislerinden Cehm bin Safvana mensup olan ş ubesi 

(2) Kitab, yani Kur'an 
(3) Safi'inin kitab ı . 
(4) Gazâl'i Ifcamül Alyâm S. (9) 
f5) İmam Malik bin Enes 
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şeyin ş erhi bilinmez; ilimde hayli ileri gidenler, ve arif olan evliyalar 
dahi, bilgilerinde avam ın bilgi s ınırlar ını  ne kadar aşsalar, marifet 
alanında ne kadar dolaşsalar, ve onun çöllerinde ne kadar uzak mesa-
feler kat'etseler, imkanlar ı  dahilinde bulunduğu halde bilmedik-
leri şeyler bildiklerinden çoktur. Onlar ın gözlerinden kaçan şeyler, va-
kı f olduklar ı  şeylerden nisbet kabul etmiyecek derecede çoktur 11 

Gazâli, baz ı  muğ lak ş eyleri (Sormaktan vaz geçmenin lüzumu) 
nü ayni kitapta şöyle izah eder: (1) 

"Sual sormaktan vaz geçmek avam için vac ıptır. Çünkü sual 
sormakla tâkatleri fevkinde şeylere maruz kal ı rlar ve ehli olmad ıklar ı  
ş eylerle uğ raşmış  olurlar. Suallerini bir câhile sorarlarsa alacaklar ı  
cevap onlar ı  daha büyük bir cehalete, belki de istemiyerek küfre dü-
şürür. Suali, bir ârife sorarlarsa, ârif onlara meram anlatmaktan 
âciz kal ı r. O zat, belki de mektebe giden çocu ğuna kendi iyiliğ i için ne 
yapmas ı  lazım geldiğ ini anlatmaktan âcizdir." 

"Kuyumcu, marangoza kendi sanat ı nın inceliklerini anlatmak-
tan âcizdir. Zira marangoz kendi sanatinin inceliklerine vak ı f olmak-
la beraber kuyumculu ğun inceliklerini anlamaktan âcizdir. Birisi öm-
rünü marangozluk ö ğ renmek ve marangozluk yapmakla geçirmi ş ; öteki 
si ömrü boyunca kuyumculuk ö ğ renmiş  ve yapmış tı r. Her ikisi de ba ş -
langı çta bu sanatlardan bir ş ey bilmiyorlard ı . Dolayısiyle dünya iş le-
riyle uğ ra ş an, ve Allah ın marifetiyle ilgili olm ıyan ilimlerle me ş gul 
olanlar ın, ilâhi ilimleri anlamaktan acizleri, zikretti ğ imiz sanatları  
bilmeyen kimselerin aczi kabilindendir. Süt emen yavrunun et ve ek-
mekle beslenmekten âciz olu şu, kendi tabiatinin kusurudur. Yok e' 
ve ekme ğ in eksikliğ inden ve yahut da bu g ı dalar ın kuvvetli kimseleri 
beslemekten âciz olu ş lar ından de ğ il. Ş u kadarki zay ı flar ın tabiat', bu 
iki maddeyle beslenme ğ e elveri ş li değ ildir. Dolayı siyle süt emen çocuğ a 
et ve ekmek yediren ve yahut bu şeyleri yemesine müsaade eden kim-
se, çocu ğu ölüme sevkeder. İş te avâm dahi bu merkezde olup onlar ı  
bu gibi suallere taarruz etmekten ş iddetle men'etmek laz ı md ır..." 

Gazali, tasavvuf yolunu tutanlar ın, ak ı l, hikmet ve ilmin ayd ın-
lattığı  yolu tutanlardan her cihetçe üstün olduklar ı n ı  ş u ibarelerle 
izah ediyor. (2) 

"Yakinen anlad ım ki, Allah ın yolunda yürüyenlerin ba şı nda 
sofular gelir. En temiz siret sahipleri bunlar olup en doğ ru yolda yürü-
mektedirler. Bütün ak ı l erbab ının ak ı llar ı , ve bütün hakimlerin hikmet- 

(1) Gazrli Ilcâmül avam S. (10) 
(2) Gazâll. El-Muffidz minal Dalâ1 S. (32) 
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Seri ve ş er'in esaslar ı na vak ıf olan bütün alinfierin ilimleri; bir araya top 
lanıp, sofular ın siret ve ahlâkma bedel olacak bir şey vaz'etmek iste-
seler, muvaffak olmazlar. Sofular ın, iç ve d ış taki bütün tav ır ve ha-
reketleri, peygamberlik alevinin ışığı ndan muktebestir. Yer yüzünde 
nübüvvet nürunun ötesinde ışı k ve ayd ınlık isteyeceğ imiz daha üstün 
bir nur yoktur." 

Bu bahsi bitirrneden önce islâmiyatçi İngiliz mütefekkir İerin-
den D. B. Macdonald ın Gazali sistemi hakk ındaki mütalealarmdan 
kanâatimize uygun bulduklar ımızı  nakledelim: 

"Allah hakk ındaki öz bilgimiz için tabiat fevkinde bir esas ın 
blunmas ı  laz ımdır. Her insan ı n içinde Allah ı  bildiren ve insan ı  doğ ru-
dan doğ ruya Allaha ula ş tıran bir kuvvet vard ır. Hazreti Muhammed 
müminin Allah ile doğ rudan doğ ruya (ünsün maallah) dedi ğ i bir mü-
nasebetin bulunduğunu söyler. Bunun, murâkabeden ba ş lıyarak en 
yüksek vecd mertebesine, fenâ' fillah, ve vandeti vücuda kadar, muh-
telif mertebeleri vard ır. islam ın ilk as ı rlar ında cemaatin ve büyük 
alimlerden çoğunun tasvip ettikleri bu akide, muayyen bir istikamet-
te inki ş af etme ğ e çabal ı yordu. Zaman zaman fikirleri, ifrat ve tefrite 
ve panteyizme götürdü ğü için, bazı  imamlarca dalâlet addedilerek red-
dedildi ve bu yüzden di ğer islam akidelerinin cümlesinden adde-
dilmedi." 

"Bu akide k ı smen riyazat ve k ısmen nazar ş eklindedir. Riyazat, 
zikir ve murakabeyle Allah ı  aramağa matuftur. İ slam tasavvufun ım 
tekâmülünde, Neveflatuncular ın, hı ristiyan tasavvufunun, budizmin 
ve bütün şark düşüncesinin esas ın ı  te şkil eden iptidai tevhidin tesir-
leri görülür. Mamafiyh ne denirse densin, tasavvufun nihai gayesi 
Vacibül vücut bir Allahtan ziyade Vahidül vucüt bir Allah telakkisi-
dir (yani panteismdir.)" 

"Tasavvufu bir sistem haline koyan, İ mam Gazalidir. İ slam ke-
lamm ın dokusunu i ş lemiş  olan nakli ile akla, Gazali bir de tasavvufun 
keş if iptiliğ ini ilave etti. Ş u kadar ki Gazali, bu ilavesiyle panteizmi 
eskisinden dar bir çerçeveye s ığ clumak istedi. Gazali, aklen bizi mut-
lak marifete ula ş tırmak kabiliyetinde olamdığı nı  ispat ederken akl ı  
akı l ile tahrip etmekten çekinmedi. Nakli ise tasavvufun zikir ve mu-
rakabesine rehberlik etmek, ve sofular ı  inzibat alt ına almak için kul-
land ı . İş te Gazali, nakle yeni bir veçhe vermekle kendi kelâmi sistemi-
ni kurdu. Gazali Allaha taalluk eden hususlarda habere (yani kitap 
ve sünnete) s ı m s ıkı  bağ lanmış t ı ." 

(1) D. B. Macdonald - Devlopman of Muslim Theology 
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"Etraf ında.  Allah ın tesir ve izini görüyordu. İnsan bilhassa. ira-
desi bakım ından Allaha karindir. Gazali, bu noktada di ğer bütün ke-
larric ılardan daha ileri gitmi ş tir. (Volo ergo suni — istiyorum. Bina-
enaleyh var ım) kaziyesi onun psikolojisinin esasm ı  teşkil eder." 

Allah insana kendi ruhundan nefhetrnistir. Binaenaleyh insa-
nın nefsi bu alemde sair şeylerden başkad ır. O, ruhani bir cevherdir, 
mahlûktur, fakat sureti yoktur; Bu'd ve . 'mekana muhtaç de ğ ildir. 
Yer yüzündeki gurbette lahuti alemi arar ve Allaha i ş tiyak duyaz. 
Bir hadiste rivayet edildiğ ine göre, Allah Ademi kendi .suretinde ya-
ratmış tır. Gazali bu hadisi şu suretle anlam ış tır: İnsan ruhu ile Alla-
hın ruhu aras ında cevherde, s ı fatlarda ve Willerde bir benzerlik mev-
cuttur. Böylece Allah alem üzerine nas ıl hakim ise, insan ın nefsi de 
kendi vücuduna öyle hâkimdir. (1) 

"Gazali nin fikirleriyle Mu'tezilenin fikirleri aras ındaki tezat 
üzerinde bilhassa durmaya hacet yoktur. Gazali, bu sahada Mu'tezile 
ye itiraz ediyor. Bilhassa Allah ın s ıfatlar ım inkar etmelerini, ve kul-
lar için en muvafık (aslah) gördükleri fiilleri, Allaha vacip k ılmaları , 
nı , Allahın kelamm ı  ve Allahın ahirette müminler taraf ından görün-
mesini nefyetmelerini tenkit ediyor. Gazali, Mu'tezilenin alemi mal ı -
lük ve bir Hal ıka muhtaç oldu ğu yolundaki delillerini, âlemin k ıderni-
ne kail olan Aristatali Eflâtuni feylosoflara atfediyor. Gazali bu de-
lillerin kâfi olduğuna inanm ıyordu. O, kendisini halkeden Allaha, ale-
mi de halkettiğ ine kidi. Çünkü o, hal ıkın ı  doğ rudan doğruya bilir-
di. (El munekkiz minel Dalal) 

"Gazali Müş ebbihe den daha mülâyim bir lisanla kunu şur. On-
lar ın fikirleri, bir dereceye kadar sahih ise de, laf ı zlar ı  yanlış  olarak 
tefsir ve istimal etmekte israr etmelerini ac ı  bir lisanla tenkit ediyor. 
Ona göre, Allah ile insanlar aras ında müş terek olan ilim, hayat, ve 
sair s ı fatlar ı , teş bihi mucip değ ildirler. Allah ın insanlarla i ş tirak ka-
bul etmeyen tek vasf ı  Kayyûm olmas ıdır. Yani Allah ın kendi kendine 
yetmesi ve diğ er şeylerin kendiliklerinden var olmay ıp ancak onun 
taraf ından yarad ı lmıs olmalar ı  manas ına gelen kayyumiyet vasf ında, 
Allah ile insanlar aras ında iş tirak yoktur. Ancak böyle bir iddia te ş-
bihi mucip olur. E şyanın varl ıklar ı  ariyet tarikiyle olur. Lakin Alla-
h ın varlığı  zatidir. Müsteâr de ğ ildir. Kayyumiyet yaln ız Allaha mah-
sus bir sıfattır." 

"Bu izah ile Müşebbihenin maddeci te şbihine yol kapan ıyorsada 

(1) Gaz'ali. Elmaznun Elsağ fr. S. (2) 
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tasavvuf' manâolaki te şbihe aç ık kalıyor. Gazali diğ er bir kitab ında 
(ilcamül avam an ilmil kellâm S. 47) Allah ı  tenzihte ileri gitmenin 
Avamı  Allahın inkar ına sevkettiğ ini, ve müphem ve tasviri tabirler 
kullanmanın onlan teşbihe götürdüğünü söylüyor; o, tenzih tehlike-
sini teşbih tehlikesinden büyük addediyor. Gazali halka, anlayama , 

 yatakları  dil ve misaller ile hitap etmemeyi tavsiye ediyor. Ona göre 
halk ın tâliminde ihtiyatl ı  olmak lazımdır. Bunun manas ı , halktan ha-
kikati gizlemek demek de ğ ildir. Fakat öyle meseleler vard ır ki bunlar 
hakk ında halk aras ında derin derin konu şmak lüzumsuzdur.' 

"E ş 'arller, Allah ı  olduğu gibi kabule çal ış tılar. Bu maksatla 
Peygamberin fikirlerinde, kendilerine yarayan unsurlar ı  buldular. Bu 
yüzden kur'anda zaten sade olan Allah mefhumu bir kat daha sade-
leş ti. Gazali de bu sistemi bir mutasavv ıf s ı fatiyle ikmal etmek zaru-
retini duydu, bu mezhebin esaslar ı n ı  (Ihya'ü Ulumiddin) kitab ın ın 
fas ı llarında, bahusus (Esrârül Kalb) fasl ında vazetti. Burada kalbi-
nin mabudunu nas ı l görüp bildiğ ini anlatt ı . Hadiste varit olan (ken-
di nefsini bilen Rabbini bilir) tabiri Gazali tasavvufunun temelini 
teşkil eder. Gazali'nin bu esaslara dayanan tasavvufi akidesi bugüne 
kadar değ işmemiş tir. Bugün dahi her Müslüman ın iman ında de ğ iş ik 
nisbetlerde tenzihin, te şbihin ve tasavvufi görü şün izleri vard ı r. Aklın 
istimali ortadan kalkm ış t ır. Ancak bir akidenin imkan ını  isbat için 
kullanı lır." 

"Bugünlerde nakil, Peygamberin veya eski Eslaf ın sözlerinden 
ziyade, son fakihlerin sözlerine dayan ır. Tasavvuf ise Aristatali — 
neveflatuncular ın evvelî felsefesine varis olmakla beraber Iran ve 
Türk mutasavv ı flar ında görülen panteizim, maddi feylosoflar ın fikir-
lerinden uzakt ı r." 

Son Müslüman Kelâmellar 

Hülâsatan diyebiliriz ki, ak ı l ve naklin mücadelesinden do ğ up 
tasavvufla desteklenen kelam ilminin gayesi, Allah ın Ahad ve Sa-
med birliğ ine dayanan islam diyanetinin bid'at ehline kar şı  müdafaa 
ve muhafazas ı  olduğu için, bu gayenin (Alt ı nc ı  hicri ve on ikinci mi-
lacti as ırda) tamamen gerçekle şmiş  olmas ı  dolay ı siyle art ık kek5m il 
nine ihtiyaç kalmam ış  bulunuyordu. Az önce Gazalinin ( İ lcamül 
avam an ilmil kel:am = avvam ı  kelam ilmiyle u ğ raş tı rmamak) 
kitab ı nda devletin zecri bir surette hareket etmesinin laz ım geldi ğ ini 
beyan etmesi, ve hatta, ayni bahsin içinde, kelami mücadelelerle u ğ -
raş an halk ın icab ında haps ve darp edilmesinin laz ı m geldiğ ini beyan 
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etmesi, kelâm ilminin lüzumsuzlu ğ una kafi olduğunu aç ıkça gösterir. 
Zaten miladi onbirinci asr ın ilk yar ı sından itibaren, müslüman dünya
sun garpta ve şarkta sarsan müthi ş  gaileler, islamlarm kelâm ilmiyle 
iş tigaline meydan b ı rakmıyordu. İ slâmlar ın İ talya cenubunda ve Si-
eilya'da mağ lup olduktan sonra, buralardan kovulmalar ı , veya k ı s-
men temsil edilmeleri; İspanyada s ık sık mağ lup olarak cenuba çekil-
rneleri; Endülüste (Milâdi onbe ş inci asr ın sonlarına kadar) güç bir 
durumda kalm ış  olmalar ı ; orta şarkta dağı lmaya yüz tutan Abbasi 
imparatorlu ğunda muhtar s ını r beylerinin Bizans ordular ına s ık sı k 
mağ lup olmalar ı ; ve Abbâsilere tabi hiristiyan beylerinin Bizans ta-
rafına geçmeleri; bunun arkas ı ndan islam dünyas ın ın her cihetçe 
enerjisini tüketen ve iktisadiyat ı nı  felce uğ ratan ve kemiyet ve keyfi-
yet itibariyle islam nüfusun israf ına sebep olan Haçl ı  seferleri, Moğ ol( 
beliyyesi ve Timur badiresi, kelâm ın icabettirdi ğ i zihni mü-
nakaşalarla meşgul olmaya tabiatiyle mahalbırakmam ış tı . Milâdi on-
beş inci asr ın en büyük islam mütefekkirlerinden olan Magripli ibni 
Haldun (Mukaddimesinde) kelâm ilmiyle uğ raşmanın lüzum ve ma-
nas ı  kalmamış  olduğundan ve bununla i ş tigal etmenin beyhude ol-
duğundan bahsediyor. İbni Halduna göre, kelâm ilminin ibhamlar ı -
ye itlaklar ı  Allahın müdafaas ı  kı lığı na giren bir küfürdür. 

Fakat mil:adi onyedinci ve onsekizinci as ı rlarda akli ve müspet 
esaslara dayanan ilimlerin yan ında nakli ilimlerin Masa yüz tutmas ı  
ve Fransı z inkilab ı ndan sonra; bilhassa ondokuzuncu as ır boyunca 
maddi, &Kil (rationel) ilimlerin büyük bir h ızla inkişaf ederek her sa-
hada büyük tarakkiler kaydetmesi, islam dünyas ı n ı  lâkayd b ı raka-
mazd ı . 

Evvela, kendilerini Allah ın müdafii bilen dini talim müessese-
lerinin reisleri, ve bunlar ın başı nda Mı sırda Ezher Medresesinin reis-
leri, onsekizinci asr ın sonlar ında ve bilhassa ondokuzuncu as ır orta-
lar ında akli ilimlerin geniş  inkişaf' kar şı s ında, kelâm ili/1111i tekrar 
ele almak ihtiyac ı nı  duydular. Bunlardan (Hicri 1276 miladi 1821) 
y ıl ında vefat eden El-Fadali, eski islam mütekellimlerini and ıran bir 
fakih olup (Kifayetül Avammi fi ilmil Kelâm) diye adland ı rdığı  
bir kelâm kitab ı  yazmış tır. Gariptir ki Hicri 505 y ı l ında, ya-
ni Milâdi onikinci asrın 1111 y ı lında vefat eden İmam Gazali, ( İ lca-
mül avam an ilmil kelâm) kitabiyle avama kelâm ilmini yasak etmek 
isterken, tam yediyüz on sene sonra hayata gözünü yuman Elfadali, 
Gazalinin aksine olarak ava= gözünü açmak ve kelâm ilmi hakk ın-
da onlara kâfi derecede malumat vermek istemektedir. 
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Kitaplar ın adlancl ı r ı lmas ınçlaki bu tenakuzu, her iki ınüellifin 
ancak zaman ve içtimi muhit ihtiyaçlar ını  karşı lamak maksaeli ı» 
nıa'tuf olduğunu düşünmek laz ımdır. Elfadaliclen hayli zaman sonra 
Ezherin şeyhi olan el Bacuri (1199 - 1277 R. ve 1783 - 1861 1VI.) 
kel:am ilmi hakk ında, baz ı  dostlar ının teklifi üzerine yaz ılar yazm ıştı . 
El Bacuri, Allah ın sı fatlar ı  hakk ında yazd ığı  ufak bir risalenin başm-
da şöyle diyor: 

"Arkada ş lardan biri bana Mevla-n ın sı fatlar ı , onlar ın zı dları , 
ve Allah ın hakkı nda caiz olan ş eyleri ve Resül hakk ında vacip, müs-
tahil veya caiz olan ş eyleri öğ reten lâtif bir risale yazmam ı  teklif -et-
ti. Ben de ona cevap olarak derim ki: Her mükellefin Allahü 
hakk ında vacip, müstahil ve caiz olan şeyleri bilmesi laz ımdı r. Evve-
la Onun hakk ında vacip olan ş eylerin ba şı nda yucilt gelir ki z ıçldı  
ademdir...." Demek ondokuzuncu asr ın ortalar ında Müslümanlar 
tekrar kelâm ilmiyle ilgilenmek ihtiyac ın ı  duymuş lard ı . Bu alâka ve 
ihtimam tesadüfi değ ildir. Zaman hakikaten değ işmiş  ve islam cema-
ati maddi ve müsbet ilimlerin ba ş  döndürücü terakkileri kar şı sı nda, 
beliren birçok istifhamlara cevap aramak ihtiyac ını  duymaya başla-
mış t ır. Bu istifhamlardan birisi şudur: Ba ş döndürücü terakkiler kay 
deden maddi ve müspet ilimler kar şı sında nakli ilimleri esas tutan is-
lam dünyası  nas ıl yaşı yabilir? Akli ilimlerle nakli ilimleri birbirlerin-
den ayırarak, 	birbirlerinden müstakil bir surette mi inki ş aflarma- 
mı  .ş ahit olmak laz ım; yoksa birbirlerini teyit edecek ve destekleyecek 
tarzda m ı  inkisaf ettirmek laz ımdı r? 

İş te Osmanl ı  devletinde edebi ve fikri sahada ba ş l ıyan ı slar 
ve tanzimat hareketi, bu istifhamlara cevap vermek maksadiyle ba ş -
lamış tır. Türkçe konu ş an Osmanl ı  ülkelerinde Vefik ve Cevdet pa ş a-
lar, Ahmed Midhat ve Emrullah Efendiler bu hareketin mübe şş irleri-
dir. Arapça konu şan Osmanl ı  ülkele,rinde Cemaleddin Efgani ve Ezher 
reisi Ş eyh Mehmed Abdüh bu hareketin mübe,ş sirlerinden say ı l ı rlar. 
Arap memleketleri Osmanl ı  devletinden ayr ı ld ıktan sonra bu hareket 
Türkiyede (din ve devlet i ş lerini birbirinden ay ıran) layikli ğe kadar 
gitmiş tir. Arap dünyas ında dini islah hareketi E ş 'ariliğe ancak Aris-
tonun ak ı lcı lığı nı  ve Nevaflatunilerin tasavvufunu muayyen nispetler-
le karış tırmakla iktifa etmi ş tir. Buna mukabil Hindistan ın münev 
ver Müslümanlar ı  aras ında kurulan yeni itizal mensuplar ı  aras ında 
Mu.'tezilenin akı lc ı lığı na doğ ru modern bir dönü ş  kaydedilmektedir. 

10 — Mu'tezile Reislerinden Amr bin Bahri! Câhizin biyografisi 
Mu'tezile hakk ında daha geni ş  bir fikir vermek için IVIilad ı  se- 
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kizinci asr ın ortalar ından dokuzuncu asr ın ortalar ına kadar ya şa-
mış  olan Mu'tezile reislerinden birinin eSerlerinden tereümeler vermeyi 
faydal ı  buluyoruz. Mulezile reislerinden olan Ebu .  Osman Amr bin 
Bahri' Cahiz, muhtelif mevzularda çok kitap ve risale yazm ış sa da 
bit eserlerin ancak küçük k ısmı  zaman ımıza kadar gelmiş tir. Onun 
itizal, cedel, tenkit ve hiciv hakk ında yazdığı  eserlerin ço ğu, diğ er 
mu' tezile reislerinin kitaplar ı  gibi kaybolmu ş  veya imhâ edilmi ş ti. Fa-
kat za ınammıza kadar gelen eserleri, daha çok edebi ve ilmi mahiyet-
te olduklar ı  için muhafazas ı  istenmiş , veya imha edilmekten kurtar ı l-
mış tır. Filvaki bu eserlerin edebi k ıyrneti o kadar büyüktür ki onlar ı  
imha etmenin arap lisan ı  ve edebiyat ı  için büyük bir ziyan oldu ğunu 
takdir etmemek kabil de ğ ildir. Zira Cahlz meshur arap nasirlerinden 
Abdülhamid el Katip ve İ bnil Mukaffa' ayar ında olüp arap edebiya-
t ında çığı r açmış  adamlardand ır. 

Cahlz, sair Mu'tezile reisleri gibi kendisinin veya atalar ının ie-
ra ettikleri bir san'at ı n ismiyle yad edilmemi ş tir. Ona di ğ er Mu'tezile 
erkan ı  gibi, Gazzal, Allâf, Hayyat, İ skâf, Fûtl, Usvari, Nazzam; yani 
iplik bükücü, kepekçi, terzi, kö şker, peş temalc ı , bilezikçi, boncukçu gi-
bi lâkaplar verilmeyip gönül k ı rı cı  bir lakap verilmi ş : Gözleri iri ve 
evlerinden ç ıkık olduklar ı  için ona, patlak gözlü manas ına gelen Ca-
hil demi ş ler. Gerçi ona gözlerinin hadakalar ı  büyük olduklar ından 
ba ş lang ı çta (HadakI) lakab ı  verilmişse de, onu sevmiyenler sevenler-
den fazla olduklar ı  için daha kaba ve ezici bir tabir olan Cainz lakab ı -
nı  tercihan kullanm ış lar. Bu lâkap, zavall ı  adama ömrünün sonuna 
kadar yap ış tıktan ba şka, dünya durdukça, hat ırasma yapışı k kalacak-
tır. Gerçi Call ı z ın, ahbaplar ı  onu islam sünnetine göre "Ya Eba 
Osman — Ey Osman ın babas ı " diye çağı rırlard ı . (1) Ebu Ali, 
Ebu Abdullah, Ebu Hüzeyi, Ebu İ shak, Ebu Hâmid gibi lâkaplar, hör-
met ve samimiyetin ifadesidirler. Mamafih Caluz ın düşmanlar ı  da 
onun yüzüne karşı  "Caluz" veya "Hadaki" demezlerdi. Fakat ne de 
olsa: Call ız, halk aras ında ve bahusus dü şmanlar ı  aras ında bu lakap-
la yad edildiğ ini bilirdi. Gerçi Calnz ın bu üzüntüsü, kendi çirkinliğ i-
ni bitmesinden duydu ğu üzüntünün yanında hiç mesabesinde kal ı r. 
Muz, ne arkas ından bası lan kahkahalara ald ırış  etmiyecek kadar 
hissiz, ne de kar şı laş tığı  dü şmanlar ın ın müstehzi tebessümlerini, ve-
ya göz k ırpmalarını  göremiyecek kadar gabi idi. 

Bir gün onu ziyrete gelen talebelerden biri, hüngür hün- 

(1) Bu sünnet bugüne kadar baz ı  islâm memleketlerin& ve bilhassa Araplar 
aras ında eâridir. 
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gür ağ lıyarak Allaha yalvard ığı n ı  görür. Ne için ağ ladığı nı  sorar: Ca-
h ız der ki: — Herkese alay mevzuu oldum. Allaha kusurlar ım ı  düzelt-
mesi ve çirkinli ğ imi gidermesi için yalvar ıyorum. Bu sözü üzerine ta-
lebesi kendisine şu ac ı  mülâhazada bulunur: Efendim, seni yeniden 
yaratmak Allah için daha kolayd ır. (1) 

Câlnz' ın çirkinliğ i hakk ında, bu ve buna benzer rivayetler çok-
tur. Fakat i ş in garip taraf ı  şudur ki, Cah ız' ın kendisi de pek şakac ı  
ve alayc ı  olduğu için hiçbir istihza ve alay f ırsat ını  kaç ırmazd ı . Ken-
disi dahi, kitabül hayvan ın ba şı nda hayat ında ancak bir ihtiyar be-
devi ile bir kad ın taraf ından susturucu cevap ald ığı n ı  nakleder. (2) 

Mamafih ş unu da söylemek lâz ı mdır ki Cahlz, kara ve çirkin 
yüzlü, dar omuzlu, k ısa ve ince bacakl ı  olmas ına rağmen fevkalade 
çevik, zeki ve hafif ruhlu oldu ğundan çocukluğunda bile bir çok e ş ra-
fın muhabbet ve iltifat ı n ı  kazanm ış tı . (3) Zeki, nüktedan, nat ıkaper-
daz oldu ğ u için sohbeti aran ır ve hat ı r ı  say ı lı rd ı . Onuncu Abbasi hali-
fesi El Mütevekkil Alallâh, çocuklar ı n ı  okutmas ı  için Bağdada çağı rt-
mış , fakat pek çirkin oldu ğunu görerek bol para verip Basraya dön-
mesine izin vermi ş ti. Mütevekkilin huzurundan pek kederli ç ıkan Câ-
hız, bir arap emirinin gemisine davet edilmi ş ti. Dielenin ak ışı na tabi 
olarak Basraya revan olan gemide iki gencin ölümiyle biten bir a ş k 
facias ı , emirin fevkalâde hiddetini mucip olmu ş , Câh ı za çatm ış  ve ona, 
benim şu kederimi defedecek bir şeyler anlatmazsan seni de nehirde 
boğ ulan aşı klar ın yan ına yolar ım demiş . Câh ız da bin dereden su ge-
tirerek emirin gönlünü alm ış  ve kendi can ı n ı  kurtarm ış  (4) 

Câblz ın bu neviden, binbir gece masallarma benzeyen yüzlerce 
maceras ı  vard ır. Fakat onun atlatt ığı  en büyük tehlike, yak ın dostu 
İ bnül Zeyyat ın nekbetiyle yak ı ndan ilgilidir: 

Sekizinci Abbâsi halifesi Mutas ım zaman ında vezarete getiri-
len me şhur idaresi, şair ve edip Muhammed bin Abdil Melik el 
Zeyyat, Câh ı z ın yak ı n dostlar ı ndan idi. İ bnül Zeyyat, Mutas ı m ı n, Vâsık 

(1) Büstâni. Dairetül maârif. 
(2) iki hikâye de hayli müstehcendir. 
(3) Cah ı z çocuk iken bir gün ö ğ le yeme ğ ine gelmi ş . Annesi, önüne yemek yerine 

bir y ığı n defter koyup, al i ş te sana yemek demi ş . Annesine, bu nas ı l yemek 
diye sorunca şu cevab ı  alm ış : Eve defterden ba şka ne getiriyorsun ki. Aç ve 
üzgün olarak câmi'in bir kö şesine büzülen Cah ı zı  ş ehrin e şrafindan Musa bin 
Urorân görüp üzüntüsnün sebebini sormu ş . Cah ız ona durumu anlatmca arap 
emin kendisine elli alt ın vererek tahsiline devam etmesini söylemi ş  (Zikrül 
Mu'tezile - Ahmed bin Yahya el Mürtezâ) 

(4) Ali Ayni ikdül Cümân imam (Gah ız bahsi) Veliyüddin kütüphanesi. 
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ve Mütevekkilin hilâfetlerinde ondört sene kadar, vezâret mansabm ı  
muhafaza ettikten sonra büyük rakiplerinden olan Ba ğ dat kad ısı n İbin 
Ebi Du'ad ın desiseleriyle vezaretten at ı lmış  ve iğneli tand ı rda öldürül-
müş tü. Bu felaketin bir ucu inbül Zeyyat ın yakın dostu olan Ebu Osman 
Cah ıza da dokundu. İ bin Ebi Du'ad, vezâret mansab ı na geçince, Cahl-
z ı  da yakalat ıp hapse att ırdı . Bir müddet sonra Cah ı z ı  huzuruna ça-
ğı rtt ı  ve onun dinsizliğ ini ve imansı zlığı n ı  bahane ederek ş iddetle tek-
dir etti. Fakat Cahlz malûm belagat ı  ve nüktedanl ığı  ile ibnül Zey-
yat ın âkibetine u ğ ramaktan kurtulmaya muvaffak oldu. (1) ve Müh-
tedinin hilâfetine kadar sekiz sene daha ya şad ı . 

Bütün bu anlatt ı klar ım, Cah ı zın sevimli ve cana yak ın olan ta-
raflar ıdır. Bir de onun sevilmeyen ve göze batan taraflar ı  vardı . Ca-
h ız bütün Mu'tezile erkan ı  gibi ilmine mağ rur ve ifrat derecesinde 
hürriyetperest idi. Üstelik ziyadesiyle onurlu, mütehakkim ve devle-
tin en büyük ş ahsiyetlerini tenkid ve tezyif edecek kadar çenesi dü-
şüktü. 

Bir kaç defa aran ıp kaleminden ve zekas ından istifade etmek 
maksadiyle yüksek makamlara getirildi. Fakat çok geçmeden istifa 
ederek serbest hayata avdet etti. Ne etraf ındakilerin çekemezli ğ ine, ne 
de iradesiz bir emir kulu olm ıya tahammülü yoktu. Hatta k ısa bir 
müddet için Abbâsi saray ını n büyük vezirlerinden olan dostu İ brahim 
bin Abbas Sulinin baş  mektupçusu iken ani bir surette istifa etmek-
ten çekinmedi. Cah ız serbest meslek erbab ından olan tüccarlar ı  şu 
sözlerle v,asfeder. 

"Onlar kadar huzur, emniyet ve refah içinde ya şayan kimse 
yoktur. Tüccarlar, tahtlar ına kurulmu ş  padişahlara benzerler. Hacet 
sahipleri onlar ı  arar, sipari şçiler onlar ın ayaklarına gelirler. Kazanç-
larında zillet yoktur. i ş lerini yürütmek için ne alçalmak ne de boyun 
eğmek zorundadırlar." 

Abbasi devletinin asil Türk reislerinden olup zekâ, irfan ı  ve di-
rayetile tan ınmış  olan Hakan oğ lu Feth, Caluza yazd ığı  bir mektup-
ta onun kibir ve azametine şöyle bir tarizde bulunuyor: 

"Emirül Müminin (yani Abbasi halifesi) seni özlüyor ve zikrin 
geçtikçe ne ş 'eleniyor, ilmM sana verdi ğ i gurur olmasayd ı , kendisinden 
uzak kalmana müsaade etmiyecek, ve ihtisasm dairesindeki fikir ve 
tedbirlerinden variste kalm ıyacakt ı . Bu mektubumun mevzû'unu bana 
Halifenin kendisi telkin eyledi. Fakat seni onun nezdinde okadar yük 

(1) Yakut Rtirni Mueern ıül Üdebâ C. (6) S. (58) 
(2) Resailül Câh ı z 
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selttimki, sana yeni tekliflerde bulunmaktan vaz ğeçti. Dolay ı siyle şu 
iyiliğ imi unutma ve yazacağm (H ıristiyanlara cevap) kitab ı na mah-
subet. Kitab ı  bitirir bitirmez bana gönder ve onu menfaatine alet k ı l, 
Maaşı n ı  al ırsı n. Onu yazmak için verilen mühletin tükenmi,ş  olmas ı -
na ra ğmen Halifeye göz yummasm ı , ve sana bir y ıl daha ba ğış lama-
sını  istihsal ettim. Bu ise rüyada bile göremiyece ğ in bir şeydir. Mek-
tubunu Gannâm ın mahfilinde okudum. 1VIuhayyileni yormak istesey-

,dim onu okurken neler duydu ğumu anlat ı rdım. Vesselâm." (1) 
Caluz, Halifenin gözüne batacak kadar kibirli ve ma ğ rur ol-

1:1.uktan ba şka, lüzumundan fazla geveze, ve tama'kar oldu ğuda anla-
şı lıyor. Öyleki: 

Günün birinde Canı = ziyaretine bir adam gelerek onun hal 
ve hat ı r ını  sorar: — Halin nicedir yâ Ebâ Osman der. Muz ona şöyle-
ce\ap verir: — Bana toptan bir su'al sordun, dur ben de sana pera-
kendeden bir cevap vereyim. Halim şudur ki, vezir reyin ıle konuşur ve 
emirlerimi infaz eder. Halife bana üst üste ihsanda bulunur. En lez-
zetli ve semiz ku ş  etleriyle beslenirim; en nefis elbiseleri giyerim; en 
yumuşak dö şeklere oturur, şu kuş  tüylerine yaslan ırım; ve Allah güzel 
bir gün gösterinceye kadar bu duruma katlan ı r ı m. Adam şaşarak ona, 
güzel gün dedi ğ in iş te içinde ya,ş adığ m gündür der. Bunun üzerine 
Cahlz der ki: — Hay ı r, hay ır, Hilâfetin bende olmas ın ı  ve Muhammed 
bin Abdil Melekin (yani vezirin) nezdime gelip beni icraat ınelan mun-
tazarnan haberdar etmesini arzu ediyorum. Güzel gün dedi ğ in iş te o 
gündür. (2) 

Ş akac ı  Çall ı= böyle bir şey söylemiş  olması  müstab'ad de ğ il-
dir. Onun bu sözünü, dostu olan vezir duymu ş  olsaydı  belki gülerdi. 
Halife belki inanmazd ı . Fakat vezirin gülmiyece ğ i, Halifenin de ina-
nacağı  tutabilir. Böyle bir durum kar şı sında Câhı zın hali nice olur!. 

İş te Call ız bunu dü ş ünmiyecek kadar geveze ve çenesi dü şük 
bir adamd ı . 

Çocukluğunda hayli s ık ı nt ı  çekmiş , ve çoğu zaman nafakas ım 
ekmek ve bal ık satmakla temin etmi ş  olan Cahlz, k ırkbeş  elli yaş lar ın-
da.n sonra refaha kavu şmuş tu. Abbasi sarayından aldığı  ayl ıktan baş -
ka, muhtelif münasebetlerle halifelerin ve di ğer reis ve ümeran ın ih-
sanlarma nail olurdu. Tokat Câh ıza hakikatte en çok para getiren şey 
kendi eserleri idi. Me'mun bin Harun der ki: (3) Cah ı za sormuştum; 

(1) ibni Asakirin tarihinden 
(2) » 
(3) Yakut Rumi Mu'eanyill Üdebâ' C (6) S. (76) 
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Basrada köyün mü var? Gülümseyerek cevap verdi: Elime bakanlar, 
bir halay ık, onun hizmetiiii gören başka bir kad ın, bir hademe V 
bir elekten ibarettirler..Kitabül Hayavarn, Muhammed bin Abdil 1Vie 
lekil-Zeyyâte sundum; bana be ş  bin alt ın verdi'. 'Kitabül 13eyâni 
TebeyYünü İbin EVI Du'ada sundum! o da be ş  bin alt ın yerdi. Kitabill 
Zer'i vel Nihal'i İbrahim bin LAbbâsi Sollye sundu ın. O da beş  bin al: 
tin - Tredi. Böylece emek ve gübre istemiyen bir köyle Basra'Ya döndürn. 

Basra'da, Abbasi devletinin kurulu şuna rastlayan senelerde 
doğmuş  olan Ebu Osman Amr bin Bahr bin 1V14ahbub bin Fezâre, Ab-
basi imparatorluğunun bir aS ırdan fazla süren en parlak devrini ya-
şadıktan sonra yine Basra'da ölmü ş tü. 

İbni Hallikâne göre Câh ız, hiCri 136 y ı lında, İbnül Hatibe göre 
(1) 145 de, baz ı lar ına göre de 155 de doğmuş  tur. Şu kadar ki El. Mühj -
tedi' I3illâh hilâfetinin ilk aylar ında 255 yı lında öldüğüne göre 99, 110 
veya . 119 hicri sene, yahut 98, 107 veya 115 semsi sene yaşamış t ı r. Ma-
man onun 99 hicri veya 98 Ş emsi' sene ya ş am ış  olduğunu düş ünmek 
daha-doğ ru olur. Zira C'ah ız 96 yaşı nda olduğundan bahsettiğ i bir şi-
irde ihtiyarl ıktan daha doğ rusu, vücudunu kemiren hastal ıktan ş i-
kâyet ediyordu. Ma son günlerinde felçten, nikristen ve mesane 
tıkanıklığı ndan müş teki idi. "Sol taraf ımı  makaslarla kesseler duy-
nianı , halbuki sağ  şı kkım üzerinde bir sinek v ı zıldasa ç ı ldırır ım." der-
di»Bununla beraber ölüm, onun imdad ına bir kaza neticesinde yeti ş -
ti. Kütüphanesinin alt k ı smından bir kitap çekerken üstüne devrilen 
kitaplar ın alt ı nda can verdi. 

Cahlz Abbâsi imparatorluğ unun merkezi olan Ba ğdada her 
hçtçe rakabet eden Basra şehrinde doğmuş tu. Basra, İ slam ve Arap 
dünyas ına Asma'l, Halefül Ahmer, Halil bin Ahmed, Sibeveyh, Mu-
berred, İbni Dureyd gibi âlimler vermiş ti. Abbâsi halifeleri, bu âlimleri 
sık sık Bağdada ça ğı rd ıklar ı  halde bunlar, türlü bahanelerle itizar 
ederek Basrada kalmay ı  tercih ederlerdi. Bu yüzden Abbâsi saray ı , 
onlarla çaresiz muhabereye girer ve muntazaman gönderdi ğ i bir sürü 
ilmi, edebi, dini ve hatta siyasi meselelerin halli hususunda onların 
akı llarına danışı rd ı . Basra hiç bir zaman M ı= asrında olduğu ka-
dar inkişaf etmemi şti. Çünkü Basra, Koca Abbâsl imparatorlu ğunun 
parlak, canl ı  ve zengin metropolü olan Irak ın, Hind okyanusuna aç ı-
lan tek kapısı  idi. Muhtelif cihetlerden gelen yollar ın kavşağı nda ku-
rulmuş  (2) olan bu şehrin servet ve azemeti hakk ı nda binbir gece ma 

(1) İbnül Hatib Tarih Bağdad. 
(2) Zaten Basra keltmesinin farsça (biksrah) çok yollar mânas ına geldiğ i söy-

lenmektedir. 
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sallarının verdikleri malümat çok do ğ rudur. Med ve cezrin günde iki 
defa kabartt ığı  ve Ganj ile Gök Irma ğ a benzettiğ i Şattül Arab ın iki 
k ı yısında uzanan sonsuz hurmal ıklar gölgesinde yaşayan Basra şehri, 
hummal ı  bir faaliyetin merkezi idi. Hindistan ın bunaltıc ı  iklimini ha-
t ırlatan nemli s ıcaklar ı , ticari mubadeleler kadar fikri mubadele-
lerin de canl ı  olmasına, ve uyan ık zekalarm inki şaf etmesine mani ol-
muyordu. 

Basran ın islam arap alemine verdiğ i adamlardan biri de 
Amr bin Bahri' Cahlzd ır. Calnz Basran ın feyizli havasında, fı tri isti-
datlar ı nın inkişafı  için laz ım olan her şeyi bulmuş tu! Çocuklu ğunda 
kendisine sık sık yard ım eden büyük servet sahipleri, zengin kütüpha-
neler, k ıymetli muallim ve mürş itler; muhtelif ırklara mensup tüccar 
ve iş  adamlarının, amatörlerin, muhtelif tabakalara mensup insanla-
rın kaynaştıklar ı  veya çarp ış tıkları  kalabal ık ve muaazzam bir şehir. 
Her nevi münasebetlerin ve içtimai hadiselerin zenginle ş tirdikleri ha-
yat safhalar ından, Cah ıza her gün ibret dersleri veren pitoresk bir 
ş ehir. 

İş te Caluz, hakikatte tesadüflerin eseri olmay ıp, bu içtimai mu-
hitin eseridir. Bugünkü ve yahut dört be ş  ası r evvelki Basran ın ikin-
ci bir Cahlz yeti ş tirmesine imkân yoktur. Dolay ısiyle Call ı zın ferdi is-
tidtlarm ı  nazarı  itibare almak şartiyle, onun fikri ve edebi ş ahsiyeti-
ni hazırlayan unsurlar ın üzerinde biraz dural ım: 

Caluz, Basran ın zengin kütüphanelerini dolduran kitaplar ın 
mütaleasiyle iktifa etmeyip sık sık (varrak) denilen kitapç ı  dükkanla-
mı  kiralayıp içlerine kapan ırmış , ve burada yaz ı lı  tek kağı t kalma-
yıncaya kadar okumu ş  (1) Şu mütaleâ kuduzlu ğuna bak ı nı z!.. Böy-
le insanlara bugünlerde dahi nadiren tesadüf edilir. Şu kadar ki Ca-
h ı zı n okuyup' inceledi ğ i kitaplarm k ısmen Farsça yaz ı lmış  oldukları  da 
tahmin edilebilir. Eserlerinin muhtelif yerlerinde Farsça ile yak ından 
ilgili olduğu anlaşı lıyor. Ezcümle Kitabül Hayvanda der ki: "Farsla-
rın araplara güyan demelerinin sebebi memleketlerinin (yani Arap 
Yar ımadas ının) kayal ık olması  ve yaz ın sıcak k ışı n soğuk olmas ıd ı r. 
Deve ku şuna e ş termurg, mandaya gavma ş  demelerinin sebebi, bunla-
r ı n mütecânis olmayan hayvanlar ın mahsulleri olduklar ından değ il 
de bir anda iki muhtelif hayvana benzediklerinden ileri gelir. Farslar, 
Mayboşa de Tere şş irin derler ki, ekş i tatl ı  manas ına gelir. 

Zaten Irakta, Caluz ın zaman ında, münevverler şöyle dursun, 

(1) Mucemül Üdejbâ C (5) S. (76) 
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ümmi halk aras ında dahi farsça bilenler çokmu ş . Bu münasebetle As-
ma'i der ki: (1) Bir kimsede şu üç kusurdan birini gördünüz mü, onun 
düşük olduğ una hükmediniz: Toplant ı larda ağ z ın ın ş arap kokmas ı , 
bir arap şehrinde farsça konu ş ması , yollarda kaza ve kaderden bah-
setmesi. 

Cah ı z ın Fasrça okudu ğu kitaplardan eski Iran hayat ına ait 
malumat toplad ığı  ve Sasani hükümdarlar ından Ano Ş irvan ve Bü-
zürg Mihr zamanlar ında Yunancadan ve Hind dillerinden Farsçaya 
toptan çevrilmi ş  eserlerden istifade etti ğ i tahmin edilebilir. 

Cah ı zın fikri ve edebi şahsiyetinin te ş ekkülünde rol oynam ış  
olan baş lı ca hocalar ı  şunlard ır: Ebu Ubeyde, Asma'', Ebu Zeydi An-
sari, Ebu Hasan Ahfe ş  ve Ebu İ shak Nazzâm dı r. Bunlardan ba şka Câ-
h ız ın en de ğerli fasahat hocalar ı  onun s ık s ık ziyaret edip aralar ında 
haftalarca kald ığı  Mirbed araplard ı r. (2) 

Ebu Ubeyde, Cahri,m, tarih, ahbâr ve tabii ilimler hocas ı dır. Ebu 
Ubeyde, Ma'mer bin Müsennâ el Teymi, Basran ın çok tan ı nmış  alim-
lerindendi. Cahlz onun hakk ında der ki: Haricilerle Ehli icmâ aras ın-
da onun kadar bilgin bir adam yoktur" Ebu Ubeyde, Halife Harun Re-
ş id ve meşhur ş air Ebu Nuvase çocukluklar ı nda ders vermi ş ti: Ebu 
Nuvas onun "toprak alt ında bir hazine" olduğunu söylerdi. Toprak ke-
limesiyle Ebu Ubeydenin pis ve gösteri ş siz olduğuna i ş aret ediyor. Bu 
alim üstelik peltek ve huysuzdu. Hemen k ırmadığı  kimse kalmam ış -
tı . Nihayet Muhammed bin Kas ı m Nevş ecâni nin kendisine takdim 
ettiğ i zehirli muzdan yiyerek ölmü ş . Cenazesinde kimse ç ıkmamış . 

Ebu Ubeyde ikiyüze yak ın eser yazm ış t ı . Bunlardan baz ı lar ı , 
güvercin, y ılan, akrep, at ve deve hakk ında olup bir k ısmı  da z ı raate 
aittir (3) Dolay ısiyle Cah ız ın Kitabül Hayvan ve Kitabül Zer'i vel 
Nahl eserlerini yazarken Ebu Ubyedenin bu mevzudaki eserlerinden 
hayli istifade etti ğ i muhakkakt ır. 

Asma'i Cah ı z ın arap edebiyat ı  hocas ı dı r. Asma'i, araplar ın ş iir, 
nesir ve nevadirini toplayan ince ve zarif bir adamd ır. Cahlz onun hak-
k ında der ki: "En basit ş iir ve hikayeler dahi Asma'i nin a ğ z ında 
k ıymetlenir ve hususi güzelliklere bürünürler." 

Ebu zeyd Ensari, çok dindar ve af if bir adam olup nakletti ğ i 
haberlerin sahih olmas ına çok önem verirdi. Asma'i dahi ona fevkala-
de hörmet eder ve s ık sık derslerini dinlerdi. Ebu Zeyd, Caluza Arapla- 

(1) İbin Reş ik Uuûnül Alıbâr C (1) S. (79) 
(2) Basra dolaylar ında oturan arap Aşa'iri. Yakut - Mueem C (6) S. (56) 

(3) Enbâriş  ve ibin. 

• 

F - 7 
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rın ensab ı  ve ahvali hakk ında ders vermi ş ti. O da Asma'i ve Ebu 
Ubeyde gibi yüz y ıl kusur ya ş adıktan sonra Basrada ölmü ş tü. (1) 

Ahfe ş , Câh ızın gramer ve sintaks hocas ı dı r. Kisâ'i ve Sibeveyeh 
ayar ında bir gramerci olup son günlerinde onlardan âlim oldu ğ unu 
iddiâ etmeye ba ş lamış tı . (2) 

Ebu İshaki Nazzâm ve yahut İ brahim Ebu İ shak bin Seyyâr el 
Nazzâm, Câh ı z ın kelâm, f ık ıh, felsefe ve tabii ilimler hocas ı , daha doğ -
rusu Câh ı zın itizal hocas ı dır. Câhı zın ruhu ve kafas ı  üzerinde onun 
kadar müessir olmuş  adam yoktur. Câh ı z, Nazzâmdan a şk ve hayran-
lıkla bahseder. Ezcümle onun hakk ında derki: "Her bin senede em-
salsiz bir adam gelirmi ş . Bu iddia doğ ru ise bu adamlardan biri de 
Nazzâmd ır." 

Cah ız hocalar ını  saymakla beraber onlar ı  tenkit etmekten de 
geri kalmazd ı . Hocalar ına olan sayg ı sı , onlar ın sakat taraflar ın' gör-
mesine mâni olmuyordu. Câh ı z ın tabi'atinde olan bir kimsenin ba şka 
türlü yapmas ına imkân yoktu. Adam ın hür ve mümtaz benli ğ i, her 
satı r ve ibaresinde kendini gösterir. Bir gün gramer ve sintaks hoca-
sı  olan Ahfe ş e demi ş  ki: (3) "Sen dünyan ın en alim gramercisi oldu-
ğun halde, neden bütün kitaplar ı n ı  aç ık ve kolay yazm ıyorsun. Yaz ı -
lar ının bir k ısmı n ı  anlad ığı m ız halde ço ğunu anlam ıyoruz. Kitaplar ı n-° 
da, kapal ı  ve girift ibarelerini öne al ır, kolaylann ı  sona b ı rak ırsın. Ah-
feş  demiş  ki: "Ben kitaplar ı mı  Allah için yazm ı yorum. Baz ı lar ını  aç ık 
ve kolay yazmaktaki maksad ım, okuyucular ın merâk ın ı  tahrik etmek 
ve kendi kendilerine anl ıyam ı yacaklar ı  bahisleri, gelip benden ö ğ ren-
meleri için zemin haz ı rlamakt ır. (Fakat sana sorar ım) İbrahim Naz-
zâm ve falan ve filan, Allah için kitap yazd ıklar ını  iddia ettikleri 
halde, yaz ı lar ı n ın büyük bir k ı smın ı  ben bile, kafam ı  yordu ğum hal-
de neden acaba anlam ıyorum!..' 

Ahfeş  bu sözüyle Câh ıza z ımnen şunu söylemek istemi ş ti: 
"Senin çok sevdi ğ in ve hasbi çal ış tığı nı  iddia etti ğ in Nazzâm dahi bir 
kastı  mahsusla kapal ı  ve girift yaz ılar yazmaktad ı r." Mamafiyh Câh ı z 
dünyada en çok sevdiğ i Nazzâm ı  dahi, s ık sık tenkit etmi ş tir. Ş iir ve 
nevâdirinde eş siz olan Asma'iyi bile Câh ı z, ş u ibarelerle tenkit etmi ş tir 
(4) "Asma'iden ş iir öğ renmek istedim. Fakat o, ş iirin yalnı z garibini 
biliyordu. Onu b ırak ıp Ahfe şe gittim. Bu da ş iirden fazla ş iirin ira-
bini biliyordu. Yan ından ç ıkıp Ebu Ubeyde'ye u ğ rad ım. Bu da Tarih 

(1-2) Enb'ari ve 
(3) Kitabül Hayvan C (1) S. (45) 
(4) İbin Re şik Kitabül Umde 
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ve ensabdan iyi bir şey bilmiyordu. As ı l istediğ imi muharrir ve edip-
lerin nezdinde buldum: Hasan bin Veheb ve Muhammed bin Abdil-
melik el Zeyyat gibi. 

Fakat bu bahiste bizi en çok ilgilendiren cihet, Câh ı z ın sevgili 
hocas ı  Nazzâm hakk ı ndaki ş ahadetleri, ve tenkit ve mülâhazalar ıdır. 
Bu mülâhaza ve tenkitler, Mu'tezilenin büyük reislerinden biri olan, 
Nazzâm' ın hakk ındaki umumi kanâati teyit ettikleri için, bizce büyük 
ehemmiyeti haizdirler. Câh ız der ki: (1) 

«Ebu İ shak Nazzâm, Mu'tezileye yürüyecekleri yolu gösterdi, 
müşküllerini halletti, uzun bahislerin fezlekesini yapt ı ; böylece onla-
ra yüce menfaatler ve tükenmez nimetler b ı rakt ı ." 

Fakat Câh ız başka bir yerde kı ymetli hocas ım över gibi görü-
nürken onu yerin dibine bat ı r ı rd ı . Ezcümle der ki: (2) 

" İbrahim Nazzâm, hatâ ve sevap meselesinde az yan ılan ve dil 
sakatl ığı na az dü ş en adamlardand ır. Fakat az demek hiç demek de-
ğ ildir. Onun büyük bir kusuru vard ı  ki o da kötü zann ı  idi. Bunu, ço-
ğ u defa k ıyas ına esas tutard ı . Sonra da bu çürük esasa dayanarak yü-
rüttüğü kuvvetli muhakeme ve mukayeselerin neticelerine inand ığı  
takdirde, onlardan kat'i hükümler ç ıkar ı rd ı . O, gördüm ve iş ittim de-
diğ i zaman, o kadar büyük bir emniyet telkin ederdi ki, sözlerine itimat 
etmemek kabil 

Büyük bir Mu'tezili olan Minn, kendi üstad ı  olan Nazzâm ın 
hakkı ndaki bu tenkidi, o kadar doğ ru ve isabetlidirki bunu diğ er Mu'-
tezile reislerine te ş mil etmek mümkündür. Filvaki Ebu Hüzeyli Allâf 
da bu gibi hatalara dü şmüş tü. Fakat Nazzâm derecesinde de ğ il.. Za-
ten Ebu Hüzeylin tuttu ğu atomizm sistemi, bu gibi hatalara dü şme 
tehlikesine daha az maruzdu. Fakat son Mu'tezile reislerinden olan 
Ebu Alil Cebbâ'i ile oğ lu Ebu Ha ş im el Cebba'i yanl ış  esaslara dayan-
makta ve bunlardan ç ıkardıkları  hükümlere kat'i nazariyle bakarak, 
bunlardan yeni hükümler ç ıkarmakta, Nazzâmdan geri kalmazlard ı . 
Zaten itizalin y ıkı lışı nda en büyük rolü oynayan faktörlerin ba şı nda 
bu sofistâilik gelmezmi? Asr ı mızda akl ın, lâboratuvarlarm, ve ilmi 
araş tı rmalar ın riyazi bir kat'iyetle isbat ettikleri hakikatlere müsâbih 
nazariyeler vazetmek, eski zamanlarda hay ı rlı  bir tesadüf ün veya ha-
rikul'ade bir hadsin (daha do ğ rusu ilmi bir hadsin — intuition scien-
tifique) eseridir. Fakat böyle bir hads insanlar ın yard ımına her za-
man koşmaz. Dolay ı siyle ilmi gurura kap ı larak, her an ve her münase- 

(1) Kitabül hayvan C (4) S. (68) 
(2) Kitabül hayvan C (4) S. (106) 
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betle, yeni bir ş ey yumurtlamak maksadiyle, ortaya at ı lan çürük fi-
kir ve nazariyeler, insanlar ı  dalâlete sevkettikleri gibi, en basit kimse-
lerin de itirazlar ına yol açarlar. 

Câh ız, baş ka bir yerde Nazzâm ın bu sofistâili ğ ine daha ş iddetli 
bir darbe indirdikten sonra, onun yegâne meziyeti olan hüriyet a şkı nı  
övüyor: (1) 

"Nazzâm ın kusurlar ından biri de, onun hiç bir s ı r tutmayışı  idi. 
Fakat s ırlar ını  ifşa etti ğ i kimselerden özür dilemek ş öyle dursun, on-
lar ı  suçlu bile ç ıkar ırdı ... (Bununla beraber) Nazzâm, haks ızlığ a ta-
hammül edemeyen yüksek bir ş ahsiyet ve izzetinefis sahibi idi." 

Bu birkaç misalden Câh ı zın, kendi hocalar ın ı  bile tenkitlerinden 
esirgememiş  olduğunu, ve onlar ın zayı f ve çürük taraflar ına göz yum-
madığı n ı  görüyoruz. Bu tabiatte olan bir adam ın herhangi bir mesele 
hakkındaki tetkik ve mütalâalar ının da ayni derecede dikkatli oldu ğu 
düşünülebilir. Câh ız ı  hayatta en çok me şgul eden meselelerden biri 
tabiat ın esrar ı d ır.. O, insanlar kadar, hayvanlar, nebatlar ve cemad-
larla uğ ra şmış tır. Bu üç unsurla kendisinden evvel u ğ raşmış  olan 
arap mütefekkirleri, ekseriya tavsif (description) çerçevesini a şma-
mış lar. Fakat Câh ız, tavsifle iktifa etmiyerek e şyan ı n künhüne varmak 
için kafa yormu ş , masrafl ı  ve zahmetli tecrübeler yapm ış ; insanlarda-
ki aklın yerini hayvanlarda garizenin tuttu ğ unu, tabiat ve karak-
ter farklar ının, cisimlerdeki tebâyünün bir mahsulü oldu ğ unu isbat et-
miş  olmakla, ilmi araş tırmalarında, gayet sağ lam ve müsbet bir ip-
ucu bulmu ş ; hatta bu bulu ş lar ı n ın tesiri alt ında insan ef'âlinin kendi 
akı llar ı nı n mahsulü olmay ı p kendi tabiatlar ın ın mahsulü olduğ unu id-
dia etmiş tir. Şu kadar ki insanlar, kendi fiillerini kendi ihtiyarlarile 
yaptı klar ından bu fiillerinden mes'ul olduklar ını  ileri sürmüş tür. Dola-
yısiyle insanlar ı  iyi ve kötü i ş ler yapmaya kendi tabiatlerinin sevketti-
ğ ini ve kötü insanlar ı  cehennem azab ına kendi cehennemi tabiatlerinin 
sürüklediğni iddia etmi ş tir. Câh ız, bizce malüm oim ıyan ara ş t ı rmalar 
neticesinde daha kati ve mühim bir neticeye ula şmış t ır ki o da şu-
dur: Cisimlerin cevherleri, hiç bir veçhile yokolmazlar. De ğ iş en veya 
zevâl bulan bir ş ey varsa, cevherin kendisi de ğ ildir; fakat onun arazla-
r ı dır. Iş te Câh ı z ın bu alandaki bütün tecrübe ve tetkiklerine fas ı lası z 
bir surette devam edilebilseydi, milâdi on sekizinci as ı rda baş l ıyan müs-
pet ilim hareketine yedi sekiz yüz y ıl önce baş lanmış  olurdu. Ş ehris-
tâni Câh ı z ın bu ilmi taraf ını  şöyle hülâsa eder: (2) 

(1) Kitabül hayvan C (3) S. (108) 
(2) Kitabül hayvan C (3) S. (108) 
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"Cahlz, diğ er mu'tezileden şu hususlarda infirâd eder: Cahlz 
der ki, bütün bilgiler bizzarure tabâyi'in mahsulüdürler. Onlardan hiç 
biri insan fiillerinin neticesi de ğ ildir. Kullar kendi fiillerini ancak ira-
deleri vas ı tasiyle kendilerine mal ederler. Bununla beraber kendisinin 
iradeyi inkar ederek onu bir nevi araz telakki etti ğ ini söyleyenler da-
hi vard ır. Cah ıza göre, bir i ş i yapan kimse, o iş i sehve dü şmeksizin bile 
bile yaparsa, hakiki bir irade sahibidir. Fakat ba şkas ı  hesab ına 
bir iş  yapan kimse irade sahibi say ı lmaz. O kimse ancak kendi hevesle-
rine kap ı lmış  addedilir. Cahlz üstelik, tabi'iyeci feylosoflar gibi, karak-
terlerin cisimlere göre de ğ iş tiklerini isbat etmi ş tir. (Filvaki) Cah ız ci-
simlerin bu hususiyetlerini isbat etmi ş tir. Sonra, Cahlz cevherlerin ma'- 
dum olmas ına imkan bulunmad ığı nı  da söylemiş tir. Değ işen bir şey 
varsa arazlard ır. Yoksa cevherin fenâ (zeval) bulmas ı  caiz değ ildir.. 
demiş tir." 

Görülüyor ki Cahlz, ilimle ve bilhassa tabii ilimlerle, di ğ er mu'- 
tezileye nisbetle, daha ciddi bir surette me şgul olmuş tur. Onun hali-
fe divanlar ından ayr ı lmas ı  ve kendisine teklif edilen vazifeleri reddet-
mesi, s ırf ilmi inceleme ve ara ş tı rmalariyle ba ş  başa kalmas ı  içindir. 
İ lme kendini vakfeden bir kimsenin zâten ba şka türlü yapmas ına im-
kân yoktur. Cah ı z ı n cevval zekas ı  ve müdekkik tabiati, onu fas ı lasiz 
bir zihni fa'aliyete sevkediyordu. Gördü ğü ve temas etti ğ i her 
şeyin künhüne varmak, dü ğümlerini çözmek ve esrar ı nı  keşfetmek 
onun için fı tri bir zevk idi. 

Cahlz hiç bir kaziyyenin gizlikapakl ı  durmas ına, müphem ve 
yar ı  aydın kalmas ı na tahammül edemezdi. Ne yap ıp yapar, onu mut-
laka açar, ayd ınlatır, sıhhat veya çürüklü ğünü meydana koyard ı . 
Başkalar ının ileri sürdükleri iddialar ı , veya naklettikleri haberleri 
şüpheli bulduğu takdirde, hakikate ula ş mak için, en zahmetli ve mas-
rafl ı  tecrübelere giri şmekten çekinmezdi. Gözünden ve muhitinden 
uzakta cereyan eden hadiseleri, akli delil ve k ıyaslarla, ince ve isabet-
li ta'lillerle nefiy veya tasdik ederdi. Bazan bu hadiseleri, uzak memle-
ketlerde tetkik ve mü ş ahede etmi ş  olan kimselerden sorup, mahiyetle-
rini tâyine çal ışı rd ı . Kitabül Hayvan, ba ş tan sona kadar, Onun bu ne-
vi tetkik, tecrübe ve ara ş tırmalariyle, ş ahsi mülâhaza ve görü ş leriyle, 
bizi cidden alâkadar eder. 

Caluz, kendi evinde, komşusunda, yolda, çar şı da veya tenezzüh 
ve eğ lence anlamda, gördü ğü her ş eyi bir etüd mevzuu k ı lardı . 
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z ın bu gibi tesadüfî tetkiklerine bir iki misal verelim: (1) 
Cahlz der ki: "Günün birinde İ bni Ebi Kerimenin evine gitmi ş -

tim. Bir güvümden ç ıkardığı  pis çamaşı r suyunun içinde, ölmü ş  gibi 
görünen sinekler vard ı . Bunlar, çömle ğ in içine akş amdan dü şmüş , ve 
ertesi gün öğ leye kadar kald ıklar ı  için ş iş miş , kokmuş  ve gevşemiş  
bir halde idiler. İbni Ebi Kerime, onlar ın beş  altı  tânesini al ıyor ve ku-
ru bir tuğ lan ın üstüne koyuyordu. Üzerlerine ö ğüttüğü taze bir tuğ -
lanın tozunu serpiyordu. Sinekler çok geçmeden k ım ı ldıyor, yürüyor, 
daha sonra da uçuyorlard ı . Şu kadar ki uçu ş ları  pek zay ıf ve mecal-
sizdi." 

Yine bu kabilden olup gözünden kaçm ıyan basit bir hadise de 
şudur: "E ş ekler, en ş iddetli sopa darbelerine ald ı rış  etmezler. Zira bu 
sopalar ı  yedikten sonra, daha çabuk yürümezler. Öküz ve develer de 
öyledirler. Fakat günün birinde, bindi ğ im e ş eğ in terekesine konan bir 
sinek, hayvana müthi ş  bir ı zdırap veriyordu. E şek muttas ı l kulaklar ı -
nı  dikiyor ve başı nı  sağ a sola sall ıyordu. Kamç ı  ile sineğ i kovunca sok-
tuğ u yerden kan f ış kı rd ı ." 

Cahlz, garize bahislerinden birinde der ki: (2) " İbin kelbi, Ş ar-
ki bin Katamiden naklen der ki: Bak ınız ve isterseniz ömrünüz yettik-
çe dü şününüz; koca yaban ar ı lar ı nın şu basit görünen, yufka yuva-
ları  nası l yapı lmış !.. de ğ irmi, girift ve yekdiğ erlerine ekli bulunan hüc-
releri, hep ayn ı  büyüklükte olup zar ımsı  perdelerle birbirlerinden ayr ı -
lırlar. ne  binaya, ne örgüye, ne diki ş e benzeyen bu yuvalar ı  nasıl kur-
muş lar ve hangi maddeden yapm ış lar!.. 

Cah ız bunlara cevap olarak der ki: "Ibin kelbi ve El ş arki, bize 
bu hususta hiç bir izah vermediklerinden, elimizde hayret ve taaccüp-
ten ba şka bir şey kalm ıyor. Ben, bu meseleyi c ıvar köy ihtiyarlar ına 
sordum. Dediler ki, yaban ar ı lar ı  yuvalar ının maddesini ayran kayma-
ğı ndan al ırlar. Amma kaymaktan m ı , yoksa başka maddeden mi al ı r-
lar? O bence malûm de ğ il. Fakat muhakkak olan bir şey varsa o da 
örümceklere a ğ  örmesini öğ reten (garize), ar ı lara da mezkûr madde-
nin ve yahut unsurlar ın ın nerede bulundu ğunu öğ retmiş tir. 

Muz, nakil ve rivayetlerinde do ğ ruluğ a haris olduğu için, an-
cak dürüst ve tekellüfsüz bildi ğ i kimselerin sözüne inan ırdı . Bakınız, 
halk ın ağ zında dola şan haber ve rivayetler hakk ındaki mütaleas ı  ne 
kadar doğ rudur: Câhiz, asr ı mı zda ya ş ayan bir sosyolu ğ dan farks ı z dü- 

(1) Ş ehristâni Ehnilel vel Nihal Cahizyye f ı rkas ı  bahsi 

(2) Kitahül hayvan C (3) S. (108) 
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sunuyor, bu hususta der ki: (1) 
"Bir haber, zuhurundan zevâline de ğ in, o kadar tebeddüle ve 

tahavvüle uğ rar ki, menş e'inde zay ı f olduğu halde kuvvetlenir; veya 
asl ında kuvvetli ve sa ğ lam olduğu halde zay ıflar." 

Başka bir yerde der ki: "Halk, havadisin garibini aray ı p nakle-
der. iyisini kötüsünden, faydal ı sı nı  zararl ıs ından ayırdetmez. O, ha-
berlerin ancak azimi ile alakadar olur." 

Caluz, dürüstlüğüne itimat ettiğ i kimselerin sözlerini bile nak-
lederken pek ihtiyatl ı  davran ır; Ezcümle der ki: (2) "Bahreynden, 
doğ ru ve tekellüfsüz konu şan bir adam bana dedi ki: Anlatt ıklarma göre 
Hindistanda filini incetecek derecede dö ğ müş  olan bir filciye arkadaş-
lar ı  bu hayvanın kindar ve intikamc ı  olduğunu söyliyerek yan ında 
uyumamas ı nı  tavsiye etmi ş ler. Filci öğ le uykusuna yatmadan önce 
hayvan ı  bir ağ ac ın gövdesine sık ıca bağ lamış , ve az ötede uzan ıp uyu-
muş . Hintlinin uzun saçlar ı  vard ım. Fil hortumu ile yerden bir dal 
toplamış , ucunu çiğ nemiş  ve öbür ucundan hortumu ile tutarak seyi-
sin saçlar ına dolamış . İyi dolandığı na kanaat getirince, hintliyi ayak-
lar ı  alt ına çekmesiyle öldürmesi bir olmu ş ." 

Ş imdi Callı zın bu hikaye hakk ındaki şahsi mütaleas ını  dinle- 
yelim: 

"Bu hikaye doğ ru ise filin ne kadar zeki ve kurnaz oldu ğ unu 
gösterir; hay ır, doğ ru olmay ıp f ile isnad edilen bir ş ey ise, ondan böy-
le marifetlerin beklendi ğ ini gösterir." 

Aristonun nakletti ğ i bir siirü haberi, şüpheyle kar şı lar. 
Ezcümle Aristonun şu rivayeti hakk ı ndaki mütaleas ını  okuyalım: (3) 
"Yunanca İhtiyolis denilen büyük bir ku ş , yuvas ını  gayet metin ve 
mükemmel bir küre şeklinde yaparm ış . Iddia edildiğ ine göre, bu ku ş  
yuvas ının içini uzaklardan ta şı dığı  tarç ınla doş ermiş . şu kadar var 
ki, yuvas ını  yüksek yerlerdeki ağ açlar ın tepesine kurdu ğu için, tarçın 
arayanlar, oklar ın ucuna ağı r kurş un külçeleri bağ lıyarak atarlarm ış ; 
ve böylece yuvay ı  düşürerek içindeki tarç ınlar ı  toplarlarm ış . Ben Aris-
tonun tarn ıncıdan naklettiğ i bu haberi tekzip etmemekle beraber an-
lamadığı m noktalar var: bu ku ş  İran ve Yemen da ğ lar ında kurduğu 
yuvas ından hayli uzakta bulunan tarç ın memleketlerine nas ıl gidip 
geliyor. Her halde uzak mesafelere al ış kın olan büyük kuş lardan olsa 
gerek. Fakat tasavvur ediniz ki görmedi ğ i, koklamadığı  ve tatmad ıh 

(1) Resailül Cah ız Süleymaniye kütüphanesi 
(2) Kitabül hayvan C (3) S. (110) 
(3) Kitabül Hayvan C (7) S. (71) 
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bir maddeyi tedârik etmek için, bir ç ırpıda sahralar ı , dağ  tepe ve va-
dileri aşı yor. İş in as ıl garip taraf ı  şuki, bu kuş , yuvas ını  döş emek için 
muhtaç oldu ğu tarç ınlar ı , pençe ve gagalariyle bir defa da ta şı yama-
dığı ndan müteaddit seferler yapmak mecburiyetinde oldu ğu halde, 
bu maddenin tad ından istifade etmedi ğ i gibi, yumuş aklığı ndan da is-
tifade etmiyor.. Mamafiyh ben bu i ş in hikmet ve illetini bilmedi ğ im 
için red veya inkâr etmiyorum." 

Kat'iyetle bilmedi ğ i şeyler hakk ında müspet veya menfi 
bir fikir beyan etmekten çekindi ğ i için, Cah ı z ı  = reybiler s ı ras ına ko-
yarlar. Hakikatte Cah ı z ın reybiliğ i, menfi olmaktan fazla müsbet bir 
gaye güder. Onun reybili ğ i, her ş eyi ş ek ve şüphenin karanl ığı  içinde 
bırakmaya matuf olmaktan fazla, şek ve şüpheyi izaha mütemâyildir. 
Dolayısiyle ona reybi ve şüpheci demekten fazla (ihtimalci = proba 
biliste) demek daha do ğ rudur. Onun bu karekterine misal olmak üze-
re, Kitabül Hayvanda mufassal bir surette zikredilen şu vak'ay ı  hü-
lâsa edeyim: 

Bir gün Irak ı n ve ezcümle Harun Re ş id'in meşhur tabibi Yahtl-
şü'un meclisinde bulunan Cah ı z ın kar şı sında, uzun uzad ıya tiryaktan 
bahsediliyordu. Ezcümle tiryak ın ne zaman ve hangi miktarda verilece-
ğ inden bahsedilmekteydi. Y ı lan soktuktan sonra k ıvrı lırsa, tiryak fayda 
etmez; k ıvr ı lmadan önce verilirse faydal ı  olur. Bununla beraber lü-
zumundan fazla veya az verilen tiryak ın da faydas ı  yoktur denmekte 
idi. Cahlz bu safsatalara dayanam ıyarak dedi ki: Y ı lan bir kimseyi 
soktuktan sonra, zehirini bo şaltmak için mi k ıvrı lır, yoksa iğ ri olan 
diş ini etten s ı yırmak içinmi k ıvr ı l ır? Bunu dü şünmek laz ı m. Sonra 
tiryak ın azl ık veya çokluğu nas ıl tayin edilir? Bana kal ırsa y ı lanın 
soktuğu kimseye bir miktar tiryak vermek faydadan hali de ğ ildir. Bu-
nun üzerine İbin Ebi Du'âd Cah ıza, ne çabuk reybili ğ e düş tün, ya Ebâ 
Osman demi ş . Hakikatta kad ı  saçmal ıyordu. Cab ı z ın bu gibi safsata-
lardan ş üphe etmesi ne kadar yerinde ve ne kadar do ğ ru idi! 

CAHIZIN EDEBİ  CEPHES İ  VE K İTAPLARI 

İ ranl ı  İ bnül Mukaffa', arapçaya ilk edebi ş eklini veren muhar-
rirlerin ba şı nda gelir. Cahlz ise arapçaya edebi ve ilmi k ıvraklığı nı  ve-
ren„ ve onu büyük bir medeniyet dili haline koyan muharrirlerin ba şı n-
da gelir. Caluz arap âleminde, büyük bir fikir adam ı  olmaktan fazla 
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emsalsiz bir muharrir ve ka'bine ula şı lmayan bir edip olarak tan ınmış -
t ır. Halk ın muhayilesinde Cahlz, zarif ve nüktedan bir alim olarak ya-
ş ar. Arap âleminde, Cahlzdan üstün bir çok fikir adamlar ı  gelmi ş se-
de, onun ayar ı nda muharrirlere ve ediplere nadir rastlan ı r. Onun ka-
dar arap nesrine hizmet etmi ş  adam yok gibidir. Cah ı zın bilhassa cid-
di bir kafayla yazd ığı  eserler, bugün oldu ğ u kadar yar ın da arap nes-
rinin en tabii, en zengin ve en mükemmel örnekleri aras ı nda yer ala-
caktır. Nesrinin en mükemmel örnekleri, bu kitab ın son k ıs ımlar ı nda 
tercüme edilen (Türklerin faziletleri) kitab ı  ile (Elbeyan vel Tebey-
yün) kitab ında görülecektir. Kitaplar ın Türkçe şeklinde dahi üslu-
bun ne kadar k ıvrak ve seyyal oldu ğ u göze çarpar. 

islâmiyetten önce (epique) bir devirde ya ş ayan Araplar en renk-
li his ve tasvirlerini naz ım halinde söylemi ş lerdi. En güzel manzume.- 
lerini, mu'allakât (ask ılar) nam ı  alt ında kabenin duvarlar ına asarlar-
dı . Bundan ba şka kesik ve müsecca' ibrelerle söyledikleri hikmetler, 
hutbeler ve darb ı  meselleri de vard ı . 

Kur'an ın dilrubâ ayetleri, ve Peygamberin pek sade ve aç ık bir 
ifade ile söylediğ i hadislerin metini ve ba ğı ntı l ı  terkipleri, arap nesri-
nin köhnele şmiş  ve dar çerçeveli kaidelerini k ı rmış , ve yeni fikirler 
için, daha geniş  ölçüler haz ı rlam ış t ı . Peygamberin vefat ı ndan sonra, 
islâmiyetin ilk yay ı lma devrinde, halifeler, kumandanlar, valiler, bi-
rer belâgat nümunesi olan hutbeler söylemi ş , mektup ve emirnameler 
yazm ış lard ı . Bu meyanda İ mam Alinin, Muaviyenin, Ziyyad bin Se-
miyyenin, Tarık bin Ziyyad ın, Haccac ın, Halife ikinci Ömerin ve Ya-
z ıcı  Abdülhamid gibi kimselerin mektuplar ı , emirnameleri vasiyetna-
meleri ve hutbeleri, ba şka dillerde emsaline nadiren tesadüf edilen fa-
sâhat ve belâgat ş aheserleridir. 

Sekizinci asr ın ortalar ında, İ ranl ı  ve Mecüsi olan İbnül Mukaf-
fa', Iran kültürünün mükessif meleklerini ve i ş lenmiş  d ıma ğı nı , arap 
dilinin hizmetine koydu. Dokuzuncu asr ın baş langı c ı nda Cahlz, Fars-
ça okudu ğ u eserlerin ve Yunancadan menkul kitaplar ın ilham ettik-
leri yeni şekilleri, arapçaya harikulade bir muvaffakiyetle mal etti. 
Cahlzdan önce bilinmeyen terkipler, arapçan ın en ş iveli mecaz ve is-

ti'arelerine bürünerek meydana ç ıktı . Cahı z ın kulland ığı  yeni kelime-
ler, ve edâtlara verdi ğ i yeni vazifeler, arapçan ın fasâhat zevkini asla 
ihlal etmiyordu. Cah ızın münekkitleri, onun fasahat ve belagatine 
dil uzatmaktan âciz idiler. Zaten kendisi de münekkitlerine böyle bir 
imkân vermemek için, eserlerini yazarken pek müteyakk ız davrand ığı - 
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nı , onun ş u sözlerinden anlamak mümkündür. (1) 
"Kitap yazmak isteyen bir kimse, bütün insanlar ın kendisiyle 

uğ raş ma ğ a haz ı rlanm ış , bilgili düşman olduklar ı nı  düşünmelidir. Bi-
naenaleyh yazd ığı  kitab ı  taslak, fikirlerini de henüz olmam ış  sayma-
lı dır. Kitaba ba ş lamış  olman ın verdiğ i gurura kap ı lmamak laz ımdı r. 
Fakat tabiat sükûn bulup hareket dinince, ve zihin kar ışı kl ıklar ı  zâil 
olup ruhumuz daha verimli ve feyyaz olunca, esere yeniden göz at-
mak ve her fasl ı  üzerinde ayr ı  ayr ı  durmak doğ ru olur...." 

Cah ı z ı n arapçaya verdi ğ i kıvraklığ a ve yeni ş ekillere daha ya-
k ından şahid olmak için Câhiliyye devrinde söylenmi ş  bir hutbeyle 
onun yaz ı lar ı n ı  kar şı la ş t ıral ım: 578 - 580 M. y ı lları  arasında, yâni is-
lâmiyetin zuhurundan otuz, otuz bir sene evvel, Mekkede toplanm ış  
olan muhtelif arap kabilelerinin mümessillerine, Kuss bin Saidetel - 
Iyadi taraf ından verilen me şhur nutkun ba ş langıç ve sonlar ından 
bir kaç cümle tercüme edelim: 

"Ey insanlar, dinleyiniz ve anlay ı nız; ve bir şeyi dinleyince is-
tifade ediniz; ya şayan ölür, ölen unudulur; gelecek şüphesiz gelir; 
Karanl ık geceler; yaldtzl ı  gökler, ve dalgal ı  denizler... Her ş ey bu mil-
lete beklediğ i peygamberin gelece ğ ini, ve o vaktin hulul ettiğ ini müj-
deliyor. O peygamber belki sizden birisidir." 

O anda yedi, sekiz ya ş lar ında olan Peygamberimiz, bu nutku 
dinleyenler aras ı nda idi. Arap yar ımadas ı nın o anda pek buhranl ı  an-
lar geçirdi ğ ini ve bir peygambere muntaz ır olduğunu söyleyen koca 
hatip, etraf ın ı  hakikaten güzel görüyormu ş . Ş imdi de Cah ızın lâalat-
tayin bir yaz ıs ın ı  okuyal ım: (2) 

"Diyanet, f ık ıh, resail, siret, hutbe, vergi, ahkâm, ve ba şka fel-
sefe metinleri hakk ı nda kuvvetli ve itinal ı  bir eser yaz ıp kendime nis-
bet etti ğ imde, bir sürü ilim adamlar ı , eserimin üstünlük ve faydas ını  
bildikleri halde, s ı rf içlerini kemiren k ıskançl ığı n tesiri alt ı nda, kitab ı - 
m yere vurmak için el birli ğ i ederler. Hele o kitab ı  nüfuzlu ve kud-
retli bir padiş aha ithaf etmeyeyim; o zaman azg ın develer gibi azar-
lar; ve kitab ım' o zat ın gözünden düşürmek için her çareye ba ş  vu-
rurlar. Muvaffak olurlarsa ne alâ; zâten istedikleri de o de ğ ilmi- Fa-
kat kendisine kitab ı  sunduğum zât, bilgili, zeki, ve beli ğ  ise, çaresiz 
kalarak, kitab ım ın içinden ve haş iyelerinden ald ıklar ı  manalardan ye-
ni bir kitap ç ıkar ı rlar; ve tek, bana mensup oldu ğ u için söğlip sayd ık-
lar ı  kitab ı  başka bir padiş aha sunarak yaranmaya çal ışı rlar." 

(1) Kitabül Beyan yel Tebeyyün C (1) S. (47) 
(2) Kitabül Muihassini ve Azdâd ve kitabül Beyânda. 
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CAHIZIN SAN'ATİ  

Cah ı zın cevval ve sab ırsız zekas ı , san'atinin şekilciliğ e dökülme-
sine tahammül edemezdi. Onun serbest ve hür mizac ı , üslübunun de 
kay ı tsız olmas ına âmil olmu ş tu. Calnz ın yaz ı larında mükellef cinas-
lar, lafzi istiâreler, lüzumsuz seci'ler, oyuncakl ı  te şbihler, manas ı z me-
caz ve istiareler aramak abestir. Hatta, diyebiliriz. ki, Cahlz kasden seci' 
den kaçard ı . Onun yaz ı larında güzellik, teklifsiz bir tabiat ın kusursuz 
unsurları  aras ındaki umumi âhenkten f ıskırır. Bu hususta ince ve za-
rif ruhlu hocas ı  Asma'inin tesiri alt ında kaldığı  muhakkakt ı r. Asmai, 
\naklettiğ i masal ve haberleri, sâde ve kolay bir ibareyle, nezih ve ki-
bar bir zevkle kari'in samimiyetine sokar, en sönük mevzular ı  bile 
san'atkarana bulu ş larla canland ırı r. Gerçi Cahlz, Asmaiden ba şka ka-
fada bir adam olmakla beraber tekellüften kaçmas ı , zengin maddesi 
ve harikülade haf ızası  bakımından üstad ından aş ağı  kalmaz. Caluz, 
kuvvetli ve beli ğ  ifadesinin insicaml ı  ve tekellüfsüz san'atiyle herkesin 
içinde büyükg bir hayranl ık hissi uyandırır. Onu okuyup anlayan her 
insan, ara s ıra duraklay ıp muharririn sihirli terkiplerine iâdei nazar 
etmek ihtiyac ını  duyar. Beyanda Caluz kadar kuvvetli olmay ı  imren-
meyen bir muharrir yoktur. Bak ınız Cah ız sözün güzelini nas ı l tarif 
eder: (1) 

"Sözün en güzeli, k ı sası  olup, mana& lafz ında nümayan, söy-
leyenin niyet ve takvasiyle mütenasip olan bir celal ve hikmet nuru-
na bürünmü ş  olmdır. Mana, yüksek ve nezih olup lafz ı  beliğ  
olunca, ifadesi sahih ve teklifsiz olup her türlü sakatl ık ve çirkinlik-
ten azade olunca, o sözün yürekler üzerindeki tesiri, ya ğmurun bere-
ketli topraklar üzerindeki tesirine benzer.. Bu şartlar dahilinde söyle 
nen her söz, en kat ı  yüreklerin ta'zimine mazhar olur, ve en basit 
kimseler taraf ından anlaşı lır. Amir bin Abdil Kays dedi ki: Söz kalp-
ten ç ıkarsa kalbe dökülür. A ğı zdan ç ıkarsa kulaklardan öteye geç-
mez." 

Mamafih Câhiz, tekellüf ve hatadan kurtulmak maksadiyle 
tenkih ve tashihte fazla titizlik göstermenin de mahzurlu oldu ğunu 
söyler: (2) 

"Eseri ziyadesiyle tehzip ve tenkih etmek, ve ibareyi manala-
r ın izah ına yarayacak fazlal ıklardan ar ı tmak, yani özün özünü süz- 

(1) Kitabül Beyân yel fiebeyyün C (1) S. (47) 
(2) Kitabül Hayvan C (1) S. (45) 
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mek te yanl ış tı r. İ nsanlar ın böyle bir eseri anlamalar ı  güç olur. Onlar 
sözün kolayına al ış kındı rlar. Anlayış lar ı , bu al ış kanl ıklar ı= ötesine 
gitmez." 

Hele elfâz ın güzelliğ ine manay ı  feda edenlerden Câh ız adetâ 
tiksinirdi. Bak ınız böylelerini nas ıl tenkit eder: (1) 

"Muharrirlerin en kötüleri, elfâz ve isimlere taa şş uk edenleri-
dir. Bunlar, mânâya giydirecek kal ıplar ı  peş in haz ı rlarlar. Sanki Al-
lah düşündükleri mânâya, bulduklar ı  elfâzdan ba şkasını  yaratmam ış  
gibi, mânâyı  bu laf ızlara râm etme ğ e uğ raşı p dururlar." 

C.AHIZIN K İ TAPLARI 

Câhız, muayyen bir ya ştan sonra, yaz ı  yazmak hastal ığı na tu-
tulmuş  gibi, hiç durmadan kitap ve risale yazm ış . Yaz ı  yazmak, onun 
için fikri ve ruhi bir ihtiyaç oldu ğu kadar, ba ş lıca geçim vas ıtas ı  ol-
duğu için, her s ınıf ve tabaka mensuplar ını  tatmin edecek kitaplar 
yazmış , dolayısiyle onun kitaplar ını , mevzu ve gayelerine göre tasnif 
etmek gerektir. 

Câh ı z yar ım as ırdan uzun bir zaman içinde üçyüze yak ın kitap 
ve risale yazm ış , Kitaplar ı nın cüz'leri, dahi birer cild te şkil edecek ka-
dar yüklüdür. Risâleleri, bugünkü anlamda birer kitap te şkil edecek 
kadar uzundurlar. Câh ı z ı n kendi kitaplar ı nı  büyük bir sür'atle yazma 
sının sebebi, hârikulade kuvvetli bir haf ı za sahibi olmas ından, ve arap-
çay ı  pek çabuk ve kolay yazmas ından ileri geliyor. Onun diyanet, f ı-
kıh, kelâm, ensab ve ahbâr hakk ında yazd ığı  eserlerin ba şı nda ş u ki-
taplar gelir: 

Kitâbül Hüceci fil Nübüvve. 
Kitabül Ma'rife. 
Kitabül Reddi alel Mü şebbihe 
Kitabül reddi alel Nasârâ 
Kitabül Füteyyâ 
Kitabül İ mâme 

Câhı z ın kitaplar ında göze çarpan ilmi tarafs ızl ık, bilhassa son 
iki kitab ında sayan]. takdirdir. Câh ı z ın büyük bir şakac ı  ve alayc ı  ol-
masına rağmen, eserlerinde gösterdi ğ i ilmi nezahat, büyük bir emni-
yet kayna ğı dır. Bundan önceki bahislerde bu noktay ı  müteaddit mi- 

(1) Resailül Câh ı z 
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sallerle tebârüz ettirmi ş tik. Onun bütün eserlerinde göze çarpan di-
ğer bir hususiyeti de, gayetle ince bir rûhiyatç ı  olmas ı dır. Taraf-
sı z ve isabetli fikirleri, geni ş  kavrayış lı  görüş leri, onu dokuzuncu as-
rın büyük bir içtimaiyatç ı sı  gibi telâkki etmeyi emreder. Cah ı z ın ru-
hi ve içtimai tahlillerinin en cazip örnekleri ş u kitaplarda görülür. 

Kitabül Nisâ' 
Kitabül mesai' 

Cah ı z ın, ya ş adığı  asr anisbetle, içtimai birer biyografi say ı la-
cak eserleri ba şı nda ş u kitaplar gelir: 

Kitabü Mefahiril Kahtâniyye alel Kinâniyyeti vesairil Adnâ- 
niyye 

Kitabül Arabi vel Mevali 
Kitabül Arabi yel Acem. 
Kitabü Fazâilil Etrâk 
Kitabül Surahâ'i yel Hücenâ'. 
Kitabül Südâni vel Bidân 

Cah ı zın tabiat, fizik, hendese, hayvanat, ziraat, felsefe ve co ğ -
rafya hakk ında yazd ığı  kitapiar ın başı nda ş unlar gelir: 

Kitabül Hayavân. 
Kitabül beğ l. 
Kitabül Zer'i vel Nahl. 
Kitabül Maâdin. 
Kitabül Amsâri yel Buldan. 
Risâletün fil Edava vel Hasâd 
Risâletün fil Terbil yel Tedvir 
Caluza, şen ve şakrak tabiatinin imla etti ğ i, ve esas itibariyle 

gülmek ve güldürmek için yazdığı  kitaplar çoktur. Bu kitaplarda da-
hi, onun ince görü ş  ve tahlilleri büyük bir k ıymet ifade ederler. Bu ki-
taplar ın en meşhurlar ı  şunlardı r: 

Kitabül Madahik 
Kitabün fi Gu şş il S ınâât 
Kitabün fil Nevamis. 
Kitabün fil K ıhabi vel Lâta vel Kitâb. 
Kitabü Hiyalil Lusûs. 
Kitabün fl Hiyalil Mükdin. 
Kitabül Fityân 
Kitabül Cevarl vel Gilmân 
Kitabül Buhara,. 



- 110 - 

Calnz ı n bir belâgat ve fesahat mecellesi oldu ğu kadar pek cid-
di bir ensâb ve ahbâr kitab ı  sayı lan en me ş hur eseri şudur: 

Kitabül Beyâni yel Tebeyyün. 
Câh ıza, atfedilmekle beraber, onun olduklar ı  şüpheli görünen 

baz ı  kitaplar da vard ır. Bunlardan şu iki kitab ı  zikredebiliriz: 
Kitabü Ahlâkil Mulûk 
Kitabül Tvlahâsini yel Azdâd. 

Hakikatte, bu son kitab ı n nihayetinde zikredilen vakalar ın bü-
yük bir kı sm ı , Caluz ın hayat ında cereyan etmi ş  ve kendisi taraf ından 
görülmü ş  ve iş idilmiş  olmalar ı , ve Câh ıza mahsus tarafs ız bir kafa 
ve seyyal bir üslupla yaz ı lmış  olmalar ı , kitab ın k ısmen Minn kale-
minden ç ıkmış  olduğ u kanâatini vermektedir. 

CAHIZIN BEŞ  KİTABINDAN TERCÜMELER 

1 — K İ TABÜL HAYAVAN 
2 — K İ TABÜL BEYANİ  VEL TEBEYYÜN 
3 — K İ TABÜ FAZAİ L İ  ETRAK 
4 — KTABÜL BUHALA.' 
5 — K İ TABÜL MAHASiN İ  VEL AZDAD. 

KİTABÜL HAYAVAN 

Kitabül Hayavân, Câh ı z ın en çok tan ınmış  kitab ı  olmakla be-
raber edebi k ıymeti bak ımından diğ er eserlerinin seviyesinde de ğ ildir. 
Ş u kadar ki kitab, ihtiva etti ğ i mevzular itibariyle büyük bir ehemmi-
yeti haizdir. Caluz ın irili ufakl ı  hayvanlar hakk ındaki şahsi tetkik ve 
müş ahedeleri, okuyucular ı n alâkas ını  tahrik edecek kadar ince vas ı f-
lar ve ruhi tahlillerle doludur. Câh ız, hayvanlar hakk ında şuyû.' bu-
lan fakat as ıl ve esas ı  olmayan bir çok hürafeleri reddetmi ş  ve kendi 
hususi tecrübeleriyle tashih etmi ş ; ve hatta zaman ında bilinmiyen 
bir çok hayvan hususiyetlerini aç ıklamış t ır. Fakat kitab ın en kıymet-
li taraflar ı , ş üphesiz son k ıs ımları dır. Burada Câh ı z, tabii ve fiziki olay-
lar hakk ında Mu'tezilenin ve diğ er arap mütefekkirlerinin mütalaa-
lar ım bize öğ retiyor. Su ve ate ş  bahislerinde, önce izah etti ğ im gibi, 
kümûn ve zuhûr nazariyeleri hakk ında, bize bitmez tükenmez misal-
ler veriyor. Niranül Arabi vel Acem bahsinde, İ randa ve arap yar ım- 
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adas ındaki petrol kaynaklar ın ın mevkilerini büyük bir vukufla tâyin 
ediyor. Eser, realist bir kafayla yaz ı lm ış  olduğ u için mükemmel bir 
etüt mevzuu te şkil eder. 

KİTABÜL HAYVANDA 

Câh ı z ın meşhur mukaddimesi 

Bismillahir Rahmanir Rahim ve Ona güvenirim. (1) 
Allah seni şüpheden uzak eylesin ve ş aşk ınl ıktan kayırs ın; bil-

gi ile aranda bir münasebet k ı lsın; sana ilmi kanâati sevdirsin (1); 
insafı  gözüne hoş  göstersin; pakl ığı n ş irinliğ ini tatt ırsın, ve yüreğ ine 
hakkın şanını  duyursun. Sinene iyilik ve gerçekli ğ i soksun, ve üze-
rinden yesin mezelletini savs ın. Sana, bât ılda nas ıl bir çürüklü ğ ün 
bulunduğunu, ve cehaletin nas ıl bir boş luk olduğunu öğ retsin. 

Başı m için, sana bu duadan ba şkası  yara şı rd ı ; ve senin vezni-
ne ve kendine münasip gördü ğ ün vaziyete, ve dağ ladığı n kendi ı rz ına 
daha iyi iş aret ederdi. Benim filan ve falan kitab ım' (2) ayıplad ıktan 
sonra şu kitab ım' da ele alarak küçültmek, nazm ını  ve lafz ı nı  düşür-
mek, mânalar ım tahkir etmek istedin. Bu da yetmiyormu ş  gibi mak-
sad ve gayemize dil uzatt ın. Halbuki bu kitab ım ı zın manası  isminden 
daha yüksek, hakikati lafz ından daha parlakt ır. Mütevass ı t avam ta-
bakas ı  kadar havâssm, ve müptediler kadar bilgiçlerin mühtâç ol-
duklrı  bir kitapt ır. Müptediler onda ö ğ renmek, ilk ad ımlar ını  atmak, 
temrin ve müktesebatlar ını  sağ lamlaş tırmak imkânlar ını  bulurlar. 
Çünkü onun celili dakik ına takaddüm eder. (3) Mukaddimeleri tertip-
li ve manalar ı  tasniflidir. 

Bilginler ise bu kitapla itmam ı  malümat ederler: Mufassal ve 
kıymetli bir kitab ı  ele alanlar ondan mesuliyetsiz bir surette istifade 

(1) Ca.hız, mukaddimesinde münekkitlerinden birine hitab ediyor. Veyahut bütün 
münekkitlerine tek bir adam suretinde hitab ediyor. Uzun mukaddimesinde 
bu münekkide veyahut bu mevhum ş ahsa s ık s ık dönerek, tenkitlerine cevap 
vermekte, ona karşı  kendini müdafaa etmekte ve rnukabil taarruza geçmek-
tedir. 

(2) Câıluz burada müteaddit makale ve risâlelerden ba ş ka, yazd ığı  29 kitab ın is-
mini, mevzuunu ve u ğ rad ıklar ı  tenkid ve itirazlar ı  uzun uzad ıya zikir ve mü-
dafaa ediyor. 

(3) Celil: büyük ihatal ı . Dakik: ince ve çetrefil demektir. 
Bu ibareden maksat: "Burada umumiden hususiye ve basitten mürekkebe gi-
dilmektedir." 
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ederler. Bo ş  boğ azlar ın küstahl ığ ma, ve rakiplerin itirazlar ına kar şı  
o kitab ı  müdafaa etmek zahmetini müellife b ırak ırlar. Bazan böyle 
bir kitap onlar ı , bütün bir ömrü çürüten uzun tetebbü ve tefekkür 
külfetinden kurtarmakla, kuvvetlerini bütün tazeli ğ iyle muhafaza eder. 
ve  eğ lencelerine halel getirmeden en mübrem ihtiyaçlar ı nı  kar şı lar. 

Sonra bu kitab ın ı n sahifelerinde, bütün milletlerin arzular ı  bu-
luş ur ve kucakla şı r; Araplarla Arap olm ıyanlar anla şı r. Çünkü kita-
bımı z arabi ve ârabl, (1) İ slami ve icmai oldu ğ u kadar felsefeye, ilmi se-
ma'a ve tecrübeye temas eder. Kitap (2) ve Sünnet ilimleriyie garize 
ve hâsseler bahislerini bir arada toplar. Onu ihtiyarlar kadar gençler, 
rahipler kadar tenperestler, ciddi ve ak ı ll ı  insanlar kadar zevkperest-
ler, kurnazlar kadar safdiller. ve  gabiler kadar zekiler arar ve isterler. 

Benim filan sözümü ve kitab ım' (3) da ta'yilo ettin. Onlar ı  bı ra-
k ıp nakil ve hikâye etti ğ im şu sözleri tayib etseydin daha do ğ ru olur-
du. " İ mametin vücûbunu red ve ona itaattan imtinâ edenler iddia 
ederlerki insanlar ı  kendi hallerine, ba ş lar ı  boş  ve kayyimsiz b ırakmak 
yakın selâmetlerine ve uzak menfaatlerine daha uygundur. Onlar ı  ni-
zams ı z ve dağ mık bir halde bırakmak, kötülüklerden uzakla ş tı rma ve 
kemale yaklaş tırma hususunda, daha müessir bir rol oynar." 

Fakat bu, senin yapaca ğı n bir iş  değ ilmiş . Şu kadar ki okuduk-
lar ın ve duyduklar ın kalbine öyle çöktü ki ve rûhunu öyle üzdü ki 
h ınc ından art ık gözlerin görmez, kafan Idü şünmez oldu. Bibehresi ol-
duğun ş eylere makul vas ı talarla mantiki delillerle mukabele edece ğ ine 
sövüp saymağ a baş ladm. Kafan ı  uzun tefekkürle yoraca ğı na büyük-
lerine dil uzatmak, titiz ve hasta rühunu daha kolay tatmin ediyordu. 
Halbuki kendi kusurlar ı nı  bilip te senin gibilerin terbiyesine ş ina bir 
kimseden ders alsayd ın, senin için daha iyi olacakt ı . Mamafi senin bu 
durumun Arab ın ş u sözünden ba şkas ına benzemez: "Köpeklerin uluma-
sı  bulutlara ne yapar. "Yahut ş airin dedi ğ i gibi: 

Cuş  ve Huruş  olan denizlere 
Bir çocuk bir taş  atsa ne olur! 

Bu kitab ırruzda bir çok mezhepleri zikir ve tefsir edece ğ iz. O 
zaman belki itikadm ı  ve ş iveni de ğ iş tirip ya müsbet bir fikir sahibi 
olursun, veyahut durgunlu ğ a ebediyen mahküm oldu ğunu gösterirsin. 

Derim ki. Alem, ihtiva etti ğ i bütün cisimlerle beraber şu üç 
vasfa tekabül eder: ittifak, ihtilaf ve tazad. Fakat cisimlerin hepsi ya 

(1) Arâb: göçebe Araplar demektir. 
(2) Burada kitaptan meksat Kurand ır. 
(3) Câluz burada dahi bir kaç kitap ve makâle ismi zikrediyor. 
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cemâdata mensuptur veyahut ne şvünema ederler. Biz onlara biten ci-
simler gibi bitmeyen cisimler desek daha doğ ru olur. Hükemâ, biten 
cisimler gibi bitmiyen cisimlerin kâffesini tesmiye etselerdi, biz de pe ş -
lerinden giderdik. Binaenaleyh biz de onlar ın vardıklar ı  yerden öte-
ye gitmeyece ğ iz. 

Onlar ın kulland ıklar ı  cemad kelimesi çoğu defalar (mevat) öl-
gün manas ına gelir. Bu iki kelime bazan da ayr ı  mânalar ifade eder-
ler. Eflâk, burûc, nücûm, güne ş  ve kamer alemine ne mevat ne de ce-
mâd derler. Sebebi ise bunlar ın kendiliklerinden müteharrik olmalar ı  
değ ildir. Baz ı  kimseler onlara naz ım, baz ı lar ı  ise gayr ı naz ım demiş ler. 
Baz ı  kimseler onlar ı  müteessir (1) baz ı lar ı  da gayri müteessir sayar-
lar. Bunlar ı , hayvanlar ın yaş amas ına elveriş li olduklar ından canl ı lar-
dan sayanlar dahi bulunursa da insanlar ın çoğ u bu rey'e muhalif tir. 

Biz burada kendi lügatimizden bahsetti ğ imize göre, lügatimiz-
de söylediklerimizden başka bir ş ey yoktur. İ nsanlar topra ğ a cemad 
ismini verdikleri gibi hiç mahsul vermemi ş  toprağa da (mevat) ölgün 
demiş lerdir. Dolay ısiyle derler ki: "Ölgün toprak diriltenindir." (2) 

Su, ate ş , yekdiğerlerinden ayr ı  kald ıkça duygusuz ve ne/nam 
olduklar ı  için ne cemad ne de mevat say ı l ırla ı . Bu iki vas ı f dört unsur-
dan ancak topra ğa itlak olunur. 

Nemâ eden cisimler dahi iki k ısımdır: hayvan ve nebat. Hay-
van ise dört k ı sımdı r: yürüyen, uçan, yüzen ve sürünendir. Mamafi 
her kuş  yürürse de her yürüyüp uçam ıyan, kuş  değ ildir. Yürüyenler 
de dört k ı sma ayr ı l ı rlar: İnsanlar, behimeler, canavarlar ve ha ş erat.. 

Haş erât tabiatlar ı  itibariyle ayn ı  zamanda bahayime ve cana-
varlara benzedikleri halde onlar ı  fank isimlerle ay ırdetmek daha mü-
nasiptir. 

Yırt ı c ı  kuş lardan baz ı lar ı n ın silahlar ını , pençeleri te şkil eder. 
Doğ an ve benzerleri gibi. Baz ı lar ının silahlar ını  gagalar ı  teşkil eder: 
kartal ve akbaba ve karga gibi. Bunlara y ırt ı c ı  dememizin sebebi et 
yemeleridir. Baz ı lar ı n ı n silahlar ı n ı  diş leri te şkil eder: bayku ş  ve yara-
salar gibi. Ku ş lar ın bahaimi ise yaln ız hububat yerler. Onlar ı n eşkal 
ve tabayi'i hakk ında sırası  geldikçe bahsedilecektir. İkisinin aras ında 
müş terek vas ıflara haiz olan serçeyi zikredebiliriz. Onun iri gagas ı  ve 
pençesi olmad ığı  halde hububat da yer, et de. Havada uçarken ar ı  ve 
çekirgeleri aylar. Yavrulann ı  güvercinler gibi besleyip onlara yemle- 

(1) Milteessir: "başkas ın ın tesiri alt ı nda kalan" manas ı nda anlamak laz ı m. 

(2) Arapças ı  şöyledir: "Men ahyâ arzan mevâten fehye lehu." 
F - 8 
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rini y ırt ı c ı  kuş lar gibi lokma lokma verir. Serçeye benzeyen 
müş terek vas ı flı  kuş lardan s ıras ı  geldikçe bahsedilecektir. Her uçan 
hayvana da ku ş  demek yain ış tır. Ağ ustos böceğ i, arı , çekirge, kanatl ı  
kar ınca, kelebek, sinek ve saire uçtuklar ı  halde kuş lardan say ı lmazlar. 
Bir ku ş ta üç vasf ın toplanmas ı  laz ı mdır: süret, tabiat ve kanat. ma-
mafi kanatlar, tam olsun noksan olsun, bir hayvan ı  kuş tan saymağ a 
kafi değ ildirler. Yarasa ve gece ku ş lar ın ı  görmüyormusunuz? Bunla-
r ın ne tüyleri, ne kuyruklar ı , ne kasabalar' (1) oldu ğ u halde, ve gebe 
kal ıp doğ urduklar ı  ve yavrular ın' emzirdikleri halde ku ş lardan say ı l-
maktad ırlar.. Deve ku şunun tüyleri, gagas ı , yumurtas ı  ve iki kanad ı  
bulunduğ u halde ku ş tan değ ildir. Netekim her yüzen hayvan, muhte-
lif bakımlardan balığ a benzediğ i halde, bal ıktan say ı lmaz. Görmü-
yormusunuz ki suda yüzen su ayg ırı , kaplumba ğa, kurba ğ a, ahtapot 
timsah delfin, ve saire bal ı ktan 

Arap dilinde hayvanlar nat ık ve gayri nat ık diye ikiye ayr ı lı r-
lar. Bunlardan uluyan, an ıran, kükreyen, ki şneyen havlayan, mele-
yenlerle, türlü türlü ötenlere ve benzerlerine nat ık derler. 

Bunlardan baz ılar ın ın inek, k ısrak ve ba şka isimlerle yadedilen 
diş ileri dahi' nat ık say ı lırsa da en iyi konu ş an erkekleridir. 

Fakat maksad ım dili ile, yal ınız insan anlatt ığı  için, yal ın ız in-
san fasIhtir. Hayvanlar ise fasahatten mahrumdurlar. Gerçi onlar ın 
da kendi aralar ında maksat ve arzular ın ı  anlatacak ifadeleri vard ır. 
Bu hususta at, e ş ek, deve, köpek, kedi bize geni ş  tetkik imkanlar ı  ve-
rirler. Netekim biz, be ş ikteki çcauklarda, a ğ laman ın gülmekten başka 
bir mâna ifade etti ğ ini biliriz. K ısrakla kedinin, erkeklerini ve yavru-
lar ın' ba şka başka seslerle ça ğı rd ıklar ı n ı  biliriz. Şu kadar ki insan 
hintz,e, farsça, Rumca ve herhangi bir dille konu ş ursa konu ş sun fa-
sihtir.. 

Böylece kâinatta her şeyin bir hikmet oldu ğunu görürüz. Fa-
kat hikmet de iki türlüdür. Birisi hikmet olmakla beraber haddi za-
t ında şuursuzdur ve hikmetin ak ıbetlerini idrak etmez. Di ğ eri ise ş u-
urludur ve hikmetin âkibetlerini idrak eder. 

Ş imdi, ş uurlu ve müdrik olan ş eylerle ş uursuz ve idraksiz olan 
şeyler, birer hikmet te şkil etmekle beraber, şu bakımdan ayr ı lırlar ki 
birisi istidlal eden bir delildir, diğeri istidlal etmeyen bir delildir. 

Bu suretle her istidlalci, bir delil olmaakla beraber her delil, 
istidlalci olamaz. Onun içindir ki insandan ba şka her hayvan, istidlal- 

(1) Kanat tüylerinin kökleri. 
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siz bir delil olmak hususunda cemadata mü ş areket eder. 
Hayvan ve cemad ın bu hususiyetlerine beyan ismi verilir. İn-

san ise öyle istidlalci bir delildirki istidlalinin sebep ve neticelerini bi-
lir. Onun bu hususiyetine dahi beyan derler. 

İ nsan ın bu beyan ı  dört k ı sma ayr ı l ır: söz, yaz ı , akid, iş aret. İ s 
tidlalsiz delillerin beyan ı  ise, istidlalci olan insana, ihtiva ettikleri 
burhan ı  aramak ve fikir yürütmek imkan ı nı  vermeleri kabilinden 
bir ş eydir. Dolay ı siyle sessiz ve sam ı t cisimlerin, delâlet yoluyla, nat ık 
say ı lmalarm ın sebebi, ihtira ettikleri tedbir ve hikmetleri ı stıntak 
edenlere ihbar etmeleridir. Netekim s ıskal ık ve solgunluk s ıhhatimi-
zin bozukluğ undan, semizlik ve canl ı l ık ahvalimizin iyiliğ inden haber 
verirler. Ş air der ki: 

Evet, seni lay ık olduğun gibi övdüler, 
Sussalard ı , seni uzun y ı llar övecekti. 

Başkası  der ki: 

Düşman aras ı ndam ısm, dostlar aras ı ndam ı s ı n? 
Gözler sana yüreklerden haber verir. 

Kurdun koklama ve duyma kuvvetini El'Ukli şöyle anlat ır: 
Döğ ülmüş  demir tokma ğ ma benzeyen kafasiyle 
İş itmediğ i zaman yelden haber al ı r. 

Faz1 Bin İ sa bin Eban hikâyelerinde derki: 

Arza bir sor kim senin kaz ı d ı  nehirlerin 
Kim dikti ağ açlar ın, toplad ı  meyvalarm 

Sana sözle cevap vermezse lisan ı  hali cevap verir. Cismin mevzuu muh-
tavas ına delalet eder. Cemad, diri ve nat ık olan insana, beyan husu-
sunda ancak bu suretle mü ş areket eder. 

İş te bir hikmet ki, Allah ı n ona tevdi eyledi ğ i mânalardan birisi 
budur. Diğ eri ise Allah ın muhtelif hayvanlar ı n sinesine tevdi eyledi ğ i 
marifetler, f ı tratlarma ilham eyledi ğ i garip hidayetler, bo ğ azlarma ba-
ğış ladığı  ş ivekar na ğ meler, ve ölçülü seslerdir. Seslerinin bila istisna 
muayyen birer vezin ve kaideye tabi olduklar ı  söylenmektedir.. Allah ın 
ae mukemmel vas ıtalarile başaramaziar.. Böylece, insanlar Ince his-
lerme, kuvvetlerine, dü şünme ve yapma kabiliyet ı erine ragmen nay-
vanlarm f ı trat ve garize,leri kar şı sında âciz kal ı rlar, ve örümce ğ in ipek 
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gagalarma ihsan buyurdu ğu ince sanatlar, ve onlara verdi ğ i vas ı tala-
rın basitli ğ ine rağmen öğ rettiğ i hünerler, ne sab ık bir dersin eserini'', 
ne terbiye, ne temrin, ne de telkin mahsulüdür. 

Fı tratlar ın ve garizi hislerinin onlara verdi ğ i bedahetle baş ar-
dıklar ı  şeyleri, ne buy uk mütefekkirler, ne filozoflar, ne âlimler, ne 
yüksek san'atkârlar, bütün u ğ raşma ve özenmelerine ra ğmen, ayni 
incelikte, ayni tertipte, ayn ı  mikdar ve nisbetler alt ında, ne elleriyle ne 
böceğ inin, bal ar ı sının acib san'atlar ına hayretle baka kal ı rlar. 

Allah bu iki hikmeti insanlar ın gözlerine arz ederek, ibret al-
mağ a davet etmi ş tir. Zaten bu kitab ım ız bir ibret, tarif, teemül ve ten-
bih kitab ı d ı r.. Onun amac ına vâk ı f olmadan, fas ı llar ı  üzerinde durma 
dan, sonunda ba ş lang ı c ını , ve baş langı c ında sonunu dü ş ünmeden ay ı p-
ladığı n ı  gördüm. (1). Seni hatâya sevkeden ş ey, mâna ve maksatlarx-
ni  hikmetlerin, yekdiğ erlerine girift bir surette kayna ş -
m ış  ve bağ lanmış  olmalar ı dır. içindeki laübaliliğ in derinliğ ini, hangi 
maksada hizmet etti ğ ini, ve ciddiyetin bir Ilet suretnde kullan ı lan mi-
zah ın dahi bir ciddiyet olabilece ğ ini bilmiyorsun. Bir maksat u ğ run-
da tekellüf edilen alayda da bir vakâr ve ciddiyet vard ı r. Halil bin Ah-
met dedi ki: "insan istedi ğ i şeylere ula şmak için, istemede ğ i ş eylere 
muhtaç olunca, istemedi ğ i bu ş eyler dahi, istedi ğ i şeyler kadar lüzum 
ve ehemmiyet kesbederler." 

iş te bizim bu kitab ım ız dahi ayn ı  vaziyettedir. Onu okuyanla-
rın hepsine hakikatin ac ı lığı n ı , ve ciddiyetin kat ı lığı n ı  teklif edemeyiz. 
Buna katlanacak olanlar ancak ilme tecerrüd etmi ş , ,mânas ı n ı  anla-
mış  ve tad ı n ı  tatm ış  olanlar ve ilimden zevk ve ş eref duyanlard ı r. He-
le eser yoracak kadar uzun, malumat ı  da usand ıracak kadar çok ol-
masın. Nice insanlar kendi fenfaatlerine sopa, tazyik ve kork uile sev-
kedilirler, 

Sonra benim kitaplar ı= ayı pladığı n yetmiyormu ş  gibi umumi-
yetle kitap yazma' ayipladm. Senin cüz'iyât ı  bilmediğ ine taaccüb 
ederken, külliyatı  bilmediğ ine taaccüb etme ğe ba ş lad ım. Sonra bir az 
daha ileri giderek, kitap denilen ş eyi baya ğı laş t ı rmağa ve ona kar şı  
sava ş rna ğ a baş ladm.... 

Halbuki kitap dediğ in şey ilim dolu bir kap ve zerafet dolu bir 

(1) Cah ı z tekrar münakidine döner-ek tenkidlerine cevap veriyor. 
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zarf t ı r... Zülrime (1), İ sa bin öinere (2) dedi ki: "Siirlerimi yaz. Ki-
tap bence ezbere müreccaht ır. Çünkü bedevi unuttuğu sözü, bütün 
bir gece dü şündükten sonra, bulamay ıp yerine ayni mâna ve vezinde 
bir kelime koyarak okur. Kitap ne unutulur ne kelimeleri de ğ iş tirir." 

Belki insanlar ın yekdiğerlerine olan ihtiyaçlar ı , tabiat cevher 
ve yarad ı l ış lar ı nı n icab ı , ve onlar ın lazım' gayri mufar ıkı  olup toplu-
lukların' kucaklar ve uzaklarm ı  yak ınlar ına ba ğ lar. 

Hayatta tutunmam ıza, kalkmmam ıza, ref ah ve emniyet içinde 
yaş amam ıza lüzumlu almakla beraber, gözümüzden uzak duran nes-
nelere olan ihtiyac ım ız, ve bu ihtiyac ın temini uğ runda el ele verip 
çal ış mak mecburiyetinde olu şumuz, tamamen göz önündeki hayati 
ihtiyaçlar ın tedâriki u ğ runda birlikte çal ış mamıza, ve yahut umuma 
muzir olan şeyleri tan ımak ve anlardan sak ınmak için kar şı lı klı  gü-
ven ve yard ım göstermemize benzer. 

Bu suretle yak ı nlar ın uzaklar ı  ve uzaklar ın yak ınlar ı  tan ı mak 
ihtiyac ı , gâibin ihtiyaçlar ını  haz ırın ihtiyaçlar ına sıkıca bağ lamakta-
dir. Bunlar yekdiğ erlerine girif t olmu ş  ve yekdi ğerlerinin mütemmim 
ve laz ım' durumundaki münasebetlerdir. Netekim bizden önce gelen-
lerin haberlerine olan ihtiyac ımız, bizden sonra gelenlerin haberleri-
mize olan ihtiyaçlar ı na benzer. Onun içindir ki Allah Iaala mukaddes 
kitaplarda elçilerinin geli ş ini müjdelemiş . Ve elçilerine bütün kullar ı -
n ın hidayetini ba ğış lamasm ın sebebi, onlar ın arzular ını  ancak bütün 
halk ın tatmin edebilmesidir. 

Sonra, Allah, ihtiyac ı  ikiye ay ırmış tır. Birisi yaşama ve beslen-
me ihtiyac ı , diğ eri ise lezzet, kuvvet ve alet bollu ğuna ihtiyaç. Bu iki 
ihtiyac ın nisbeti, bütün muharrirlere göre, insanlar ın şehvetleriyle bil-
gilerinin geniş liğ iyle, duygular ının derinliğ iyle, medeniyet ve kültür-
lerinin seviyesile ölçülür. 

İ nsanlar ın bundan fazla istemelerine, onlar ın acizleri mânidir. 
Çünkü aciz insanlar ın vas ı flar ındand ı r. Hiç bir kimse ba şkas ın ın yar-
d ımı  olmadan kendi ihtiyaçlar ı n ı  tek ba şı na tedarik edemez. Onun 
içindir ki Allah yak ınlar ı  uzaklara, ve büyükleri küçüklere yâr k ı lmış  
ve padiş ahlar ı  halka ve halk ı  padişahlara muhtaç eylemi ş tir. Zengin-
le fakir, kul ile efendi ayn ı  vaziyettedirler. 

Allah her şeyi insanlar ın hizmetine yatk ın eylediğ inden, insan-
lar bu şeylerden istifade etmek istedikleri takdirde, ya hile ve kurnaz- 

(1) Ş iirierinin fasahat ve inceli ğ i ile meşhur Arap şairlerincle ndir. 
(2) Ş air Zülrimenin raviyesidir. 
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lığ a veyahut kuvvet ve ş iddete ba şvururlar. Bazan da o ş eyler kendi-
liklerinden insanlar ın hizmetine gelirler. 

Halil bin Ahmet dediki: " İ lmin çoğunu öğ renirsin fakat az ını  
ezberlersin. "Ebu İ shak (1) dedi ki: "Az ve çok kitaplar ı n malıdır. Gö-
ğ üslerde ise her şeyin zübdesi kalır. "Ondan sonra İbin Yesirin şu be-
yitlerini okudu." 

Bütün istediklerimi bir kavrasam!.. Toplad ıklar ımı  bir ezberlesem!.. 
Kendime alim dedirtmek için, Toplad ıklar ımdan istifade etmezsen, 
Ruhum muhtelif ilimlere, İ stediğ i kadar heves etsin, 
Ve toplad ıklarım ı  ezberlemedikçe, İ stediğ i kadar ilim toplas ın. 
O takdirde ilim kitaplarda kal ır. Ben de mecliste donar kal ı r ım. 
İ lmi bundan ibaret olan Hayatta gerisin geriye gider. 
Okuduklar ını  ezberlemezsen Kitap okumak faydas ızdı r. 

Ebu İ shak bu ş iirleri okuduktan sonra sözüne devam ederek 
dediki: " İbin Y'esir kitaplardan olm ıyacak şeyler istiyor. Hakikatta 
kitaplar ne ölüyü diriltirler ne, ahmaka ak ı l verirler, ne de abdala ze-
ki. Fakat tabiat ında en ufak bir istidat bulunamn zekas ını  açar, in-
celik ve keskinlik v`erirler. Her şeyi öğ renmek istiyenler tedaviye muh-
taçd ırlar. Bu vehim onlara ancak dima ğ lar ının bozukluğu zaman ın-
da 'am olur... Zeki, ve haf ızas ı  kuvvetli olanlar, ders ve müzakereden 
yaz geçemezler. Kulaklar ına, gözlerine ve muhakemelerine çarpan her 
şeyi anlamalar ı  ve hususiyetlerini bilmeleri laz ımd ır. Herkesin a ğ z ı n-
da dola ş an ş eylere bigâne kalmak ta hatal ı dır.. Fakat ezberledikleri 
şeylerin çoğ unu unutanlar herkesten duyduklar ını  dahi holay kolay 
ezberliyemezler." 

GÜVERC İNLER HAKKİNDA (2) 

Güvercin kitab ı n ın müellifi derki: güvercin ya vah ş idir, ya eh-
lidir. ya evcildir veya tûrani. Renk, ses ve na ğme ihtilaf ına ra ğmen 
çift yaş ayan ve güzel sesi ile nevhasaz olan, dua okuyan ve na ğmele-
rini yeknasak bir surette tekrarlayan her ku ş a güvercin derler. 

Biz güvercinler aras ındaki fark ı  tavuk cinsinde, deve cinsinde, 
fâre veya kar ınca cinslerinde, akrep ve y ı lanlarda, koyun cinsinde, 
köpek ve karga cinslerinde, hattâ insanlarda görürüz. Zencilerle Slav-
lar aras ındaki saç ve renk fark ı  gibi. Hatta aralar ı nda ilkah vaki ol- 

(1) Câh ı zın hocas ı  ve Mu'tezile reisi Ebu Ishak ı  Nazzamd ı r. 
(2) Kitabül Hayvan C. (1) S. (45) 
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mı yacak kadar yekdi ğ erlerinden farkl ı  olan koyun ve keçiler dahi ko-
yun cinsinden say ı lmaktad ı rlar. 

Bütün kumru nevileri, yakup ve buna benzeyen ku ş lar güver-
cin cinsindendir. Ferâset kitab ı nı n sahibi Aklimon iddia ederki: "Gü-
vercinlerin bir k ısm ı  zevk için beslenüp kad ınlara ve evlere mahsus-
tur. Bir k ı smı  erkeklere mahsus olup oyun için beslenir." Güvercinin 
hususiyetlerinden biri de insanlara â ş ina olmas ı , ve insanlar ın ona 
ısmmaları dır. Hiç bir hayvan bu alanda onun mertebesine ulasamaz. 
Çocuklardan tutunuz da ya ş l ı  insanlara ve Berberlerden tutunuz da 
kellif elli efendilere var ıncaya dek, güvercin edinmeyen ve güvercin-
leri üzerine titremiyen kimse yoktur. Çocuklarla ihtiyarlar bu liste 
mü ş terekdirler. Sonra.. güvercin u ğ urlu olup avreti görünmeyen hay-
vanlardand ı r. 

Susamış  bir kimse horoz veya tavu ğun su içtiğ ini ve köpek veya 
kurdun su yaladığı nı  görünce, içme tarzlar ın ın çirkinliğ i yüzünden, 
su içmekten âdetatiksinir. Halbuki suya kanm ış  bir kimse güvercinin 
içtiğ ini görünce ayn ı  kabtan içece ğ i gelir. 

Güvercinin belli ba ş lı  hususiyetlerinden biri de yavru besle-
mek ve büyütmek zevkidir. Di ş i, yavru verece ğ ini sezer sezmez, erkek- 
le beraber yuvalar ın' kurmaga ba ş lar. Haz ırlad ı klar ı  yere, saz, lif, in-
ce ve kol çöpler naklederler. Bunlar ı  yekdiğ erlerine geçirirler. Lif ve 
saireyi dokuyup bir birlerine bend ettikten sonra di ş inin vucudu bü-
yüklüglince bir yuva yaparlar. Yumurtalar ın yuvarlan ıp düş emisine 
mani olmak için yuvan ın kenarlar ını  hafifçe vükseltirler. Sonra bu 
yeni me3kenlerini isitmak, ona düzen vermek ve tabiatlarindan, ko-
kularmdan, rahim kuvvetlerinden, mü ş tak yepyeni bir çe ş iti vermek 
maksadiyle üstüne nöbetle ş e ctururlar. 

sanc ı lan ıp yumurtan ın tazyikiyle rahminin malsallar ı  ay-
rı lmağa ba ş layınca, haz ırlad ıklar ı  yuvada yumurtlama ğa ko ş ar. Bu 
esnada onu ürkütecek bir gök gürültüsü veya ş iddetli bir f ı rt ına ol-
madıkça, yumurtan ın yuva dışı na düşmesine imkân yoktur. Gök gü-
rültüsünün yumurtay ı  sulandır ıp bozduğ u dahi vakidir. Gebe kad ın-
lar ı n korkudan ceninleri dü şürdükleri gibi. Yuvan ın içindeki yumurta-
lara, erkek ve di ş i nöbetle ş e otururlar. 

Kuluç müddeti bitince yumurta çatlar, içinden ç ıkan yavru 
tüysüz, k ısa kanat'', boğ azı  tıkanık bir biçaredir. Ebeveyni onu ilkin 
yumurta hepsinden kurtarma ğ a çal ışı rlar. Sonra boğaz ve kursa ğı -
n ın yem almağ a müsait olmad ığı n ı  bildikleri için a ğ z ından üfürerek 
kursağı nı  ş işirmeğ e ve geniş letmeğ e uğ raşı rlar. Bu körpe kursagni ye- 
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mi eritemiyeceğ ini bildikleri için de yavruyu g ıda mahlülü ile karış mış  
salyalariyle besleme ğe koyulurlar. Zamanla kursa ğı n ın kuvvet ve sala-
bet bularak yemi haz ım etmesi ve sindirmesi için dabağ lanmağ a muh-
taç olduğunu bilirler. Dolay ısile ona, arada s ırada, d ıvarlar ı n diplerin-
deki tuzlu ek ş ili halis topraktan verirler. Kursa ğı  böylece dabağ lan-
d ıktan sonra, ona daha besleyici olan hububat ın yumuşağı  ile su ve-
rirler. Yavrunun kuvvet ve tâkati artt ıkça g ıda nisbetini artt ırı rlar. 
Bu müddet esnas ında yavru onlara do ğ ru at ı l ır. Fakat kendi kendine 
yem toplayacak ça ğ a gelince, kendi yemini kendiliğ inden aray ı p bul-
mas ı  için, ve bu itiyadm ı  kuvvetlendirmek için ara s ıra onu 
beslemekten çekinirler. Nihayet ş ahsiyyeti tekevvün edip yard ımsı z 
kaldığı  takdirde, ve bütün ihtiyaçlar ını  yaln ız ba şı na temin edecek 
bir hale gelince ondan her türlü yard ı mı  keserler. Eski itiyad ın tesi-
riyle g ı das ım tamamlamak veya g ıda istemek üzere onlara müracaat 
ettiğ i zaman, döverler ve ondan yüz çevirirler. Bu andan itibaren yav-
rular ı na gösterdikleri ş efkat yüreklerinden silinir; onu beslemek ve bü-
yütmek için sarf ettikleri himmet ve gayreti unuturlar. Sonra bu i ş e 
ayni nizam ve kaide alt ında tekrar yeniden ba ş larlar. 

Hayvanlar ın ç ı kard ıklar ı  gıda, bu g ı dan ı n nevileri, ve geçirdi ğ i 
istihâleler, pek acaip bir tetkik mevzuudur. Güvercinlerin yavrula-
rı n ı  besleyen salyalar ı , bir nevi kusmuk olmakla beraber, bu kusmuk 
develerin, koyunlar ın, ve ineklerin gevi ş lerine benezemez. Bu hayvan-
lar, işkembelerinde yar ı  öğ üdülmüş  bir halde saklad ıklar ı  gı dayı  tek-
rar çiğ neyip hazma elveri ş li kı lmak için geviş  getirirler. Halbuki gü-
vercinin yavrusuna verdi ğ i gıda kursa ğı nda ufalanm ış  yoğurulmuş , 
haz ı m ve temsile âmâde bir hale gelmi ş  öyle latif bir maddedir ki ne tik-
sinti ne de bulant ı  verir. Ku ş un kursa ğı ndan, ne s ıhhat bozuklu ğu do-
lay ısile ne de güçlükle ç ıkmış tır. Bilâkis güvercinler g ı dalar ı n ı  kur-
saklar ına indirirken nas ı l bir lezzet ve ş ehvet duymu ş larsa, g ıda mah-
lülünü, yavrular ına vermek için, onu kursaklar ından ç ıkar ırken de 
ayni lezzet ve ş ehveti duyarlar. 

YARASA HAKKINDA (1) 

Yarasa her ş eyden önce bir ku ş tur. O arazi bir ku ş  olmakla be-
raber havada güzel dönüp dola şı r, ve pek iyi ve uzun müddet uçar. Ye-
gâne g ı das ını  te şkil eden sivrisinek ve kelebekleri ak ş amlar ı  uçarken 

(1) Kitabül Halyavan C (3) S. (165) 
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aylar. Çünkü, sivrisinekler en çok ak şamlar ı  kudururlar. Yarasan ın 
av ına ula şması  için pek hızl ı  uçmas ı , sür'atle sezip kavramas ı , pek ha-
fif ve çevik olmas ı  laz ımdır. Buna rağmen o, tüysüz ve cascavlakt ı r. 

Böyle tüysüz bir ku şun uçmas ı  ş a.yan ı  hayrettir. Görü ş ü kuv-
vetli olmakla beraber gözleri fersizdir. Karanl ık, onun fersiz gözlerine 
galip geldiğ i gibi, günün ş iddeti ışığı  gözlerini kama ş tı rır. Dolay ısiyle 
av ına ancak alaca karanl ıkta, yâni güne ş  batt ıktan sonraki ş afak vak-
tinde ç ıkar. Bu vkit sivrisineklerin ve benzerlerinin r ı zı klar ın ı  aramak 
maksadiyle havaland ıklar ı  zamana rastlar. Böylece bir r ızıktalibi di-
ğer bir r ızık tâlibinin üzerine dü ş er. 

iddia ederler ki kulaklar ı  belirsiz ve silik olan bütün hayvanlar 
yumurtlar. Ç ık ık kulaklı  bütün hayvanlar ise doğ ururlar. Yarasan ı n 
kulakları  oldukça iri ve ç ıkıktırlar. Bu iddiaya göre yarasa ku ş  cinsin-
den olmakla beraber doğurur. Fazla olarak hayz görür ve yavrular ını  
emzirir. Biz, tav şanlardan, s ırtlanlardan ve yarasalardan hay ı z gördük-
leri için tiksiniriz. Mant ık müellifi, dört ayakl ı  bütün hayvanlar ın az 
çok hay ız gördüklerini ve hay ı zlar ı nın k ı rm ı z ı l ık, sar ı l ık, kat ı l ık ve s ı -
vı lık bak ı m ından farkl ı  olduğ unu iddia eder. Ezcümle derki: Yarasa-
nın diş isi yavrusunu okadar esirger ve üzerine o kadar titrer ki onu da-
ima kanad ı nın alt ında ta şı r. Bazan da onu a ğ zı  ile taşı r ve uçarken 
emzirir. Yarasa bu kadar kuvvetli oldu ğu gibi yavrusunun kuvveti de 
güvercin, ş ahmurg Nr2, yırt ıcı  kuş lar ın yavrular ınkinden üstündür. 

Muhammed Ebu E ş 'as der ki: "Yarasa ikiz do ğ urur, ve her iki 
yavrusunu ta şı yarak uçar. Büyüdükleri zaman, onlar ı  sırayla teker 
teker ta şı r." Yarasa, gagas ı  olmayan kuş lardand ı r. Onun ğ z ı  yırtı c ı  hay-
vanlarla bayku ş lar ın ağ z ı  aras ı ndad ı r. Ağ zın ın içinde çenesinin bir ya-
nındn öbür yan ına dizilmiş  keskin ve sert diş leri var. Yavrusunu a ğ z ı n-
da taşı rken di ş lerile ıs ı rmay ı p dudaklariyle s ıkar, ve derisi üzerinde 
hiç bir s ıyr ıltı  izi b ırakmaz. 

Yarasan ın bar ındığı  yer ne dağ lar ın başı dı r, ne geni ş  sahralard ır 
ne hurma dallar ı n ın, ne sık ağ açlar ın, ne de kaya çatlaklarm ın aras ı -
dır. O, insnların meskenlerini ve yak ınlığı n ı  arar. Evlerin en yüksek 
ve emnif ı etli kö ş elerine s ığı n ır.. Yarasa uzun ya şamgkla tan ı nmış  hay-
vanlardand ı r. Ömrü karga, fil, arslan ve yaban merkebin ömründen 
uzun olup, kartal ve y ı lanlar ınki kadard ır. Yarasan ın hususiyet-
lerinden biri de ya şla= aç kald ıkça gözlerinin kuvvetlenmesidir. 
Mehtap ayd ı nlığı nda uçan yarasalar kocam ış  say ı l ırlar. Yeni ermi ş  
yavrular ay ışığı nda görünmezler. Yarasalar ya şad ı kça irile ş ir ve sem-i 
rirler. Vücutlar ın ı  bir ya ğ  tabakas ı  kaplar. 
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YILANLAR H AKKINDA (1) 

Rabbim bizi tekellüften uzak eyle; fuzüli söz söylemekten ka-
yı r; kendimizi be ğ enmekten koru; ve bizi iyilik edenlerin s ırasına koy. 

Ebu Cafer Mekfuf, Nahavi'i Anberl ve karde ş i kâtip Ruh Lie. 
Beni Anberden baz ı  kimseler naklederler ki Bel'anber kumlar ı nda, 
serçe ve küçük ku ş lar ı  pek acaip surette avlayan bir y ı lan vard ır. id-
dialar ına göre, öğ le sı cağı nda Bel'anber kumlar ının k ızış tığı  ve yere 
ne yal ın ayak ne de sandalla bas ı labildiğ i ve Ağustos bögeğ inin kavrul 
duğ u bir anda bu y ılan; kuyru ğ unu yere saplar ve havada m ı zrak gi 
bi dikilirmiş . Bu zaman havada uçup yere konam ıyan bir çekirge, 
bir c ı rc ır veya küçük bir ku ş , yı lanı  dikilmiş  bir deynek sanarak üstü-
ne kcnurmu ş . Konan hayvan y ı lanı  doyuram ıyacak kadar küçük 
olursa, yâni bir c ı rc ır veya bir çekirge olursa y ı lan onu yutarak yerin-
de ayn ı  vaziyette beklermi ş . Üzerine konan hayvan, onu doyuracak ka-
dar iri olursa çekilip gidermi ş  ve bu hal bütün yaz müddetince devam 
edermi ş . 

Bu rivayette ş a şı lacak ş eylerden biri y ı lan ın böyle bir kurnaz-
lık tasarl ıyabilmesidir. Diğeri ku şun yılanı  değnekten ay ı rd edeme-
mesidir. Bir üçüncüsü de ekmek pi ş irecek kadar k ı zgın olan kumun 
içine y ı lanın kuyruğ unu saplayarak o vaziyette saatlerce bekliyebil-
mesidir. (2) 

Baz ı  Slavlarm anlatt ıklar ına göre, memleketlerinde inekten 
süt emmek isteyen bir y ı lan, hayvan ın arka ayaklar ına dolannmış . 
Onu kımı ldayam ıyacak bir hale getirince memesinin ucunu a ğ zına 
alarak emermi ş . Yı lan, gittikçe gevseyen ine ğ i ancak son nefesinde sa-
larm ış . inek ölmdei ğ i taktirde memesinin körlendi ğ i iddia edilmek-
tedir. 

Y ı lanlar, südü sevdiklerinden aç ık bulduklar ı  kaplar ın südünü . 

içerler. Bazan a ğı zlarındaki art* kab ın içine püskürürler. O sütten 
içer_ kimselere çck fenal ık ve zarar gelir. Y ılanlar ayn ı  zamanda ka-
vun karpuz ve hardal ı  severler. Süzzâbm kokusundan ho şlanmaziar, 
atmacan ı n safran• kokusundan ho ş lanrnadığı  gibi. 

Dünyada y ı lana benziyen hiçbir hayvan yoktur ki y ı lan ondan 
kuvvetli olmas ın. Kuvveti şundan anla şı l ı r başı nı  bir delik veya bir ara-
lığ a sokunca, ayaklar ı  ve t ırnaklar ı  olmadığı  halde vücûdunun muh- 

(1) Kitabül Hayavan C (4) S. (38) 
Câblz bu bahiste ilmi reybili ğ e ve ktimun ve zuhur rear:sine temas etmektedir 

(2). Câblz ın reybiliğ ine güzel bir örnek. 
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telif k ısımlar ı  arasındaki irtibat ve tesânüt dolay ısile kuyru ğundan 
çekenler onu dış ar ıya çıkaramazlar. Ba ı an kuyruğ u kopararak çekenle-
rin ellerinde kalır.' Başı nı ' sdktuğu delikten ç ıkarmak istiyenlerin, onu 
aras ıra sal ıp harfendazl ıkla tekrar ve çabucak çekmeleri icab eder. Ba-
zan ellerinde kuyru ğunun koptuğ u vakidir. Fakat çok geçmeden tekrar 
biter. Y ı lanın kerpeten ile kopar ılan diş i dahi yeniden biter, ve üç ge-
ce zarf ında eskisi gibi olur. 

Yılanın zehrine kar şı  kullan ılan çarelerden biri, a ğ zına ekçi 
turunç s ıkmakt ı r. Ağ zına olmamış  ekş i turunç koyduktan sonra, üst 
çenesini alt çenesine kapat ıp s ıkıca bast ırınca uzun müddet sok-
tuğu kimseleri öldürmez. Nas ıl ki demiri çeken mignatisin üze-
ri sar ımsakla sürtülürse demiri çekmez olur. Y ı lanın gözü ba şı nda 
dönmez. O, hem do ğurur hem de yumurtlar. Bunun sebebi ş udur. yu:- 
murtlamak istedi ğ i zaman yumurtalar ın içinde k ır ı lmalar ı  onu doğ u-
rur gibi gösterir. 

Yılan ın hususiyetlerinden biri de paramparça do ğ randığı  hal-
de günlerce ölmemesidir. Maman' ben, y ı lan oynatan bir adama dedim 
ki yı lanı  şu f ıkras ından usulcac ık tut; ve y ılana bir iğne bat ı m ı  kadar 
dokundum, hareketsiz ölüverdi. Tecrübeyi tekrarlad ık ve hep ayni ne-
ticeye vard ık. El ve ayaklar ı  olmıyan diğ er hayvanlar dahi y ı lan gibi 
kuvvetli olurlar. Meselâ bal ı k. 

Ahmet bin Galip Diyorki: "Bir y ı lanc ı , tiryak yapmak için ba-
na iki altına otuz y ılan satm ış t ı . Üstelik be ş  tanesini hediye etmi ş ti. 
Onlar ı  Dicle'nin kenar ındaki sahrâdan getirmi ş ti. Yan ımdan ayr ı l ı r-
ken bana sordu: — Bu y ılanlarla kim u ğ raş acak? — Filan eczac ı  de-
dim; — Maksad ım bu değ il dedi, onlar ı  kim kesip yüzecek? — Ayn ı  ec: 
zac ı  dedim. Y ı lanc ı  dediki: — Korkar ım, arkada şı nı z kendisine pek gü-
veniyor; e ğer y ı ldırım sür'atile y ı lanı  ensesinden yakalay ıp b ıça ğı n' 
nas ıl vuraca ğı n ı  bilmezse elini kapt ınr ve bir daha felah bulmaz. Fa-
kat ben bu i ş i üstüme al ı r ım ve onun gözü önünde yapar ım, Bunun 
üzerine eczâc ını n nezdine beraber gittik. Y ı lanc ının başı  fınldak gibi 
dönüyordu. Müthi ş  bir elçabukluğ uyla y ı lan ı  ensesinden yakalay ı p ke-
siyordu. Kesilmiş  yı lanların ağı zlar ından beyaz bir salya ak ı yordu. 
Bu esnada o salyadan bir damla eczac ının gömleğ ine bulaş tı  ve büyük 
bir dirhem geni ş liğ inde yay ı ld ı . Yı lanc ı  damlan ın yerini yoklarke ı l 
parça elinde kald ı . Leğ ende kalan y ı lanlar birbirlerini ı s ır ıyorlard ı . 
Ertesi gün köprü ba şı nda oturan Ebu Recâ'a u ğ ray ıp bu hâdiseyi an-
latt ım. Bana eczac ının gömleğ indeki yeri görmek isterim dedi. Ecza-
c ıya gidip bu iş in hakikatini öğ renmedikçe içimin rahat etmedi. 
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Baz ı  arkadaş lar ım ız, y ı lan zehrinin kana tesir etmedi ğ ini iddia 
ederler. Ahmed bin Müsennâ baz ı  yı lan cinslerinin piliçleri zehirleme-
diklerini söyler. Bu iki rivayetten hangisinin hakikatten daha uzak 
olduğ unu bilmiyorum: zehirin gömleğ i çürtitmesi hakk ındaki İ bin 
Galibin rivayeti mi, yoksa piliçlerin zehirden muafiyeti hakk ı nda İ bin 
Müsennân ın iddiası  mı ? Muhammet bin Cühüm iddia ederki geceleri 
gözleri ışı k gibi ışı ldayan hayvanlar şunlard ır: arslan, kaplan, s ı rtlan, 
kedi ve y ılan. Nezdinde otururken yan ına - tiryak yapmak ve yahut 
diri diri satmak üzere Sicistandan y ı lan sipariş  eden - bir adam geldi. 
Muhammed bin Cühüm ona dedi ki: — y ı lanlann gözleri hakk ında 
bana söylediklerini burada oturanlara da söylesene. Adam dedi ki: 
— Evimde karanl ıkta yat ıyordum. Bir yana atmak üzere toplad ığı m 
y ı lan bş lrın ı  yığ mış t ım. Karyolam ın alt ında bir baş  unutmu ş tum. Göz- 
lerimi tesadüfen karyolam ın alt ına att ım. Karanl ıkta zay ı f bir ışı k gö-
züme çarpt ı . Kendi kendime dedim ki, bu ya bir peri ve yahut ta bir 
peri yavrusunun gözüdür; türlü evhama kap ı lmağa baş lad ım. Yata-
ğı mdan kalk ıp kandili yakt ım ve elime alarak karyolan ın alt ına bak-
t ı m. Orada bir y ı lan ba şı ndan başka bir şey yoktu. Lambay ı  söndüre-
rek tekrar uzandun. Karyolan ın alt ına bir daha bakt ım, ayn ı  zay ı f 
ışı kla kar şı laş tım. Tekrar eskisi gibi yapt ım. Nihayet bu hadiseyi bir 
kaç defa tekrarlad ıktan sonra kendi kendime .dedim ki ortada y ı lan 
başı ndan başka bir şey görmüyorum; şu ba şı  bir az yana çevirsem. Y ı -
lanın başı n ı  çevirdim ve lambay ı  sonuncu defa olarak söndürdüm. 
Karyolama uzan ınca karanl ıkta art ık eski ışığı  görmez olmu ş tum. 
Sonra bu hadise hakk ında başkalar ı ndan izahat sorduğumda hakika-
t ın düş ündüğüm gibi olduğunu ve bu hadisenin bu san'at erbab ı  ara-
s ında tanınmış  olduğunu öğ rendim. 

Yı lanı  ensesinden yakalayan bir adam, ne kadar güçlü olursa 
olsun, yı lanın ona sar ı larak yere çald ığı  vâkidir. Y ı lan ın ayaklar ı  ol-
madığı  halde yükseklere ç ıkmak, bir insan ı  kovalamak, ve yahutta 
kaçmak bak ımından sür'ati, vücudunun bu kuvvetine delildir. Di ğ er 
bir delil de av ını  çiğnemeden yutmas ı dır. Yuttuğ u hayvanda kemik bu-
lunduğ u takdirde bir a ğ ac ın gövdesine veyahut kabar ık bir ta şa s ı kıca 
dolanarak kemiklerini k ır ıp ufalt ır. Y ılanın kuyruğu kesildiğ i halde 
ya ş ar. Karada ya ş adığı  gibi suya dalarak uzun müddet kal ır. Onun bu 
kadar kuvvetli olmas ı n ı , fıkralann ın sağ lamlığı na ve kaburga kemikle-
rinin çokluğ una h.amledilir. Bu kemiklerin say ı sı  ay ın günlerine mü-
savidir. O, hayvanlar ı n en uzun ömürlüsüdür. iddia edilir ki y ı lan ken-
diliğ inden ölmez. Ölümü mutlaka bir kaza veya bir ar ı za neticesidir. 
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Bununla berabere onun kadar açl ığ a katlanan bir hayvan yoktur. Ya ş -
lndıkça hem hacmi küçülür hem i ştihası  azalarak havayla beslenme ğ e 
baş lar... 

Anlatt ıklarma göre, M ısırda yılandan korkan bekçiler, yanlar ın-
da sansar dedikleri hayvan ı  bulundururlar. Bu hayvan, icab ı  hale gö-
re, kendisini uzat ı p yassı laş tırarak bir ip parças ına benzeyebilir. Ona 
sanlan yılandan s ıyrı lmak için gâh vücudunu ş iş irir gâh inceltir ve 
düş man ın ı  kuvvetli diş lerile kemirir. 

Zehirlerine hiç bir çare bulunmayan y ı lanlar gibi zehirleri, an-
cak telkin ettikleri korkunun deh ş etile öldüren y ılanlar da vard ı r. Ri-
vayet edilir ki adam ın biri ağ ac ın alt ında yatarken a ğ açtan sarkan 
bir y ılan onun ba şı nı  ısırmış , Adam, yüzü kıpk ırmı z ı  bir halde uya-
narak ba şı nı  ka şı mış  ve hiç bir şey görmeyince tekrar yat ıp uyumun. 
Uykudan kalk ı nca bu vak'aya şahit olan ba şka bir adam ona demi ş  
ki: — Sen ağ ac ın alt ında uyurken neden uyand ığı nı  biliyormusun? A-
dam, hay ır demiş . Seyirci demi şki: — Sen ağ ac ın alt ında uyurken 
ağaçtan sarkan bir y ılan başı nı  ısırdı  fakat sen kalk ınca y ılan gerisin 
geriye çekildi. Bu söz üzerine adam korkudan hayk ırarak öldü. 

Bu k ıssadan h ı ssa şudur: zehir insan ın kan ında uyku halinde 
olup, kendi tesirini icra etmekten menedilmi ş ti. Korku ve heyecan 
bu mâni'i izâle etmekle zehirin içerlere yani dima ğa ve vücudun de-
rinliklerine dalm ış tı r. Bu suretle zehirin eczas ını  bir arada toplayan 
düğüm çözülmüş  bulunmaktad ır. Binaenaleyh korku, zehiri ya ocak-
lar ına ulaş tı rıyor ve yahut da zehire yard ımc ı lık ediyor. (1) 

Bir y ılanın öldürücü olduğuna kat'i bir surette hükmetmek 
için onun uykuda bulunan bir kimseyi, idraksiz bir deli veya ufak bir 
çocuğ u ı sı rmas ı , ve bütün tedavi ve ihtimamlara ra ğmen öldürmesi 
lazımdı r. 

Bir gün, (2) Abu Abdillah Ahmet bin Ebi Du'ad ın yan ında 
idim. Orada Selmaveyn, İ bin Maseveyh ve Yahti şu' bin Cibril bulun-
makta idiler. Onlara şu sual soruldu: tiryak, y ılan sıkmasına yararm ı ? 
baz ı lar ı  dedilerki y ı lanın soktuğu kimseye, y ı lan kafas ını  k ıvı rmadan 
önce ulaşı lırsa tiryak faydal ıdır; ula şı lmazsa faydas ızdır. Çünkü tir-
tak, lüzumundan az verilirse zehir insan ı  öldürür, lüzumundan çok ve-
rilirse bu sefer ilac ı n fazlas ı  insanı  öldürür.. O vakit dedim ki İbnül 
Acûzün bana anlatt ığı na göre, yılanlar zehirlerini dökmek için k ıvr ı l- 

(1) Burada Cffluzın kümun ve zuhur bahsine temas etti ğ i görülmektedir. 
(2) Bu satırdan itibaren, biraz yukar ıda görüldüğü gibi, Caluz ilmî reybiliğe pek 

haklı  olarak girmektedir. 
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mazlar. Fakat sonuna kadar saplad ıklar ı  iğ ri diş lerini etten siy ı rmak 
için k ı vr ı l ı rlar.. Bu sözüm üzerine İbin Ebi Du'ât dediki belki do ğ ru 
söyliyorsun; ne çabuk reybili ğe dü ş tün.. Sözüme devam ederek dedim 
ki, sonra y ı lanları  çekmek, tiryak ı  esirgemek veya bezletmek mesele-
sine gelince, y ı lana, k ıvr ı lmadan önce ula şmak nas ı l mümkün olur. 
Yı lan k ıvr ı ldıktan sonra tiryak ın azlığı  nas ı l faydas ız oluyor, çoklu ğ u 
nasıl öldürür... Ama ben sana söyliyeyim: kuvvetli ve iyi cinsten bir 
mikdar tiryak verilirse faydal ı dır.. Tekellüf ve zahmete katlanmak 
ak ı l kar ı  değ ildir. Tiryak ın onlarca faydal ı  olan miktarını  tayin et-
mek mümkün olm ıyan şeylerdendir. Baz ı  akı llı lara göre de y ılan sok-
tuktan bir veya iki saat sonra tiryak ı  içirmek faydas ızdı r. 

ARAP VE ACEM ATEŞ LER İ  (1) 

Bu be ş inci cüz'üde Arap ve Acem ate ş leri hakk ında ba ş ladığı -
m ı z bahse devam edece ğ iz. Sonra, ate ş in menşei, cevheri, ve kümun ve 
zunüru hakk ında izâhat verece ğ iz. Mesela ate ş  zuhür etmeden önce ay-
nen mevcutmudur, yoksa d ış  tesirlerden mi husule geliyor? Ate ş  kâ-
min değ ilse (2) ve aram' isbat ı na hizmet eden deliller do ğ ru ise, ate ş  
nas ı l husule geliyor. Havan ın istihalesindenmi yoksa odunun ate şe 
münkalip olmas ından m ı ? Daha sonra, odundan ç ıkan alevle ta ş tan 
ç ıkan k ı v ı lc ı m hakk ında ve ateş in rengi hakk ı nda bildiklerimizi söyli-
yeceğ iz. 

Ş imdi âtideki şu suallere cevap verelim: K ıvı lc ı m, tabiat]. iti 
iariyle ate ş ten farkl ı  mıdı r yoksa ate ş in bütün cevherleri aras ında ih-
tilât bulunmay ıp hepsi bir midir? Böyle bir ihtilaf mevcut oldu ğ u 
takdirde, bu ihtilaf, dahili ve harici sebeplerin ve ate ş i karşı layan ve 
alevlendiren kuvvetlerin te'sirile mi vakidir? 

Allahm isim ve yard ı m ına güvenerek, Ebu İ shak' ı n sözü ile 
baş lıyahm. Ebu İshak der ki: Ate ş  yakmağa ve ayd ı nlatmağ a verilen 
isimdir. Ate ş  ı sı tt ı  deyince ate ş in -yekdiğerine girif t olan suhunet ve 
ışı k gibi iki vasf ı ndan- ancak suhuneti kasdetmi ş  oluruz. 

Cah ız der ki: Ebu İshak' ın iddias ına göre suhunet, yükselici 
bir cevher olmakla beraber, yükseli ş te ışı k cevherine e şit değ ildir. 
Çünkü ulvi alemde biri diğ erinin üstüne ç ıkar. Kesin söz söyleme ğ e 
alış kın olan Ebu İ shak der ki: Bu iki cevherden ışı k cevheri hararet- 

(1) Kitabül Hayvan C (5) S. (2) Bu fas ı l ba ş tan sona kadar kümun ve zuhur 
bahsine aittir. 

(2) İçinde gizli demektir. 
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ten ayr ı lı nca üste ç ıkar.. Ebu İ shak Nazzam bu fikrin isbat ı  zımm ı n-
da der ki: biz tand ı rı  söndürünce dibinin, yanlar ı nın ve havası= sı -
cak olduklar ını  buluruz. Fakat ayd ı n olduğ unu görmeyiz. Çünkü yer-
de ve yere kar ış an bütün maddelerin içinde ışı k kalmamış tı r.. Yak ı -
lan ate ş in harareti topraktaki harareti izhar etmi ş tir. Hararet ha-
rareti çekerek yerinden oynatm ış  bulunuyor. Fakat yak ılan ate ş in 
ışığı , toprağı n içinde harekete getirecek ve oynatacak ba şka bir ışı k 
bulmamış tır. Onun içindir ki tand ı rın dibini, havas ın ı  ve d ıvarlarm ı  
s ıcak bulduğumuz halde ayd ı n görmüyoruz. 

Ebu İshak der ki: ate ş in taş ta ve odunda bulundu ğuna delil, 
eihetlerin. ihtilâf ıd ır. Bunu inkâr edenlerin susamda ve zeytinde ya-
ğı n bulunmadığı n ı  inkar etmleri icab eder. Bu fikirde bulunanlar, 
insanda kan ın bulunmad ığı nı , ve kan ın ancak deri kesilince has ı l 
olduğunu iddia edebilirler. Sar ı  sab ı rın ac ı  cevheriyle bal ın tatl ı  cev-
heri aras ındaki fark ın tad ı lmad ıkça ve zeytin ile susam ın aralar ı nda-
ki farkın, sıkı lmad ıkça mevcut olmad ığı n ı  söylemek de bu kabilden-
dir. Malik ve tatl ı lığı n birer araz ve zeytin ya ğı  ile sirkenin birer cev-. 
her oldu ğunu iddia etmek kâfi bir cevap de ğ ildir... Bal ın tatl ı lığı  ve 
sirkenin ek ş iliğ i hakk ında böyle bir fikir yürütenlerin, maddelerin 
renkleri hususunda dahi ayn ı  zehâba kap ı lmalar ı  icab eder. Meselâ. 
naftın karalığı , safran-m k ı zı llığı , altunun sar ı lığı , sebzenin ye ş illi ğ i 
ancak gözle bak ı ldığı  zaman husule gelir gibi bir iddiada bulunmalar ı  
lazım gelir. Halbuki tetkik ve mü ş ahadenin, bu maddelerin cevher-
leri üzerinde müessir olmad ığı  malümdur... Bu iddia sahipleri, cisim-
lerin renk ve. tadlar ı  hakk ında dü ş ündüklerini, cisimlerin uzunlukla-
r ı , genş likleri suretleri, kokular ı , vezinleri, yumu şaklık ve tatl ı l ıklar ı  
hakk ında dahi tatbik ederlerse cehalet yoluna saparlar... Dolu bir 
tulumu elleyüp, a ğı r bulduklar ı  halde "içinde su yoktur. Sü, tulumun 
bağı  çözülünce has ı l' oldu" diyenlerle hemfikir olurlar. isterlerse ay-
ni fikri, batan güne ş , ay, yı ldız ve gözümüzden kaybolan da ğ lar hak-
k ında da söylesinler.. Bu cehaletlere kaplanlar kaçt ıklar ı  şeylerden 
beterine dü ş erler. Onlar hakk ında şöyle bir misal bilirim: Kamburun • 
biri kuyuya düşmüş , kamburu düzelmiş  ama f ı t ık olmu ş . Onu teb-
rike gelen bir arkada şıma demi ş  ki gelen gidene rahmet okutur. 

Ebu İshak iddia ederdi ki: Zurâr bin Amir, kümûnu inkâr et-
mekle küfrü inada katm ış tır. Çünkü Zurura göre tevhit ancah kümu-
na inanmakla kâimdir. Kümun ise, insan ın vücudunda kan ın bulun-
duğuna inanmağı  müstelzimdir. Kan ise ancak gözle görüldü ğü vakit 
has ıl olan bir şeydir.. Halbuki Zurar bin Amir, insan ın vücudunda ka- 
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n ın bulunduğunu yakinen bilirdi.. Hayvanlar ın kandan veya ona beri-
.zeyen başka bir maddeden mahrum olduklar ını  ve kans ız ya ş ad ıkla-
rın ı  soyliyenler, ate ş i ısı tmak ve kar ı  soğutmak gibi gülünç hezeyari-
larla u ğ raşı rlar; ve idrak, duygu, besi, koklama gibi tabayi'l inkâr et-
miş  olurlar. Bu da cehaletlerin bir ba şka türlüsüdür. Tevhidin, ancak 
insanda kan ın bulunmasiyle, ate ş in yakmasiyle ve sağ lam gözün gör-
mesiyle kaim oldu ğunu iddia edenler, pek kas ı r ve gabi olduklar ın ı  ve-
yahut fevkalade yalanc ı  ve inatç ı  olduklarmi isbat etmi ş  olurlar. 

Ebu İ shak derki: Odunun mürekkebat ı  inhilal ve tecezzü edip 
at ş e dumana, suya ve kule münkalip olunca, ate ş ten hararetle ışığı n 
geldiğ ini, sudan sesin geldiğ ini, dumandan tad ın, rengin ve kokunun 
geldiğ ini, külün ise tad, renk ve kurakl ık verdiğ ini görürüz. Akan sti, 
diğer bile ş imlerin bütün vas ı flarrin toplay ıp müfredattan müte ş ekkil 
bir çok cinsler ihtiva etti ğ i halde odun, yukar ıki tarifimiz veçhile, te-
killerden te şekkül etmeyip çiftlerden mütesekkildir (1). 

Ebu İ shak derki: Mütekellim k ıyas bilmez, ve k ıyasa hakk ın ı  ver-
mezse, ve mesela, odundan ç ıkan dumana odundan akan suyun vas-
fı n ı  verirse, ya cahildir ya iddiac ı . 

Ateş in odunda bulundu ğ unu inkâr ederek ate ş le duman ın odun-
dan büyük olduklar ı nı , ve büyük bir ş eyin daha küçük bir ş eyde bu-
lunam ıyacağı n ı  iddia edenler, zeytin yak ında ve naf ı tta dahi duman ın 
bulunmad ığı nı  söylesinler. Evet bu iddialar ın ikisi de birdir. Çünkü 
odunun göze görünen hacmi, ondan ç ıkan ateş i ve duman ı  sığ amaz 
derlerse k ı v ı lc ı mın çakmakta ve ta ş ta bulundu ğ unu, kan ın insanda 
bulunduğunu, yağı n zeytinde ve susamda bulundu ğunu inkâr etme-
lidirler.. Onlar, cisimlerin ancak görünü ş te sığ amı yacaklar ı  ş eyleri in-
kar etmekle iktifa etmeyip daha ileri gitmi ş lerdir. Bu inkarlar ı n ı  sir-
kenin ek ş iliğ i, bal ın tatl ı lığı , suyun lezzeti, sar ı  sabı r ın ac ı l ı  ğı  gibi 
arazlar hakk ında dahi tatbik etmi ş lerdir.. Bu k ıyas üzre külün ate ş  ve 
duman gibi zuhur etmi ş  yeni bir cisim oldu ğunu dü şünürlerse bütün 
cisimler hakkı nda da böyle dü şünmeleri icab eder. Rengi, kat ı lığı , ş ek-
li ve diğ er hususiyetleriyle arpadan farkl ı  olan unu misal olarak ve-
relim. Iddialar ına göre un, buğday ın inhilal ve tebeddülünden has ı l 
olmu ş  bam başka bir cisimdir. Bu iddialar ına binaen sütün çalkanma-
s ından has ıl olan yağı n sütte bulunmadığı n ı , ve peynirin süt ve sudan 
bamba şka bir şey olduğ unu söyliyebilirler. Ayni iddiay ı  çömlek hak- 

(1) Ebü ishakm bu sözü, Pitagor okulunun komiyet hükümleriyle ilgili olsa gerek. 

cerh ediyor ki hocas ı  Ebu /51:ak ı  hakikaten mÜş,kül bir durumda b ı rak ı yor. 
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k ı nda da yürütebilirler. Öyle ki yumu şak ve bağı ntısız olan topra ğı , 
nemli ve ak ı c ı  su ile yoğurup s ıcak ve kurutucu ate ş te piş irince hu-
sule gelen çömle ğ in o maddelerden farkl ı  olduğu görülür. Yani çöm-
lek ateş e, suya ve topra ğ a ne görünü ş  itibarile ne elime, ne tad, ne 
koku, ne de ç ınlama bak ımından benzemektedir. Hakikat halde çöm-
lek, insan eliyle kar ış t ı r ı lmış  maddelerin halitas ından ba şka bir şey 
olmadığı  gibi odun da Allahın terkip etti ğ i maddelerin mecmuundan 
başka bir ş ey değ ildir. Netekim yumurtay ı  kıran taş , isterse insan eliy-
le vurulmu ş  olsun isterse rüzgâr taraf ından devrilmi ş  olsun.. Hayır.. 
onlar çömleğ in topraktan sudan ve ate ş ten başka bir şey olduğunu 
ve diğ er bütün mürekkebat ve e ş ribenin dahi böyle olduklar ını  iddia 
ederlerse, Ebul Cahcâh ın k ıyas ve cevaplar ına baş  vurmaktan başka 
çareleri kalmaz. Ebul Cahcah, duran ın oturandan ve hamurun 
undan ba şka ş ey olduklar ın ı  söylememi ş  olmas ına rağmen, ona atfen 
iddia ederler ki: bu ğ day tanesi ikiye ayr ı lınca, o heyette iki ayr ı  ci-
sim teşekkül eder. Ameliye tekrar edilince iki parçadan dört parça ç ı-
kar. Bunlar da mütemadiyen küçülerek bulgur, sonra da un taneleri 
olurlar. Sonra tekrar çiçek ve sebze olup davarlar taraf ından otlanı r-
lar ve böylece, kan, et, süt ve ya ğ  olurlar.. Hakikatte en do ğ ru söz Ebul 
Cahcâh ın dediğ i gibi kümûna inananların sözüdür. 

Ebu İ shak der ki: Asl ı:abi ârâz bize itiraz edip deseler ki, ate ş  
odunda gizlenmiş  değ ildir. Çünkü ate ş  odundan büyüktür. Fakat odu-
nu oduna sürtünce k ı z ışı rlar ve aralar ında kalan hava zerreleri ısının 
'sinan hava zerreleri sürekli delk neticesinde k ı zışı r, incelir, kurur ve 
nihayet alevlenirler. İş te ate ş , havanın böyle bir istihalesidir. Çünkü 
havan ın asil cevheri s ıcak ve lâtiftir. Hava gayet latif oldu ğundan her 
boş luğu doldurur, ve sür'ati-teessür ve tebeddül hassalariyle vas ıfla-
nırlar.. Odundan daha büyük ve daha çok görünen ate ş  iş te havan ın 
böyle bir istihalesinden ibarettir. Ate ş in sönmesi ise bu ârâz ın butla-
nı  demektir. Çünkü hava ate şe ne kadar çabuk inkilap ederse tabiat' 
asliyesine de ayn ı  çabuklukla ink ılap eder. Odundaki ate ş  tükenince 
ulvi menş e'ine ve ş ekli aslisine döner. Çünkü ate ş in odunda gizli bu-
lunan eczas ı , havanın müvacehesinde yekdiğerlerine daha ziyade yak-
laşmak ve zuhur ve inti ş ar etmek imkânlar ını  bulurlar. 

Ashâbı  ârâz derler ki: hakikat halde hava ate ş e inkı lap etmiş -
tir çünkü hava ate şe ve suya ayn ı  derecede yak ı nlık gösterir ve her 
ikisini yekdiğ erinden ay ırır. Ate ş  kuru ve s ı cakt ır. Su yaş  ve soğ uktur. 
Hava ise ayn ı  zamanda sıcak ve ıslakt ır. Binaenaleyh hava, ıslakl ık ve 
ar ıklık bak ım ından suya benzer. S ı cakl ık »ve hafiflik itibrile de ate ş e 

F - 9 
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benzer. Dolay ısiyle bunlardan herbirisine kolayca ink ı lap edebilir. Ne-
tekim hava, fazla nemlenip tekâsüf edince eczas ı nın yağmura inki-
lap ettiğ ini görürüz.. Su ate ş in zı ttıdır. Hava, her ikisinden farkl ı  ol-
makla beraber onlar ın zıtt ı  değ ildir. Hiç bir cevherin kendi hilaf ına 
inkilâp etmeden z ıttına inkılap etmesi caiz de ğ ildir. Suyun havaya, 
ondan sonra da ate ş e inkı lab etmesi mümkündür. İ nk ılapta tertip ve 
tedric laz ımdır. Her cevherin kendine göre mukaddimeleri var. Su 
çamuru kayaya çevirir. Fakat bu kayan ın tekrar havaya ink ı lap etme-
si için veyahut havan ın tekrar kayaya ink ı lab etmesi için böyle bir 
tertip ve intikale ihtiyaç vard ır. (1) 

Ebu İ shak Nazzam, Ashab ı  'aram haz ıklar ına der ki: gördü ğü-
müz ateşin odundan ç ıkmayıp odunu ihata eden havan ın k ızış arak 
ate şe tahavvül etti ğ ini iddia ediyorsunuz. O halde odundan, bol mik-
darda akan su dahi odunda bulunmay ıp havadaki suyun bir istihalesi-
dir. Odundan ç ıkan duman ı n da öyle olmas ı  icab eder. Çömleklerin al-
tında ve mutbaklar ın tavanlar ında toplanan isi de havan ın bir istiha-
lesi sayarsak külün dahi bir hava istihalesinden ibaret olmas ı  hatı ra 
gelebilir.. Fakat a ğı rlığı n tesirile ocaklarda biriken ve muhtelif has-
salar ı  ihtiva eden kül, havan ın bir isthalesidir "diyece ğ inize, deseniz 
ki" odun tamamiyle inhilal etmi ş tir. Bir k ısm ı  aslında bulunan ate şe 
tahavvül etmi ş tir; bir k ı smı  aslında bulunan suya tahavvül etmi ş tir; 
bir kısmı  da asl ında bulunan topra ğa inkı lab etmiş tir. Hava ise küle 
tahavvül etmemi ş tir fakat odunun baz ı  terkipleri havan ın müvacehe-
sinde muayyen taammül ve mukabelelerle küle, dumana, suya ve ate-
şe inkı lab etmi ş tir." O zaman, benim bir az evvel izah etti ğ im ş ekilde 
cevap vermi ş  olursunuz. 

Call ız der ki: İş te ate ş  hakk ı nda söylenen sözlerden bir fas ı l. 
Ş imdi de her iki f ırkan ın (2) bu husustaki diğ er sözlerine Allah ın yar-
dımiyle devam edelim. 

Ate ş in odunda gizlenmiş  olduğunu inkar edenlerin bir k ı smı  
der ki: ate ş te bulunan hararet odunda gizlenmi ş  olsaydı , yanmamış  
odunu elleyenlerin onu, k ı zgın kömür kadar s ıcak bulmalar ı  icab eder-
di; me ğ er o hararetin zuhuruna engel olacak dahili bir mani bulunsun. 
Bu dahili mani so ğuktan başka bir ş ey olamaz. Halbuki renk, tad, ko- 

(1) Bu hatalar, eski zamanlarda olduğu kadar 8 inci ve 9 uncu as ırlarda dahi, 
hava, ate ş , su ve toprağı n asil madde olduklar ın ı  düşürımekten ne şet ediyor. 

(2) Kilınuncularla Araziyecileh kastediyor. 
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ku ve buna mümasil ş eyler harareti bozmad ıklar ı  gibi hararete z ı t 
olan şeyler dahi (kendi muhalifleri gibi) onun zuhuruna mani de ğ il-
dirler (1). 

Fakat iddia edilse ki: yanmam ış  odundaki soğuk, oradaki 
hararete tekabül edecek, ve denkle ş tirecek nisbettedir, bunun için 
odunu elleyenlerin elleri yanm ıyor" ve yahut dense ki: hararetin yak-
mas ı  ve yak ı c ı  olması  için, odundaki bürüdetin zail olmas ı  laz ımdır." 
O zaman deriz ki: harareti denkle ş tiren soğuk, odunda gizlenmi ş  
olsayd ı  külü elleyen bir kimsenin onu kardan so ğuk 'bulmas ı  icab 
ederdi. K ülün so ğukluğ u ise normal olduğundan odunda böyle bir ş e-
yin bulunmad ığı na hükmederiz. İ ddianın ikinci şı kkına gelince yani 
"soğuk, hararetle birlikte odundan kaçm ış  ve aksi istikamette ga-
ip olmuş tur." diyenlere şöyle cevap veririz: neden hararet tek ba şı na 
zuhuredip duyulduğu halde, soğuk duyulmuyor? Yahut hararet ve 
soğukluk müteâkis istikametlerde intişar edince, neden harâret her 
rastladığı  şeyi yakıp kavuruyor da so ğuk, her dokunduğu ş eyi sön-
dürüp dondurmuyor?.. İş te bu bahsin muhtelif teferruat ını  gözden ge-
çirince, ate ş in odunda gizli olmad ığı  sabit olur. (2) 

Ebu İshakı  Nazzam cevaben der ki: biz iddia ederiz ki alemi 
süflide su ve toprak hakimdir ki her ikisi de so ğukturlar. Arz ın derin-
liklerinde bulunan hararet ise, hakim bir vaziyette olmay ıp azdı r. 
Az olan zelildir. Zelil olan gariptir. Garip olan da k ıymetsizdir. Bina-
enaleyh aş ağı  alemde fazla so ğ uk olduğuna göre, yanan odundaki so-
ğuk, dahili mâni'in zevalinde, arz ın içindeki bilxüdete s ıçrama ve 
dalgalanma (3) tarikiyle mülâki olur. 

Yerin dibindeki burudetin odundaki burudete tekabül eden nis-
beti ise, güne ş  kursunun bir oda deli ğ inden giren ışı k hüzmesine te- 

(1) Odunda gizlenmi ş  olan soğuğun da renk, tad ve koku gibi, hararetin zuhu-
runa mani olmad ığı nı  söylemek istiyor. 

(2) Ateşin odunda gizlenmi ş  olduğunu burada Câiluz ın bizzat kendisi inkâr et-
mektedir. Bu inkârm ı  ne bir ferde ne de bir f ırkaya atf etmemesi; onun ta-
vâzuu ve hocasına olan fart ı -hürmetinden ileri geliyor. Bununla beraber Oâ-
hız, Sokrat kadar rnüstehzi ve mukni' ifadesiyle Kümünun bu şeklini öyle 
cerh ediyor ki hocas ı  Ebu İshakı  hakikaten müşküi bir durumda b ırakayor. 

(3) (Transrnission et ocsllliation) keltimelerine tekabül eden bu. iki kelimeyi Câ-
h ız, arapça (tafra) ve (tahtif) şeklinde kullananaktad ır. 
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kabül eden nisbeti gibidir. Netekim delik kapat ı lı nca ışı k, asil cevheri-
ne döner (1) 

Cah ız der ki: Ebu İ shak ın bu cevab ına has ımlann ın kar şı l ık bul-
malar ı  için sıçrama ve dalgalanma nazariyesini cerh etmeleri icab 
eder. Ebu İ shak mu'tanzlanna böyle bir cevap vermemi ş  olsayd ı  âle-
min hâdis (yeni) olduğ una deliller vermi ş  olacakt ı . (2) 

EBU İ SHAKIN FELSEFESİ  HAKKINDA BİR HÜL İISA 

Ebu İ shak iddia ederdi ki: kuma şı n, odunun ve pamu ğ un yan-
mas ı  demek, ate ş in onlardan zuhur etmesi demektir. Harici ate ş in on-
ları  tutuş turarak yakmas ı  demek değ ildir. Fakat bunlar ı n içinde giz-
li bulunan ate ş , kendiliğ inden mani'ini izale edemedi ğ inden onu harici 
bir ate ş le kuvvetlendirmek lâz ım gelir. Ate ş in zuhuriyle odun tecezzü 
eder, kurur ve y ıpran ır. Binaenaleyh bir ş eyi yakmak onun ate ş ini 
meydana ç ıkarmak demektir. 

Yine iddia ederdi ki: y ı lanın zehri, zehirsiz bir vücuda i ş leye-
mez. O ancak zehirli bir vücuda tesir eder. Çünkü y ı lanın zehiri insa-
nın vücudundaki zehirin muzadd ı nı  izale ederek zehirli vücudun it-
lâfma yard ım eder. Onun için y ı lan ın soktuğu insanlar ı , y ı lan ı n 
zehrinden fazla insanlar ın vücudundaki zehir itlaf eder. 

Hamamda oturan insanâ ânz olan baygml ığı n sebebini Ebu İ s-
hak, insan ın içindeki hararete atf ederdi. Ona göre hamamm s ı cakl ığı  
insan ın s ı caklığı na inzimam ederek dahili mâni'in izalesine ve binne-
tice dahili hararetin inki ş af ına yard ım etmi ş tir. 

Yine onun iddias ına göre sabaha kadar yanan kandile gecenin 
muhtelif anlar ında bakarsan ız, ayn ı  kandili gördüğünüzü san ı rs ı nı z 
Halbuki son defa gördü ğ ünüz kandil, ilk defa gördü ğ ünüz kandil de- 

(1) Ebu ishakın verdiğ i cevap aciz ve husran ile doludur. Çünkü Ebu İshak her-
kesin ve kendisinin bile arazlardan sayd ığı  soğuğu her hangi bir maddenin 
molekülleri gibi oynatarak arz ın derinl ıklc ine kaç ırı yor. 

(2) Caluzın şu son ibaresi dikkatle okunursa, Ebu İshak ı  Nazzam ile feci bir su-
rette alay ettiğ i görülür; çünkü Caluz az önce, Nazzâm ın iddias ını  cerhetuniş  
ve odunda ateş  yoktur demi ş ti. 
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ğ ildir. İ lk defâki kandil bu âlemden göç ederek dehre (1) kendi vezin ve 
eb'âdiyle kar ış mış  bulunmaktad ır. Şu kadar ki, ikinci, üçüncü, dör-
düncü veya dokuzuncu kandiller, ecza ve k ısımlarının yekdiğ erine 
yaklaş tığı  ve benzedi ğ i bir yerde bulunduklar ından akşamlaym gör-
düğünüz kandili sabaha kadar gördü ğünüz kandilden ayırd etmeniz 
için elinizde hiç bir vesika yoktur. (2) 

Yine iddia ederdi ki: kandilin ate ş i, kandildeki ya ğı  ne yer ne 
içer. Yağı n eksilmesi, içinde gizlenen ate ş in ve duman ın çıkmasından 
ileri gelir. 

MUHTEL İF Fİ Zİ K VE FİZYOLOJ İ K MESELELER HAKKINDA (3) 

Ateş  kurudur diyenlere Ebu İshak'in cevab ı . 

Ebu İ shak, ate ş  kurudur sözünden taaccüp ederdi. Ona göre, su 
cat ıptır demek doğ ru bir sözdür. Çünkü su ak ıc ı  bir cisimdir. Ona gö-
re, toprak kurudur, denince yaln ız ufalanm ış  toprak kasdedilmemeli-
dir. Arz ın yekdiğerine ba ğ l ı  bulunan k ısımlar ı  kastedilince, bu tâbir 
caiz değ ildir. Çünkü arz ın kı sımlar ı  arasında su bulunur ve su topra-
ğı n kuruluğuna mânidir. Topra ğı  kazarak arz ın derinliklerine do ğ ru 
inildikçe, s ı vıkl ı i,-;1 gittikçe artan bir çamura ve nihayet suya rastlar ız. 
Arz kara ile sudan; su ise, su ile karadan ibaretdirler. isim ve tesmiye 
meselesine gelince, onlar cisimde çoklu ğu te şkilden maddeye tâbi-
dirler. (4) 

Ateş  ise kuru değ ildir. Öyle olsa idi toprak gibi parçalan ı p ufa- 

(1) Dehir: zeman, mazi, na,mütenahi, ömür, man:alarma gelir. 
(2) Ebu İshak bu fikrini İyon felsefesinin şu düsturundarı  akıyor. "Her an - ayni 

nehirde y ıJkanmay ız" zira nehrin sular ı  göl sular ı  gibi sabit olmay ıp her lah-
za değ iş iyoriar. 

(3) Kitabül Hayvan C (5) S. (12) 
(4) Burada Ebu İshak, Araksagarun ş u fikirlerinden mülhem olmuş tur. 

Anaksagor der ki: "Her şeyde, her şeyden bir parça vard ır... Fakat her şey 
kendinden ba şka olan şeylerden parçalar ihtiva etmekle beraber her şeyin 
zabiri görünüşü, içinde en çok bulunan maddelerin ,görünüşüdür. Binaena 
leyh biz diyebiliriz ki hava En çok so ğuk ihtiva eden bir ş .ey&r. Fakat baıva-
da bir mikdar -hararetin ve ateşte bir mikdar soğuğun bulunduğu bu iddia- 
m ı zı  nefyetmez." 
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lanması  lâzımdı . Netekim su, rutubeti yüzünden ak ı cı  olmuş tur. Fa-
kat ate ş in, odundaki bütün cisimleri yekdiğ erinden ay ırdığı n ı , ve ru-
tubetin zuhurundan sonra, odunun yerinde külün birikti ğ ini gören-
ler, külün kurakl ığı nı  ate ş in tesirine hamlederler. Halbuki ate ş  küle 
hiç bir ş ey vermemi ş tir. Ş u kadar ki ate ş , odundaki rutubetlerden ay ı -
rı lınca gizlenmiş  olan rutubetin zuhuruna bais olmu ş tur. Böylece 
odundaki külün dahi kendi men şei olan topra ğ a kavu şmas ına âmil 
olmuş tur. Çünkü odunda arzi, s ıvık, nari, ve hayal cüzüler vard ı r. 
Dolayısiyle ate ş  kurudur demek yanl ış tır. Bunu diyenler gözlerine al-
danarak ulvi esrar ın derinliklerine nüfuz edemiyorlar. 

EBU İ SHAKA GÖRE İTİDALDAN UZAK OLAN MİLLETLER İN 
AKIL VE ZEKALARI DA ÖYLED İR 

Ebu İshak der ki: rahimlerin olgunla ş tı rmad ı 'gı , ve vücutlariy-
le, gözleri ve saçlar ın ın rengiyle itidâlden uzak olan milletlerin ak ı l ve 
zekâlar ı  da ona göredir. Ahlâklar ı , kültürleri, seciyeleri, menfi veya 
müsbet sahadaki faaliyetleri de ona göredir. Bu hususta yedikleri ye-
meklerin .haz ırlanma tarz ı , halitas ı , mayal ı  veya mayas ı z olu şu ve sa-
irenin tesiri vard ır. Akı lları  da vücut organlar ının birini teşkil eder. 
Misal olarak Slavlarla Zenciler aras ı ndaki fark ı  zikredebiliriz. Ayni 
sözü azân ın terkibi ve muhtelif kabiliyetleri hakk ında dahi söyliyebi-
liriz. Görmüyormusunuz ki Çinlilerin, Tibetlilerin ve di ğ er ince san'at 
erbab ının sınal kabiliyetlerinden, san'at ın bütün inceliklerine vukuf-
lar ından,. ve emsalsiz hünerlerinden ba şka meziyetleri yoktur. Böylece 
Allah bir kavme bazen s ınai kabiliyetleri müyesser k ılar ve bundan 
başkasın ı  müyesser k ı lmaz. 

EBU İ SHAKA GÖRE KAYNAYAN SU NEDEN YÜKSELIR VE DÖNER 

Ebu İshak, ayni zamanda hararetin, kurakl ığı  tevlid etti ğ ine 
itiraz eder ve bu fikri yanl ış  bulurdu. Çünkü hararet, ona göre, ancak 
sıcaklığı  ve ona benzeyen ş eyleri tevlid edebilir. Kendisinden olm ıyan 
şeyleri doğurmaz. Faraza kendisinden ba şka bir ş ey doğursa bu baş -
kal ık ancak mecaz1 manada anla şı lmalı dır. Meselâ: yüzümü çevirdi-
ğ im için seni gördüm diyince görme hadisesi, yüzümü çevirdi ğ im za-
man, gözümün tabii idrakiyle has ı l olmu ş tur.. Dolay ı siyle der ki: su do- 
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lu bir kab ın altında yaktığı m ız ate ş in suya kar ış tığı nı  görürüz. Ate ş , 
suyun içine hülul edince yükselici olması  dolayısile suda bir kaynama 
has ıl olur. Bu kaynama sudaki hararetin yukar ıya doğ ru hareket et-
mesinden ileri gelir. Ate ş  düş tükçe içindeki latif rutubetler dahi dü ş -
meye ve inmeye ba ş lar. Ate ş i yakt ıkça ateş , bu rutubetleri, ulvi ma-
kam olan yükseklere, beraber sürükleyip götürün 

Böylece hararet cisimlerde yerle ş ince rutubete kar ış makla be-
raber, rutubeti sevk eder, ve rutubetler cisimlerden ç ıkmak imkanını  
bulunca cisimler kuru kal ınan Bu suretle hararetin yegane vazifesi 
ısı tmak, yükselmek ve yükselmek için dönmektir. 

CAHIZA GÖRE DEN İZ SULARI NEDEN TUZLUDUR VE NEDEN 
EK SİLMEZLER? 

Arz ın yüzünde ve içinde akan sular, y ıkama ve eritme hassalar ı  
yüzünden, okyanusun büyük kufresinde toplan ınca, yerdeki tuzlan, çe-
kerler ve eritirler. Yerin içinde, ba şka maddelerle kan şmış  bir halde 
bulunan ate ş in eczas ı  suya geçerek sudaki latif maddeleri buhara 
kalb ederler. Buhar da, ya ğmura, kara ve doluya inkilab eder. Bunlar 
sel ve nehirler vas ı tasiyle tekrar denizlere akarak tuzlan ırlar.. Böyle-
ce ayni hadise tekerrür ederek denizin sular ı  ne eksilir ve çoğ alın Bu-
nu, bir delinin denizden ald ığı  suyu denize akan bir nehire bo şaltma-
sına benzetebiliriz. (1) [Muz, buhar ın güneş  hararetinden ne şet et-
tiğ ini söyleseydi yirminci asr ın bir tabl'iyecesinden veya bir co ğ rafya-
cısmdan farks ız konu ş muş  olacakt ı ] 

EBU İ SHAKIN DEHR İLERE (2) İTİRAZI VE CEVABI 

Ebu İ shak der ki: Dehriler âlemimiz hakk ında muhtelif fikir-
ler yürütürler. Bir k ı sm ı  derki: âlemimiz hararet, bürudet, kurakl ık 

(1) Câluz ın şahsi ,kanaatleri Ebu İshakın kanaiatlerinden ne kadar berrak ve sa ğ -
lamd ı r. 

(2) Dehriye, dinden en uzak olan f ırkadır. iranın ve bilhassa i.yon':un aite (Atl ık) 
meclupturlar. Tevellüdü bizzat, yani kendi kendine do ğma teorisffle 

inamrlar. Diğer meveudât ı , insana ancak faydal ı  veya faydas ız olmalar ı  ba-
k ım ından 'tetkik ederler. 
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ve ıslaklık gibi dört unsurdan rnüte şekkildir. Bu dört unsura cisim na-
zarile bakarlar. Di ğer cisimleri bu dört unsurun neticeleri, terkipleri 
veya taamülleri ş eklinde görürler.. Baz ı lar ı  ise âlemin kara, su, hava 
ve ate ş  unsurlar ından müteş ekkil olduğunu iddia ederler; harareti, 
burudeti, kuraklığı  ve ıslaklığı , mezkür cevherlerin arazlar ı  telakki 
ederler. Sonra bütün kokular', renkleri ve sesleri bu dört cismin muh-
telif nisbetler ve kesâfetler alt ı ndaki ittihat ve taammüllerinin mahsu- 
lü sayarlar. Bu hususta yaln ı z insan ı n ihtiyaçlar ın ı  nazar' itibare 
alarak diğer dört hâssemizi ihmal ederler. Dolay ı sile derler ki: biz ye-
mekleri ya besleyici ya öldürücü buluruz. Kokular da öyledir. Sesler 
lezzet veya elem verirler. Öldürdükleri ve bunalt ıp yat ı rd ıklar ı  da va-
kidir. Renklerin dahi zararl ı , faydal ı , zevk veya elem verici hususi-
yetleri meçhul de ğ ildir. S ıcakta, so ğukta, kuruda ve ıslakta dahi ayni 
hususiyetler mevcuttur. Biz yeri so ğ uk veya kuru bulmay ız, fakat onu 
tuzlu veya ba şka bir tadta, muayyen bir renk veya kokuda buluruz; 
muhtelif k ıs ımlar ını  biribirlerine vurunca muayyen bir ses ç ıkar ı rlar. 
Mamafi bu ecram ın soğuk, sıcak kuru veya ı slak olmas ı , yerdeki ta-
amlar ın, kokular ın ve renklerin vücuduna tabi de ğ ildir. G ı dalar ı n, ko-
kuların ve renklerin mevcudiyeti dahi hararetin, burudetin, kurakl ık 
ve s ıcaklığı n yerde gizlenmi ş  bir halde bulunmasiyle alakadar de ğ il-
dir. Hatta biz her şeyi zararl ı  veya faydal ı , besleyici veya öldürücü, 
lezzet veya elem verici buluyorsak bunun sebebini ne arz ın tuzlu ol-
masında, ne tatl ı  olmas ında, ne küflü ne de küfsüz olmas ında, ne ku-
ru ne ıslak ne s ıcak, ne de soğuk olmas ında buluyoruz. Ş u kadar var-
ki insanlar, ecsama mü şareket ve mülazemet eden bu araz ın üstüne 
fazla dü şmüş  ve onlara fazla k ıymet vermi ş  bulunuyorlar. 

Ebu İ shak der ki: Dehriler, nas ı l oluyor da yal ın ız bu hasseyi 
nazar ı  itibare al ıyorlar. Mamafi biz dahi ıslakl ıktan veya ıslatmaktan 
bir faide veya zarar beklemiyoruz. 

Dehriler diyorlar ki: Alem asl ında ışı k ve zülmetten ibarettir. 
Sıcak, soğuk, renk ve tad bu iki unsurun muhtelif nisbetler alt ı n-
da kar ış masından ç ıkar. 

Onlara deriz ki: Ekmek sütle kar ı sına boz bir renk al ır. Sar ı  
sab ır bal ile kar ış tırı l ınca bal ac ımtırak bir tad al ı r. Bu iki maddeden 
hangisinin mikdar ı  artarsa halitan ın tad ı  üzerinde o nisbette de ğ i-
ş iklik yapar. Bütün terkipler de öyledirler. Fakat yaln ız göz ile idrak 
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edilen şeyleri mezcedince nas ıl olur da el, dil ve burunla idrak edilen 
ş eyler has ı l oluyor? İş te tek bir duygu ile idrak etti ğ imiz dört şeyden bü-
tün şeylerin doğduğunu iddia edenlerin sözü bu kabildendir. 

Ebu İshak der ki: Onlar burada ruh olan hissi be ş inci bir rükün 
olarak kabul edip onun müdahale ve tesirine müracaat ederlerse iti-
raz etmeyiz. Fakat iddia ederlerse ki: "e şyanın muayyen nisbetler alt ı n-
da imtizac ından his doğ ar" o zaman onlara şunu sorar ız: kar ış an ş ey 
lerden herbiri, haddi zat ında hissiz olduğu halde, veya takdir edilen 
nisbetlerden eksik veya art ık olunca terkibi bozuldu ğu halde, nas ı l 
olur da bu şeyler imtizac edince hassasiyet kesbederler. Bu hususta 
az ın veya çoğun hükmü birdir. Sonra neden iki ışığı n birle şmesinden 
idrak yerine idraksizlik has ı l olm ı yor.. 

Cevap olarak bize deseler ki: mizaç (1) tanen ve su maddele-
rinden her biri haddi zat ında siyah olmadığı  halde, yekdiğ erleriyle ka-
rış tır ı lı nca geceden, katrandan ve karga tüyünden siyah bir renk ve-
rirler. 

Onlara deriz ki: Bu nokta üzerinde benimle sizin aran ı zda şu 
fark var. Ben iddia ederim ki bu maddeler ı in her birinde gizlenmiş  
olan ve göze görünmeyen bir siyahl ık vard ır. O siyahl ığı n görünmesi-
ne mâni' olan sebep ortadan kalk ınca siyahl ık zuhur eder. Ayn ı  sözü 
ate ş  ve diğ er ş eyler hakk ı nda da söylerim. Sözüme muvafakat etmezse-
niz baş ka bir cevap bulman ı z laz ı mdı r... 

RENKLER HAKKINDA 

Câh ız der ki: Sar ı  koyula şı nca k ı z ıl olur. Kı z ıl koyulaşı nca ka-
ra olur. Ye ş il de yokula şı nca kara olur. Beyazla kara aras ında tam bir 
tezat vard ı r. Diğ er renklerin aras ında da tabiatiyie bir tezat mevcut-
tur. Yemekler kokular ve el ile tutulan ş eyler, renklere muhalefet et-
memekle beraber muzatlar ı  

Ecsama kail olanlar, bütün renklerin siyahla beyaz ın muhtelif 
nisbetler alt ında kar ış mas ından ne ş 'et ettiklerine, bu nazariyede kâ-
fi bir delil bulmaktad ırlar. Bu nevi halitalarda siyah ın b2yaza galip 

(1) Dabağhkta derilere siyah renk vermek için kullan ılan halita. 
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olduğunu iddia ederler. Çünkü bütün renkler koyula ştıkça beyazdan 
uzakla şı p siyaha yakla şı r ve nihayet siyah olurlar. 

Daha yukar ı da ışığı  ak renkten ay ı ranlar ın bulunduğunu söy-
lemiş tim. Onlarca her ışı k ak olduğu halde her ak ışı k değ ildir.. Bütün 
tabiblerin mütekellim olmas ına ve bütün mütekellimlerin âlim olma-
sına bizim ve bütün hastalar ın ne kadar ihtiyac ı  var! Çünkü t ıp hâz ık 
mütekellimlerin bir zâdei-fikri olsayd ı  istinad ettikleri temellerin bu 
kadar çürük oldu ğ unu görmezdik. 

Ateş in k ı rm ız ı  olduğunu iddia edenler gözle görünü ş e aldan ı -
yorlar. Ate ş  hakikat halde beyazd ı r. Buna k ıyas ederek mecazi bir mâ-
nada hiddete k ı z ıl derler; ve hiddeti ate ş e benzetirler. Sonra bu k ızı l 
hiddetin ac ı  olduğ unu söylerler. Hakikat halde ate ş ten bambaşka bir 
şey olan duman ın ac ı  olmas ı  lâz ımdır. Her nur veya ışı k beyazd ı r. Fa-
kat göze âr ız olan baz ı  tesirlerin alt ında k ırm ı z ı  bir renk al ır. Göz o 
tesirlerden kurtulunca nurun veya ışığı n beyaz olduklar ı nı  görürüz. 

Netekim güne ş  ve ay ile aram ı za duman girince onlar ın k ı rm ı zı  
renge büründüklerini görürüz. Güne ş in doğuda sar ı  gözükmesinin se-
bebi güne ş le aram ı zda toz ve buhar ı n bulunmas ı dır. Fakat güne ş  kur-
su seman ın kubbesine yükselip tepemizden bak ınca, gözümüzle ara-
sında kalan buhar mikdar ı  pek cüz'i say ı ldığı ndan, onu bütün akl ı -
ğı  ile görürüz. Ak ş ama doğ ru güne ş  tekrar ufka meyil edince aram ı -
za giren toz, duman, buhar, sis ve di ğ er karak ı lar ın tesiriyle onun gâh 
k ırm ı zı  gâh sar ı  bir renk ald ığı nı  görürüz. 

Ateş in dumanla az veya çok kar ışı k olduğuna göre onun ma-
vi, siyah ve beyaz oldu ğ unu görürüz. Ate ş in muhtelif renkler almas ı -
n ın sebeplerinden biri de odunun kurakl ık ve ı slaklık derecesiyle ihti-
va ettiğ i zeyti maddelerin çokluk veya azl ığı d ı r. Dolay ısiyle onu gâh 
kı rmı z ı , gâk ye ş il görürüz. Bulutlar dahi vaziyetlerine göre ve di ğ er 
ârâza göre muhtelif renkler al ı rlar. Haddi zât ında beyaz olan bulut 
ufuktaki güne ş le kar şı laşı nca sar ı , k ı rm ı z ı  ve siyah renkler al ı r. 

SU HAKKINDA 

Câh ı z der ki: derlerki su beslemez, fakat g ıdan ın terkip ve isâ-
ima hizmet eder. Bu noktan ın izah' için derler ki: her hangi s ıvık ve 
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akı c ı  bir cismi piş irince kat ı laşı r. Yaln ız su kat ı la şmaz. Buna k ıyasen 
derler ki: su, karaci ğ erimiz taraf ı ndan piş irilip kat ı laşmadığı ndan ne 
et ne de kemik olur. Biz ayni zamanda hiç bir insan ın yalnız su ile 
beslenerek ya ş adığı nı  görmedik. Suyun d ışı nda ölen bal ıklara gelince 
onlar da. su ile beslenmezler; fakat suyun içindeki di ğ er maddelerle 
beslenirler. Bu sözü söyleyenlere muhalefet edenler derler ki: suyun 
katı laş mamas ı nın sebebi onda başka cevherlerden gelen kuvveterin 
bulunması d ır. Su ise bütün kuvvetleri kabul eden bir cevher oldu ğun-
dan baz ı  kuvvetlerle kar ış arak yağ  olur, sirke olur, süt olur. 

Bütün bu maddeler, ihtiva ettikleri kuvvetlerin tesiriyle de ğ iş ik 
mahiyetler arz ederler. Bu maddelerin s ıvık kı s ımlar ında değ işen cev-
her sudur. Her ş eyin bütün kuvvetlerini ihtiva eden usaresi, onun su-
yudur. Dolay ısiyle yabanc ı  maddelerden mücerret olan suyu pi ş irir-
sek kat ı laşmaz, ve buhar olup uçar; ama içindeki di ğ er maddeler ka-
t ı laşı rlar. 

Arazc ılar derler ki: hava ile su, aralar ındaki rutubet ve leta-
fet münasebeti dolay ısiyle, biri diğ erine sür'atle ink ı lab eder. Havay ı  
suyun çekmesine şu delili verirler.. Saz ın ucunu suya bat ı r ınca, su ka-
mışı n içine sirayet eder. Sonra, havada gece karanl ığı  ve gündüz ay-
dini*. görülür. Su dahi az derin olunca ş effaf d ı r. Orta derinlikte olun-
ca yeşil bir renk al ır. Pek derin olunca da rengi siyah olur. Suyun 
rengi, kab ı nın rengine, topra ğı na ve etraf ındaki ş eylere göre de ğ iş ir. 
Binaenaleyh suyun renksiz oldu ğ una hükmedilebilir. Hava ve su yek-
diğerlerine ayni zamanda şu bak ımdan benzerlerki her ikisi de s ı ca-
ğı  ve soğ uğu, güzel ve fena kokular ı , sıhhat ı  ve fesad ı  kabul ederler.. 

KİTABÜL BEYAN İ  VEL TEBEYYÜN 

Câh ız, bu kitab ı nı  en olgun çağı nda büyük bir itina ile yazm ış -
t ır. Lisan ı  ve uslubu bak ım ından mükemmel bir fasâhat ve belâgat 
nümunesi olduğu kadar, mevzuu bak ımından da arap edebiyat ı n ı n 
zengin bir ontolojisi say ı lır. Zâten Câh ız, bu kitab ına Elbeyyan yel Te-
beyyün (yani fikrin kusursuz bir surette ifadesi ve kapal ı  hakikatle-
rin dü ş ünülerek ke ş fi) ismini vermekle, maksad ım pe ş in aç ıklamış  bu-
lunmaktad ı r. Kitapta Cahiliye, Muhazramin (1) ÜmevI ve Abbâsi de- 

(1) İ lk dört halife devri. 
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virlerinin hatip ve şairlerinden edebi numuneler verirken her devrin 
belli baş l ı  siyasi, içtimai ve ahlaki mevzular ına (kendisine mahsus 
olan tarafs ızl ıkla) temas eder. Dolay ısiyle kitab ı  okuyan bir kimse, 
arap edebiyat ının en seçme ve güzel örnekleriyle kar şı laş tığı  gibi ede-
bi cereyanlarla ilgili fikri, siyasi ve tarihi olaylara da temas etti ğ i için 
derin derin dü şünmek ihtiyac ı n ı  duyar. 

DEYNEK BAHSİ  

[ Ş uubiler. (1) Araplar ın hutbe söylerken yay, çubuk ve değ -
neklere dayanmalar ın ı  ve bu âletlerle i ş aret etmelerini tenkid ederler-
di. Câh ız, deynek bahsinde, Ş uubilerin bu tenkidlerini zikrettikten 
sonra bu tenkidleri ayr ı  ayr ı  cevapland ı r ıyor.] 

Caluz der ki: Ş uubiler ve yabanc ı lığ a taassub gösterenler der-
ler ki: çubuk vurmak içindir. M ısrak cenğ  içindir. Deynek dö ğüş mek 
için, yay da at ış  içindir. Ne sözle deynek aras ında bir münasebet, ne 
de söz ile yay aras ında bir alâka vard ı r. Bu ş eyler üstelik, ak ı l ve fikri 
kar ış t ıracak mahiyettedirler. Onlar ı  elde tutmak veya onlara i ş aret 
etmek ne zekay ı  bileyler ne sözü davet eder. Musiki ş inaslar iddia eder-
ler ki saz çalmiyan hanende saz çalan hanendeden iyi söyler... Deynek 
taşı mak, baya ğı lara, göçebe ve kaba insanlara, develerle dü ş üp kal-
kanlara yara şı r. 

Ş uubiler derler ki: hitabet bütün milletlerde mevcuttur; ve her 
asırda ona fazla ihtiyaç vard ı r. Zenciler bile gabavet ve Zevksizlikleri-
ne, his ve fikirlerinin kabalığı na rağmen, sözlerinin hatalar ı ndan ve 
manalar ı n ın kal ınlığı ndan sarf ı  nazar, insanlar aras ında en uzun hut-
beleri onlar irad ederler. Bizim bildi ğ imiz, insanlar ın en hatib milleti 
İ ranl ı lardı r. İ ranl ı lar ın en hatip kavmi ise Farslard ı r. En tatl ı  en kolay 
ve en ince söz söyliyenleri ise Meriv halk ı d ı r. Farscan ın Deri ve Pehle-
vi ş iveleriyle en güzel konu ş anlar Ehvaz halk ı d ı r. Harâbize ve Mabi-
zanlar ın (2) na ğmeleri hakk ında malumat arayanlar, (Zemzeme) 
müellifinCn kitab ını  okusunlar. 

(1) Ş uiubilsr, Emavi ve Abbâsi irrıpaupıtorluktınd 	 •nsurlsirdan, Araplar ı  
ve a ınaplığı  vurmak maksadlyle, kurulan ts ş ekküldür. 

(2) Reisler ve din adamlar ı . 
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Yine derler ki: belâgat san'at ın ı  kapmak, ve lisan ın zarâfet ve 
inceliklerine vak ıf olmak isteyenler (Karvned) kitab ın ı  okusunlar. Hik-
meti ve edebiyat ı  sevenler, güzel söz, güzel mana, ibret, meratip ve yük-
sek hayat nümuneleri isteyenler (Siyerül Mülük) kitab ı nı  okusunlar. 

İş te hutbeleriyle, resâili, seçkin söz ve manalariyle Iran. İş te 
resâili, hutbeleri, ilel ve felsefesiyle Yunan. İş te iyiyi kötüden ve do ğ -
ruyu yanl ış tan ay ı rd etmeye rehberlik eden kitaplar ı , iş te hikmetleri, 
esrar ı , ilel ve siretleriyle Hint kitaplar ı . Bu eserleri okuyanlar o ak ı l-
la= derinliğ ini sezer. güzide hikmetlerin, ve belagatli konu şman ın 
kimlerde oldu ğunu, ve bu san'atlar ın nerelerde inki ş af ve tekemmül 
ettiğ ini öğ renirler.. İ nce dü şünceli, seçkin sözlü ve olgun fikirli bu mil-
letler, neden konu ş urken deynek, çubuk m ızrak ve yayla i şaret et-
mezler!.. 

Hay ır, hayı r. Siz deve ve koyun güden çobanlar oldu ğunuz için, 
göçebeliğ in verdiğ i itiyatla bu deynekleri ş ehirlerde dahi taşı dın ı z. On-
lar ı  harplerde kulland ığı n ız için sulh zaman ında da ellerinizden b ı -
rakmad ını z. Develere hitab ı nızın verdiğ i uzun itiyat, sözlerinize öyle 
bir kabal ık ve gı rtlaklar ı nı za öyle bir kal ınlık vermişki, yan ı  başı nı zda-
kilerle konuş urken bile sanki sa ğı rlara hitab edersiniz. En çok de ğ -
nekle döğ üş tüğ ünüz için, ş airiniz, deyneklerle dö ğüşmemekle ö ğünüp 
der ki: (1) 

Biz, ne deyneklerle dö ğüşür 	Ne taş larla at ışı rı z 

Bir baş kası  der ki: 
Silah kullanmam ıza, mani olursan ı z, 

Para ile sat ılmayan silahlar ım ı z var: 
Öyle avuç dolusu taş lar ki 

Ustura, ile kaz ı lmış  kellelere benzerler. 

Ş UUB İ LERİN ARAP HARP ALETLERI HAKKINDAKİ  
TENKİDLERİ  

Suubiler derki: Sizin m ızraklar ınız murrandand ır (2). Uclar ı  
öküz boynuzlar ındandır. Harpte atlar ın ı z ın ç ıplak s ırtlar ına binersi- 

(1) Bu şi'rin sahibi, Cahihye devrinin neşhur şairlerinden Aşâ Maymun olup, ye-
di Muallakadarn birinin sâhibiclir. 

(2) Dallar ı  uzun ve düz bir ağ açtı r ki m ızrak yapmaya yarar. 
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niz. Eğ er yerine de üzengisiz bir deri parças ı  kullanırsınız. Halbuki 
üzengi, m ızrak ve kı lıç kullanan süvariye bir istinad noktas ı  teşkil git-
tiğ inden pek faydal ıdır. Süvarileriniz tok ve sessiz m ı zrak kullanırlar-
dı . Halbuki içi boş  mızrağı n daha kolay ta şı ndığı , ve darbesinin daha,  
müessir olduğu malumdur. Sonra m ızrakiar ın uzunlu ğ u ile iftihar et-
menize rağmen karg ıyı  bilmezsiniz. Halbuki uzun m ızrak piyadeye, 
karg ı  süvariye, harbeler de hayvan av ına yararlar. Uzun m ızrakla 
öğ ündüğ ünüz gibi k ısa kı lıçla öğünürsünüz. K ısa k ı lı çla öğ ünmek ya-
yalara yara şı rsa da süvarilere, ancak uzun k ı lıçla öğünmek yaraşı r. 
Uzun m ı zrak düşmanı  kaç ı rmadan nas ıl vurmağa yararsa, ve süvari-
nin gücüne nas ı l iyi bir delil teşkil ederse, uzun ve enli k ı lı çta öyledir. 

Mızra ğı n ızın iki ucu da sivri ve keskindir. Çünkü süvariniz m ı z-
rağı  kökünden tutmaz. Hatta m ızra ğı nı  saplarken, kendi buduna ve 
at ının hı z ına güvenir. Ortas ından tuttuğunuz m ı zra ğı n önünde ka-
lan k ısm ı  arkan ızdan kalan k ısm ına müsavidir. M ızrakla vuru şunuz 
savurma veya harfendazl ıkla bat ırıp çekmekten ibâret kal ırd ı . Harpte 
hep yekdiğ erinize güvenerek sava şı rdınız. Halbuki harpte, servet ve 
kad ında, ba şkas ına güvenmek hatâd ır. 

Siz, harplerde ne gece bask ınlarını , ne pusuyu, ne saff ı  harb ı , ne 
sağı , ne solu, ne kalbi, ne cenah ı , ne ana kuvvet!, ne ak ı nc ı lar', ne ke ş if 
kollar ın ı , ne z ırhlı  hücum k ı talar ın ı  bilirsiniz. Harp âletlerinden ne 
kum serpeni, ne ta ş  savuran ı , ne mancanik ı , ne hendeki, ne süngülü 
siperleri bilirsiniz. Bundan ba şka siz, ne pelerin, ne şalvar giymesini, 
ne k ı lı ç kuş anmas ını , ne davul çalmas ı n ı , ne sancak takmas ın ı  ne ör-
gülü z ırh, ne çelik göğüslük ve kolluk takmas ın ı , ne tulga geçirmesini, 
ne ç ıngırak kullanmas ı nı , ne de kement atmas ı n ı  bilirsiniz. 

Harpte pençgân, katran ve ate ş  atmas ını  da bilmezsiniz. Muha-
rebe saflar ın ın dışı nda kalanlar ın veya kaçanlar ın dönüp etraf ında 
toplanacaklar ı  bir sancakdar ınız yoktur. Savaşman ız kurnazca yapt ı -
ğı nız kısa hamlelerden veya ad ım adım ilerlemekten ibarettir. Geceleri 
harp etmediğ inizi ş u ş iirler yeter derecede gösterir. Amiri dedi ki: 

Gece ve harem olmasayd ı  
Sahine (1) üzerine hamlemiz yaman olacakt ı . 

(1) Bir Arap kabilesi. 
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Hâris bin Zurâr dedi ki: 

Üzerimize azg ınca sald ıran Amrin 
Kafasına ışı ldayan k ı lı ç giydirirdik. 
Gece olmasayd ı  onlar kâmilen mahvolacaklard ı . 
Ve akrabalar ına onlardan haber götürecek kimse kalma- 

yacakt ı . 

Ş UUBİ LERE CEVAP 

Câh ız der ki: Söyledi ğ iniz ş iirler, Araplar ın geceleyin harp et-
tiklerini nefyetmez. Hakk ından mahrum olan, karanl ıkların hevline 
ve şehirlerin hisarlar ına aldım etmeden geceleyin de harbeder, gün-
düzleyin de. Çoğ u defa Araplardan iki muharip cemaatin karanl ıkta 
harp etme ihtimali kar şı sında, siper alarak geceleri birbirlerini gözet-
ledikleri vakidir. Araplar ın geceleyin harp ettiklerine misal olarak, 
Saad bin Mâlikin — Gassan kral ı  Kâab bin Müzeykiyyâmn katli hak-
k ında — söylediğ i ş iirleri zikredebiliriz: 

Tübba' ın gecesi ve Saad ın taburu, 
Uykuda üzerimize gizlice yürüdüler, 
Fakat onlar ın cesareti bizi y ı ldırmad ı . 
Kafalar ı  ikiye bölen kı lıç darbeleriyle, 
Ve sağ lam zırhlar ı  delen mızrak 
Vuruş lariyle askerlerine yüklendik. 

Bundan ba şka Züâbi Esedi, düşman kuvvetlerini tâkip ederek 
Uteybe bin Hârisi zifiri karanl ıkta öldürmedimi? Araplar harp için 
toplan ınca, gündüzleri duman savurur, geceleri ate ş  yakarlardı . 

Araplar ın pusuyu bilmediklerini iddia edenlerin sözünü, Ebu 
Kays bin Esletin ş iirleri cerh etmeye kâfidir: 

Düşmanın malını  çapul ettik, 
Ve Allahın yard ımı  ile harimini çiğ nedik. 
Dürüstçe harp ettik: ne aldand ık, 
Ne kurnazlığ a ne de pusuya ba ş  vurduk. 

Üzengi meselesine gelince, üzenginin Araplar aras ında eski za-
manlardan beri tan ınmış  olduğu ittifakla kabul edilmi ş tir. Su kadar 



— 144 — 

ki Araplar demir üzengiyi ancak Ezarika (1) zaman ında kullanma ğ a 
bş lad ı lar. 

Mamafi Araplar, üzengiyi bilmekle beraber, ata binmek, 
için ayaklar ın ı  üzengiye koymaktan çekinirlerdi. Onlar s ıçrayarak ata 
binmeyi tercih ederlerdi. Ömer bin Hattap raziyal Lâhu anhü dedi ki: 
"S ıçrayan ve geren bir kimse kuvveten dü şmez", yani üzengiye basma-
dan at ın sırt ına atlayan ve yay geren bir kimsenin kuvveti sars ı lmaz. 
Yine Ömer dedi ki: "istirâhat ve ş iş manl ık birer köstekdirler" Halit 
bin Sait bin El'as bu illet yüzünden ölmü ş tü. Dü şmanlar ı  ona yakla-
şı nca, at ına binmeğ e yard ım edecek kimse bulamam ış tı   Ömer, Mu-
hacirin ve Ansar ın servete konduktan sonra, bir çoklar ı= Acemler 
gibi yaşamak istediklerini görünce dedi ki: "Mi'at (2) gibi ya ş ayı n ı z. 

Kal ınlaşı n ız. Üzengilerinizi kesip at ı nız ve atlara s ı çrayarak bininiz." 
Başka bir münasebetle dedi ki: "bazan yayan, bazan da sandalla yürü-
yünüz. Felaketin ne zaman varaca ğı n ı  bilmesziniz." 

Araplar, develerin semerlerine üzengisiz atlarken e ğerlere ne 
diye üzengi taks ınlar. Mamafi onlar, üzengi takt ıklar ı  zamanlarda da-
hi bunlar ı  ancak zaruret halinde kullan ırlar. Araplar, refah ve nimete 
gark olan milletlerin gev ş eklik ve mecals ı zlığı na düş mekten sak ını rlar. 
Ömeriden naklen Asmai dedi ki: "Ömer bin Hattab raziyel Lâhü an-
hü, sağ  eliyle at ı n ın sol kula ğı nı  tutard ı ; ve bir yay gibi s ı çrayarak 
hayvan ın sı rt ına çivilenirdi." Velid bin Yezid, Hi ş am ın (3) veliandi 
iken Ömer gibi at ının s ırt ına bir s ı çrayış ta binmiş  ve bu harekete ş a-
hit olan Meslemeye (4) sormu ş : — baban böyle yapmas ını  bilir mi? 
Mesleme demi ş  ki: — Babam ın nezdinde senin gibi yapan yüz kölesi 
var... Herkes o zaman bu cevab ın yerinde olmad ığı nı  söylemiş . Abbas 
oğ ullar ından Hilafete geçenlerin hepsinde de bu sportif meziyetlerin 
bulunduğunu iddia eden baz ı  ihtiyarlar ımı z vard ır. 

Araplar ın mızrakları  hakk ındaki tenkitlerinize gelince i ş , tasav-
vur ettiğ iniz gibi değ ildir. Arap m ı zraklar ı , muhtelif s ınıflara ayr ı l ır 
ki şu isimlerle yad edilirler: neyzek, dörtgen, be ş gen, tam ve boyluca. 
Bu sonuncusu fazla uzun olmas ı  dolayısiyle çok sallanı r. 

(1) Harici f ırkalar ından biridir. 
(2) Kureyş  kabilesinin eski cedlerindendir. 
(3) Emevi halifelerinden Abdül Melik'in o ğlu Hişamdır. 

'(4) Mesleme Abülmelikin oğullar ındandır. Anadoluya ak ınlar ı  ie rne şhurdur. Çok 
k ıymetli bir kumandan olmasına rağmen halifeliğe seçilmemişti. Zira annesi 
Rum idi. II ci Mervan müstesna, bütün Emevi halifelerinin anneleri Arapt ı . 
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Araplar aras ında bu boyluca denilen m ı zra ğı  ancak pek kuvvet-
li olan kimseler ta şı rlar. Onlar ı  gören süvarinin korkmamas ına ve on-
lara yana şmasına imkân yoktur. Bu m ı zrağı  ta şı yan bir kimse teca-
yüze maruz kald ığı  zaman bu m ı zra ğı m daha iyi kullan ı r. 

Mızraklar ı n en k ı sası  olan neyzek muayyen zamanlarda kullan ı -
l ı r. Kaçan süvarileri uzaktan vurmak hususunda dörtgen ve be şgen-
1 .1: iş e yaramazlar, onlar ın yerine küçüklüğü ve hafifliğ i dolay ı siyle 
neyzeki kullamrlar. Kaçan süvari ile yan yana gelmek tehlikesini ber-
taraf etmek için neyzek uzaktan savurulur. 

Araplar çok bask ın yapan bir millet olduklar ı  için, muhtelif 
kovalama silahlar ı  kullanmak mecburiyetindedirler. Uzun m ızraklar 
kullanmaktan maksatlar ı , kuvvetlerini göstermek oldu ğu gibi kı sa 
k ı lı çlar' kullanmaktan maksatlar ı  da ş ecaatlerini göstermektir. Kâab 
bib Malik dedi ki : 

Kısa k ı lı çlar ım ı z ı  adımlar ı m ızla ekleriz. 
Ulaş mad ıklar ı  yerlere onlar ı  böyle ulaş tı rırı z. 

Beni Temimden birisi dedi ki: 

Harbin deh ş eti içinde yass ı  ve keskin k ı l ı çlar ımız ı  
Adımlar ımı zla ekleyerek vuru şmak imkan ını  bulduk. 

Mı zrağı n iki ucunu keskin k ılmaktaki gayeleri ise bu uclar ın 
her ikisini icab ında kullanmakt ır. Kutâde ve adamlar ının rivayetine 
göre, Araplardan biri kar şı sına ç ıkan iki karde ş ten birini m ızrağı n 
bir ucu ile, diğ erini m ızra ğı n öbür ucu ile öldürmüş tü. Mamafi şunu 
da söyleyim ki Araplar uzun m ızrak gibi uzun k ı lıç dahi kullanmış -
lard ı r. 

Sözümü bitirirken şunu da söylemek isterim: Biz, hutbe söyle-
yen milletler aras ında ancak Araplarla Farslar ı  görürüz. Hintlilere 
gelince onlar ın müdevven ~alar' ve mücellet kitaplar ı , hiç bir kim-
senin şahsi malı  olmayıp ne tan ınmış  bir adama ne me şhur bir alt-
me nisbet edilirler. Geni ş  kültür ve edebiyatlar ı , nesilden nesle intikal 
ederek herkesin a ğ zında dola şı r. 

Yunanl ı larda ise felsefe, san'at ve mant ık vardı . Fakat mant ık 
F - 10 
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müellifinin bile dilinde bir ukde varm ış . Sözün k ıs ımlar ı , mânalan ve 
hâssalan hakk ındaki geniş  bilgisine rağmen, iyi söz söylemekle tan ın-
mış  değ ildi. Onlarca Calinyüz iyi konuşan adam olarak tan ındığı  hal-
de hitabet, ve buna benzer belagat alan ında büyük bir şöhret sahibi 
değ ildi. 

İ ranl ılar aras ında hatipler vard ır; fakat İ ranl ı lar ın bütün söz-
leri nihayet uzun dü şünme, çalış ma, danış ma ve düzeltme eseridir. On-
ların herhangi bir fikir eseri, ananevi bir mesai mahsulüdür. Sonraki 
nesil ondan evvelki nesilden al ır; üçüncüsü de ikincisinin ilmine ba ş -
ka şeyler katarak evvelkilerin fikir hülasas ından istifade eder. 

Halbuki Araplar ın her sözü bedihi ve mürteceldir. O söz, sanki 
bir ilhamd ır. Onda özenme, u ğ raşma, fikir yorma ve yard ım isteme iz-
leri görülmez. Elverirki Arap konu şmak istesin. Derhal muhayyilesini 

konuşmak istediğ i mevzua musallat eder. Kendini harp sahnesinde, 
kuyu başı nda, deve sürüsünün arkas ı nda veya muhavere hengâm ında 
tasavvur ederek, istedi ğ i uslüp ve insiyak dahilinde a ğ zından sözün 
aktığı  görülür. 

Sonra, Arap, söyledi ğ i güzel sözleri ne kendi nam ına kayd eder 
ne de kendi çocuklar ına öğ retir. Bununla beraber Araplar yazmak bil- 
meyen ümmilerdir. Çok iyi söz söylemesini bilen bu kavmin tabiat ın- 
da tekellüften eser yoktur. Hatiplerin sözleri ba şkalar ı nın sözlerinden 

daha k ısa ve daha kolayd ır. Onlar ın seçkin söz söylemek için ezbere ve 
derse ihtiyaçlar ı  yoktur. Başkalar ının sözlerini meşk ve taklid etmez-

ler. Haf ı zalarında kalan manzum veya mensur sözler cehitsiz ve tekel-
lüfsüz bir surette toplanm ış t ır. Mamafi onlar ın söyledikleri sözlerden 
yalı n ız elimize varanlar ı  toplayıp saymak, bulutun damlalar ını  ve top-
rağı n zerrelerini saymak kabilinden bir şeydir. Bizim, Araplara atfet- 

tiğ imiz belâgat s ın ıflar ından kaside, ürcûze, nesir, seci', müzdeviç ve 
gayri müzdeviç gibi sözlerin kendi mallar ı  olduğuna kat'i şahitlerimiz 
ve ilmi delillerimiz vard ır. Sözlerindeki asalet ve berrakl ık, terkiple-
rindeki kevvet ve metanet, bu günün en beli ğ  ş airlerine az müyesser 
olur.. Halbuki herkesin elinde dolaşan ve Farslara atfedilen resâilin 
hakiki veya düzme olduklar ın ı , eskiden veyahut bu günlerde yaz ıldık-
lar ını  bilmiyoruz. Acaba İ bnül Mukaffa', Sehil bin Harun, Ebu Abdil-
lah, Abdül Hamid, Gaylan ve filan ve felan edipler, farscaya atfedilen 
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bu gibi resâil ve haberleri kendileri yazamazlar m ı !.. (1) 

Ş uubilere, Araplar hakk ı nda söylediklerimizi isbat etmek için 
onlar ı  ellerinden tutup su kat ı lmamış  Araplar ın aras ına götürünüz. 
O zaman iddialar ı m ı z ın hakikat oldu ğ unu gözlerile görürler. 

Ş imdi (ey kâri) ş u söyliyeceklerime dikkat et ve inan ki bu Ş u-
ubiler kadar sefil, dinsiz, yüzsüz ve beyhude ş eylerle u ğ ra ş an bir mil-
let yoktur. Yüreklerinde kay ı layan kin ve intikam hislerini, ve içle-
rinde alevlenen bu ğ z ate ş ini bir türlü tatmin edemiyorlar. Onlar böy-
le yapacaklar ı na, her milletin ahlâk ı n ı , dilini kıyaf etini, mizaç ve adet-
lerini, muhtelif i şaret ve aletlerini tetkik ederek aralar ındaki farkla-
r ın esbab ı n ı  ara ş t ı r ı p illetini bulmağa çal ış salar hem ba şkalar ı n ı  ra-
hat b ı rak ı rlar hem. kendilerini bu azaptan kurtar ı rlar. (2) 

KİTABİY FAZA İ L İ  ETRAK VEYA 

Türk Üstünlüklerinin kitab ından tercümeler 

Câh ız, bu kitab ı nda iki esasl ı  nokta gözetiliyor: birisi, Türk 
milletinin meziyetlerini tebarüz ettirmek; di ğ eri Türkler hakk ı ndaki 
görü ş lerini, objektif ve müsbet esaslara göre, tam bir tarafs ızl ıkla ifa-
de ederek mübala ğ a ve garezkârl ıktan sak ınmak. Onun için Câh ı z, 
bu kitab ın mukaddimesinde aynen ş öyle konu ş uyor: 

a) "Biz 	 harp âletlerini zikrederken, bunlar ı  kimlerin daha 
iyi kullandığı n ı  söylemekle kimlerin daha zeki ve harp sanat ı nda da-
ha ileri olduklar ın ı  tarafs ı z bir suretle tedkik etmek imkânlar ı n ı  ara-
yaca ğı z." 

(1) Callızın bu şüpheli cidden üzerinde durulacak bir noktachr. Hakikaten ina-
n ın y ık ıldığı nı  gören bu büyük nıuharribler, m ıillî gayretin saikasiyle farsça 
anonim eserler yazm ış  değ ilmidirler. Zira biz, Caluzm zikretti ğ i bu muıharrir-
lerden bC ır buçuk iki asır sonra yaş amış  büyük Iranlı  fakihlerin ve âilrolerin çok 
iyi farsça bidiklerini biliyoruz. Firdevsi bu nesilden iki as ır sonra ş eimame-
sini yazmış t ı r. 

(2) Cahız bugünün kalaeryla ,sıı fıbilere ilim yapmayı  O:go:niyet,. K'in ve nefret:1 b ı -
rakı ; ilim yap ın diyor. 
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b) "Benim as ı l isteğ im, kitab ımın maksada doğ ru gitmesidir; 
hak ş inasl ıktan ayr ılarak, bir milleti israf derecesinde övmek ve di ğ e-
rini yerin dibine batırmak değ ildir. Aksi takdirde kitab ım yalanla ş a-
ibeli olur, ve kendine itiraz ve tenkidi çeker." 

İş te Câh ızın; tam bir ilim ve ahlâki nezâhetle yazd ığı  bu eser bi-
ze, Türkler hakk ında çok ş eyler öğ retiyor; dokuzuncu as ırda Türklerin 
ferdi ve bilhassa ma şeri meziyetlerinin pek parlak oldu ğunu ve dün-
ya tarihinde, bu meziyetlere lây ık bir rol oynamaya yeniden namzed 
olduklar ın ı  düşünmeye sevkediyor. Netekim bu kitap yaz ı ldıktan bir 
buçuk asır sonra, Türkler yak ın Ş ark tarihinin, az sonra da orta ça ğ  
dünyas ının mihver unsurunu te şkil ettiler; ve tarih boyunca, talihle-
rinin ikbal ve idbar ına rağmen Türkler, bu kitapta t.,-,bârüz ettirilen 
hayâtiyetlerini bugüne kadar muhafaza etmektedirler. Türk istikba-
linin parlak vaitlerle dolu oldu ğu gün geçtikçe daha iyi anla şı lmak-
tad ı r. 

KITABİ N MUKADD İMES İNDEN BİR ÖZET 

Câhız der ki: kiu kitapta Türklerin seciyeleriyle, Hilafetin di-
ğ er cinslere mensup askerlerinin meziyetleri aras ında bir mukabele 
ve mukayese yapmakla, iki taraf aras ında husûmet ç ıkarmak ve kö-
tü maksatlara hizmet etmek istedi ğ imiz dü şünülebilir. Hakikatte biz 
bu kitab ım ızı , zuhfı r edecek böyle bir ihtilaf ı  önlemek için yaz ıyoruz. 
Hatta devletin askerleri aras ında (1) mevcut olan tan ış ma ve sevi ş -
;neyi artt ırmak, onlar ı  bir söz etraf ında toplamak ve birbirlerine yak-
laşt ırmak için daha müsait bir zemin haz ırlamak istiyoruz. Maksad ı -
mız, aralar ındaki nesep ve s ıhriyet farklar ını  anlas ı nlarki, ş aşı rt ı c ı , 
ve aldat ı c ı  düşmanlar ı n yaldı zl ı  yalanlar ına kanmas ınlar. Bilgili, mü-
naf ık ve sinsi bir dü ş man, zaif ak ı llı  kimselere kötülü ğü iyilik şeklinde. 
dalâlati hakikat ş eklinde gösterebilir. 

Biz, iş ittiğ imiz, okuduğumuz ve gördüğümüz bütün harp alet-
lerini zikredeceğ iz. Bunlar ı  kimlerin daha iyi kulland ığı nı  söylemekle 
Türklerin daha zeki ve harp sanat ında daha ileri olduklanm tarafs ız 
bir surette tetkik etmek imkânlanm arayaca ğı z. Bu hususta kafam ı z-
dan hiç bir ş ey uydurmad ığı m ı z için kimseyi kimseye tafdil etmi ş  sa-
yı lmayız. Böylece kitab ım ı zı  itiraz ve münaka şa sahas ından ve şahsi 
menfaat ithamlar ından uzak tutmu ş  olacağı z. 

(1) Abbâsi Devletinin 
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Bismillâhir Rahmanir Rahim. 

Bu kitab ı , Allah ondan raz ı  olas ı  ve yüzünü ak edesi Mütas ım 
(1) zaman ında yazd ım. Fakat ş erhi uzun ve lüzumsuz sebepler yü-
zünden eline varmam ış tı . Benim as ıl istediğ im, kitab ımın maksada 
doğ ru gitmesidir; bir milleti — hak ş inasl ıktan ayrı larak — israf de-
recesinde ö ğ üp diğ erini yerin dibine bat ırmak değ ildir. Aksi takdirde 
kitabım yalanla şaibeli olur, ve menfur oldu ğu kadar 'itiraz ve tenkidi 
mücib olur. Halbuki övgünün faydal ı  olması  ve yürekler üzerinde si-
linmez izler b ırakmas ı  için, doğ ru olmas ı  ve övülen kimsenin evsaf ı na 
uyması  laz ımdı r.. 

Bana kal ı rsa, Türklerin menk ıbelerini tebarüz ettirmek, di ğ er 
askerlerin kusurlar ın ı  saymakla olacaksa susmak, bu i ş ten vazgeçmek 
ve bu kitabı  yazmaktansa hiç yazmamak daha hay ı rlı  olur. (2) 

Bir milletin iyilikleri hakk ında nekadar konu şsak konuşalım, 
bu hal, ba şka bir millet hakk ı nda söyliyeceğ imiz bir kaç kötülüğ e ta-
kabül edemez. Bir ş eyin güzel taraf ını  görmek insan evlad ı  için bir 
nevi ödev ise, yal ınız çirkin taraf ını  görmek te bir haks ı zlık, hatta 
bir nevi kabahattir. Her milletin kendine göre meziyetleri ve bir mik-
dar kusurlar ı  vard ır. Gizli veya aç ık kusurlardan ar ık olan ve bütün 
meziyetleri kendinde toplayan kimse yoktur. Nabi ğ a bu manada der ki: 
der ki: 

Kusurlar ına göz yumm ı yacağı n bir dostu, 
Elde tutamazs ı n, kusursuz kimse varm ı .. 

Huray ş  Sadi der ki: 

Öyle bir arkada şı m varki dostlu ğ u, 
Hayat ın renkten renge giren günlerine benzer. 
Sevmedi ğ im huylar ı  beni ondan ay ı rsa, 
Sevdiğ im huylar ı  beni ona yaklaş tır ır 

(1) Abbasi Halifelerinin sekizincisi Almiltastm 
(2) Marnafi Catuzin bu eseri yazmaktan maksad ı , Til ı k askerini çok seven ve 

.annes;: Türk o12--.2a 	e .nrutasima ve onun büyük Türk vez:ini Hakan o ğ lu 
Fethe ho ş  görümnak içihrlir. Belki de kitab ını  Feth'in, i ■ş tratiy"Ja. ,  yazrmş tr.  Zy- 
ra Feüb, Cahlz ın büyük hâmisl idi. 
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Beşş ar der ki: 

Arkada şı na her hareketinden sitem edersen, 
Dünyada sitem etmeyecek kimse kalmaz. 
Ya tek ya şa yahut arkada şı na sar ı l; 
O, seni kâh gücendirir, kâh bundan sak ı n ı r. 

İnsanlar ın ve insanlara ahlâk ölçüleri verenlerin mefkûreleri 
bu merkezde ise; halk ın hatalarla ş aibeli müsbet görü ş leri; ve zaaf ile 
karışı k seciyeleri — i ş lerini yürütmek ve ekmeklerini kazanmak mak-
sadiyle — onlar ı  öyle bir inâna sevk ediyorsa; Allahü tanla, büyük ön-
der (1) ve reisimize - asaletine, fazilet ve muvaffakiyetlerine ra ğmen, 
yerine göre affetmesini, müsamahakâr veya mütegâfil davranmas ı n ı  
herkesten iyi bildi ğ i içindir ki - hilafeti emanet etmi ş tir. 

Burada Türkler bahsine gelmekle, lâhavle velâ kuvvete illa bil-
lâhil Aliyyil Azim diyerek söze ba ş layalı m: 

Muhammed Cehm, Sümame bin E ş ras ve Kas ım bin Seyyar ile 
herkese kapular ı  aç ık bulunan Darülhilâfenin müdavimleri dedilerki: 

Hamid bin Abdil - Hamid ile Yahsad ı  Soğ di, Ebu Ş üca' Ş ebib 
bin Buharhüdayi Belhi, Yahya bin Muz ve harp sanat ında tecrübeli 
olan diğ er cengaverler bir arada oturmu ş  konuşurken, yanlar ına Ha-
life Memânun mabeyncisi gelerek dedi ki: 

"Emirül - Müminin hepinize ayr ı  ayr ı  ve toplu olarak buyurur 
ki: her kumandan, güvendi ğ i dost ve ahbaplar ındarı  müteşekkil tam 
techizatl ı  bir kuvvetle, yüz Türk ilemi, yüz Harici ilemi, kar şı laş mak 
ister? Her biriniz kendi fikrini söylesin ve cevab ı n ı  yaz ı  ile bildirsin" 

Oturanlar ın hepsi dediler ki: yüz Türk ile kar şı laşmay ı , yüz 
Harici ile kar şı laşmaya tercih ederiz. Yal ı n ız Hamid susmu ş tu. Orada 
oturanlardan her biri kendi fikrini izahettikten sonra, mabe.ynci Ha-
mide dedi ki: "Herkes dü ş ündüğ ünü söyledi. Sen de kendi fikrini söy-
le, ve söyledi ğni leh veya aleyhinde ş ehadet etsin diye yaz ı  ile bildin" 

Yani Halife Mutas ı ma. 
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Hamid dedi ki: ben yüz Harici ile kar şı laşmayı  tercih ederim. 
Çünkü Hariciyi bütün muhariplere üstün k ı lan vas ıfMr — Türk ile 
Harici mukayese edilince — bu vas ı flar ın Haricide eksik, Türkte tam 
olduklar ın ı  gördüm. Harici bütün muhariplerden nekadar üstünse, 
Türk Hariciden okadar üstündür. Türkü, Hariclye üstün k ı lan mezi-
yetlerle bu ikincinin hiç bir alâka ve münasebeti yoktur. Türkün bu 
meziyetleri, Türk ile Harici aras ındaki mü ş terek vas ı flardan, k ıymet ve 
faidece çok üstündürler. 

Hamid sözüne devam ederek dedi ki: Haricilere zafer getiren en 
güzide meziyetleri ş unlard ı r: 

Birincisi, bunlar ı n ilk hamlede gösterdikleri savlet ve indirdik-
leri müthi ş  darbedir. Onlar ne yapacaklarsa bu anda yapar, ve ne ala-
caklarsa bu anda al ı rlar. 

İ kincisi: onlar ın, t ırıs giden hayvanlar ı= sı rtlar ında, yapt ık-
lar ı  uzun gece yaniyü ş lerine olan tahammülleridir. Sabaha kar şı  düş 7, 

 manlannı  fena bir vaziyette, uyku sersemi ve parçalanmaya amâde 
bir et yığı m halinde bast ınr, ve ay ı l ı p toparlanmasma zaman b ı rakma-
dan vurup geçerler. Hiç kimsenin bu uzun mesafeleri ayn ı  zamanda 
kat edece ğ ine inanmay ış ları  bu hususta müessir bir rol oynar. 

Üçüncüsü: Haricinin ş öhreti ve herkesce şöylece tan ınmış  olma-
sı dır: "O, istediğ ine eriş ir, fakat istenince kendisine eri ş ilmez." 

Dördüncüsü: Haricilerin pek az malzeme ve az ık ta şı malan ve 
atlardan ziyade kat ırlara binmeleri; ve vuracaklar ı nı  vurup k ı racak-
larını  kı rd ıktan sonra bir memlekette ak ş amlay ıp başka bir memleket-
te sabahlamalar ı ; ve sava şa giderken arkalannda ne imrenilecek bü-
yük bir servet, ne s ık ağ açlı  serin bahçeler, ne muazzam saraylar, ne 
köy, ne çiftlik, ne tombul kad ınlar b ı rakm ış  olmamalar ı ; ve üzerlerin-
de askerin tamam ı  tahrik edecek mal veya ziynet ta şı mamaland ı r. 
Onlar yar ını  dü şünmeyen ve zâhire biriktirmeyen ku şlar gibidirler. 
Öyle ku ş larki her yerde içecek ve yiyecek bulurlar. Bunu bulmad ı k-• 
lar ı  takdirde mesafeleri k ı saltan ve engelleri hiçe indiren kanatlar ı  var. 

İş te ku ş lara benzeyen Hariciler, bir yerde yiyecek bulmad ıklar ı  
takdirde, yüksüz ve çevik olduklar ı  için, hı zl ı  kat ır, beygir ve k ısrakla-
rın sırt ında, gı dan ın bol bulunduğu yerlere uçarlar. 
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Beş incisi: Padi şahlar ın kendi askerlerine hiffet ve sürat kazan-
dırmak maksadile Haricilere kar şı  ayni say ı da ve ayni silahla müceh-
hez asker gönderdikleri zamanlarda dahi, hiç bir netice elde edemeyi ş -
leridir. Zira yüz asker hiç bir veçhile yüz Hariciye bedel olamaz. Ha-
ricilere kar şı  kalabal ık ordular gönderince de bu kesif ordular ın ha-
reketlerindeki a ğı rlık, Haricileri kovalamaya manidir. Hatta bu yüz-
den Haricilerin s ık s ık taarruzlar ına uğ ramaktan kendilerini alamaz-
lar. Çünki Harici, dü şman ın zaif noktas ın ı  görür görmez f ırsat ı  kaç ı r-
madan vurur. Tehlike zuhûrunda da kaç ıp kurtulmaktan emindir. O 
istediğ i zaman düşman saflar ına sald ı rır, irtibat ve intizamlar ını  bo-
zar, ve beğ endiğ i kı tay ı  esir eder. 

Hamid dedi ki: İş te Haricilerin kumandanlar ı mı z ı  yı ldıran ve 
onlarla kar şı laşmaktan korkutan ba şlı ca meziyetleri bunlard ır. 

Kas ım bin Seyyar at ılarak dedi ki: buna ilaveten onlar ın bir 
hasletleri daha varki o da yürekleri oynatan, ödleri koparan ve dizle-
rin bağ lar ını  çözen ş ecaatleridir. Ş ecaatlerinin şöhreti, halk ın ağ z ı n-
da bir darb ı  mesel gibi, asker ve muhariplerin kulaklar ı na akseder. 
Ez cümle: 

Cimriler, evlerine yakla şan konu ğu görünce, 
İ nce ve kuru (1) bir Harici görmü ş  gibi titrerler 

Kasım bin Seyyar ın bu mütalaas ından sonra, Hamid sözüne de-
vam ederek dedi ki: 

Türk ise ilk hamlede Hariciden daha metin, daha haz ı rl ıkl ı  ve 
daha muvaffakiyetlidir. Çünkü Türk, gerçekten sava şarak, sars ı lmaz 
bir azimle hedefine doğ ru gitmek için, beygirini dolu dizgin gitme ğ e 
ve çevirmek istese de çevrilmemeye al ış t ırmış tı r. Türk, beygirini evve-
la bir iki defa döndürür, fakat hayvan ın ne h ı z ın ı  keser, ne onu yolun-
dan çevirme ğe uğ raşı r. Böylece Türk, verdi ğ i karardan fikrini çevirecek 
veya himmetini soğutacak, ve dü ş mana çarpman ın dehşeti kar şı sında 
ona hayat ı  hat ırlatacak, has ı l ı  onu oyal ıyacak bütün bahanelerden 
yüz çevirmi ş  bulunur. Mamafi Türk, böyle bir hengâmede, beygirini 
dönmemeye, kendisini dinlememeye ve iki safin aras ında bekleyen 
ölümün pençesine atmaya al ış t ırdıysa, o muhakkak surette dü şman ın 
zaif noktas ını  görmüş  ve ona göre davranm ış tır. 

(1) Hariciler ibadet ve oruçtan c ı l ız ve kuru idiler. 
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Kendini bu müşkil duruma, bile bile sokan Türk, döğüşmeye 
adeta mahküm olan, ve kaçma ve geri dönme ümitlerinden mahrum 
olduğu için de, her çareye ba ş  vurmak zorunda kalan bir kimsenin du-
rumuna sokmak istemi ş tir. 

Harici harbin en k ı zgın zamanlar ında m ı zrak darbelerine gü-
venir. Türkler de Hariciler gibi m ızrak kullan ı rlar. Bin Türk süvarisi, 
karşı la ş t ıklar ı  bir dü şman süvarisinin üzerine kargfıı rmı  bir anda sa-
vursalar, onlar ı  toptan yere sererler. Dünyada böyle bir sadmeye daya-
nacak ordu yoktur. Bundan ba şka Hariciler ve umumiyetle Araplar 
at üstünde at ış  yapmaya a ş ina değ ildirler. Halbuki Türk, beygiri üs-
tündeyken insanlar ı , canavarlar ı , dikilmiş , ası lmış  ve yere yat ır ı lmış  
hedefleri ve her nevi ku şu vurur. O hayvan ın ı  dört nala ko ş tururken 
dahi, okunu sağ a, sola, yukar ı  ve a ş ağı  atar. Haricinin düzlüklerde at ı -
na veremedi ğ i bir h ızla Türk, at ı n ı  dağ lardan a ş a ğı  sürüp vadilerin dip-
lerine ko ş ar. 

Türkün ikisi yüzünde ikisi ensesinde olmak üzere dört gözü 
vard ı r. 

Haricinin sava ş  sonunda, Horasanl ının da, sava ş  basında birer 
kusurları  vard ır: Horasanl ılar muharebeye girerken yapt ıklar ı  ma-
nevra akabinde yüz çevirdilermi bozulduklar ı  and ı r. Fakat çoğu defa, 
Horasanl ılar, dü şmanlar ına cesaret ve muvaffakiyet ümidi vermi şken, 
ve durumlar ının vahametini anlam ış ken dahi toparlanmak imkan ı  
nı  bulmu ş lard ır. Hariciler ise kaçt ılar mı , bir daha tutunmamak üze-
re kaçarlar. Müstesna ahval şüphesiz say ı lmaz. 

Türkte Horasanl ının manevra kabiliyeti yoktur. Fakat yüzü-
nü bir çvirmesin!!. O zaman müthiş  bir bela, ve öldürücü bir zehir 
olur. Çünkü o, ş avaşı rken nas ıl ok atarsa kaçarken de öyle ok atar. 
Sonra bu arada onun att ığı  kementten de kimse emin olamaz. Kemen-
dini öyle bir h ızla at ıp kaçarki, ya suvariyi kapar veyahut alt ı ndaki 
at ı  uçurur. Att ığı  kemend tutmazsa kurnazl ığı ndan bu muvaffakiyet-
sizliğ ini kendi beceriksizli ğ i ve hasm ının çevikliğ i gibi gösterir. Tarih-
te Türk'ün att ığı  kementten ancak El-Mühelleb bin EM' sufra, Huray ş  
bin Hilal ve Abbâd bin Husayn kurtulmu ş lard ı r. 

Türk süvarisi iki veya üç yay ve o nisbette kiri ş  taşı r. Müşkül 
zamanlarda kendine, silahma, hayvan ına ve hayvan ının ko şıı muna 
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lâzım olan bütün tedbirleri al ır. Hele onun hayvan ını  koş turarak 
memleketten memlekete hiç durmadan yapt ığı  gece yürüyü ş lerine 
olan tahammülü harikulâde bir ş eydir. Bu yürüyü ş lerde Hariclnin at ı  
Türk'ün beygiri kadar mütahammil de ğ ildir. Üstelik Haric ı , kendi at ı -
na herhangi bir kimseden iyi bakmas ını  bilmez. Türk ise bir baytar- 
dan daha haz ıktır. Beygirine istedi ğ i terbiyeyi vermekteki ihtisas ı  at 
mürebbilerinkinden üstündür. Beygir onun elleri aras ında doğ ar 
büyür ve doğduğ u günc'en eğ erlendiğ i güne kadar pe ş inde gezer. Ko-
şunca ard ından ko ş arak, deve, kat ır veya e ş ekler duyduklar ı  emir 
seslerine nekadar al ış kın iseler Türk'ün beygiri kendi sahibine okadar 
alış k ınd ır. 

Türk'ün ömrü boyunca, beygir s ı rt ında geçirdiğ i günleri hesap 
larsak yerde geçirdi ğ i günlerden uzun buluruz. Türk, ayg ır ına veya 
kısraklar ından birinin sı rt ına atl ıyarak ava, sefere, sava şa veya her-
hangi bir maksatla, yola dizilince di ğer k ı srak ve taylar ı  da pe ş inden 
gelirler. 

Türk insan avl ıyamazsa canavar aylar; onu da bulmay ıp aç ka-
laca ğı nı  anlarsa, hayvanlar ından birinin damar ım s ı zdı r ıp emer. Su-
sayınca k ı sraklar ından birini sa ğ ar. Bindiğ i hayvan yorulunca yere 
inmeden diğ erine atlar. 

Dünyada Türk'ten ba ş ka her insan yaln ız et yemekten hastala-
nı r. Beygiri de kendisi gibi yaln ız ot ve ağ aç kabuklariyle beslenir. Türk, 
beygirine ne güne ş te bir gölge, ne güzde bir s ığı nak arar. 

Türk'ün sürekli t ı r ıslara tahammülü, Sa ğ rilerin, Farânikilerin, 
had ı mlar ın ve Haricilerin bir ş ah ı sta toplanan kuvvet ve mukavemet-
lerinden üstündür. 

Türk'ün yan ında ancak uzun ve yorucu seferlerden elene elene 
arta kalm ış  beygirler ya şar. Onun yorup çatlatt ığı  veyahut sava ş a sok-
maktan çekindiğ i beygirlerinin bile sab ı r ve tahammüllerine, ne Hani-
ellerin atlar ı  ne Tahâristân beygirleri katlan ı rlar. 

Türk, kendi beygirinin çoban ı , seyisi, mürebbisi, cambaz ı., bay-
tar ı  ve suvarisidir. Binuenaleyh, her Türk tek ba şı na bir cemaat te şkil 
eder. 
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Türk, yabanc ı  askerlerle sefere ç ıktığı  zaman, asker on mil yü-
rüse, kendisi yirmi mil yürür. Çünkü o, askerden s ık s ık ayr ı larak gör-
düğü ayın peş inde sağa sola aç ı lır, dağ  zirvelerine t ırman ı r, vadilerin 
diplerine iner. Bu arada yürüyüp ko şan ve uçup konan her av ı  vurur . 

Türk seferlerde herhangi bir asker gibi do ğ ru yürümez: uzak 
menziller aras ında s ık yürüyüş ler yapan; gece yanlar ında ve öğ le sı -
caklannda, yürümekten usanm ış  ve yorgunluktan bunalm ış  olan yol-
cular, susup kendi içlerine kapand ıkta; kavurucu s ıcaklarda ve dondu-
rucu soğuklarda, en zinde adamlar bile mesafenin bitmesini diledik-
leri ve gördükleri her hayali kona ğ a yakla ş tır ı cı  bir iş aret tasavvur 
tikleri bir anda; nihayet konaklar ına var ıp atlar ından indikte, şı rın-
ga yemi ş  çocuklar gibi bacaklar ını  ayırarak yürüdükleri ve hastalar 
gibi Mil Mil inledikleri veya esneyerek, gerinerek, bitkin bir halde yer-
lere uzand ıklar ı  bir anda; Türk, yürüdükleri yolun iki mislini yürü-
müş  ve yay germekten kolu yorulmu ş  olduğu halde, konağa yakın 
bir yaban e şeğ i veya bir geyik görse ve yahut gözüne bir tilki veya bir 
tavşan ilişse hemen pe ş ine tak ılır, ve yola yeni ç ıkmış  bir yolcunun 
ı eş esiyle, av ını  kovalar; sanki o uzun yollar ı  kendisi yürümemi ş  ve o 

yorgunluklar ı  bir başkas ı  yorulmu ş . 

Yolcular bir vadinin patikas ında veya bir köprünün medhalin-
de tıkanınca, Türk beygirini mahmuzl ıyarak ileri at ılır. Az sonra kar-
şı ki yamaçta bir y ı ldız gibi parlar. Dik bir yoku şun ete ğ ine geldikleri 
zaman, doğ ru yolu b ırak ır, dağı n yamac ına t ırmanır. Sonra geyiklerin 
inemedikleri bir yerden sarkarki hayat ını  hiçe satt ığı nı  san ı rs ın. Hal-
buki öyle bir ş ey olsayd ı , bu hâdisenin tekerrürü dolay ı siyle, onun ha-
yatta kalmamas ı  icabederdi. 

Harici istediğ i zaman hedefine ula şmakla ve arandığı  zaman, 
savuşup kurtulmakla ö ğünür. Türk, zaten kurtulmak ihtiyac ım duy-
maz. Çünkü onu kovalamak ve ona ula şmak mümkün değ ildir. Müm-
kün olmayan şeylerle kim uğ raşı r.! 

Sonra bilindiğ i gibi, cins ve men şelerinin ihtilaf ına rağmen, 
Haricilere cesaret telkin eden kuvvet, din kuvvetidir. Onlar sava şma 
nin bir nevi tedeyyün ve ibadet oldu ğuna inan ırlar. Bu noktada Si- 
cistanlı , Cezireli, Yemenli, Magribi, Ummanl ı, Ezraki, Niddi, ibazi, Saf- 

Mevra, Arap, Acem, Bedevi, köle, kad ın, esnaf ve rençber, hep 
müttefiktirler. Onlar ı  birbirlerine yal ınız itikad ve dindarl ık yakla ş - 
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t ı rmış  ve benzetmi ş tir 	 Türk ise, kendi memleketinde ne bir din, 
ne bir mefkure, ne bir k ı rall ık için harbeder; ne mizaç ayr ı lığı ndan, 
ne asabiyet, ne k ı skançl ık, ne düş manlık yüzünden sava şı r; ne mu- 
kaddesât ın ı  himaye, ne vatan ve hanesini müdafaa, ne de mal mülkü- 
nü kay ırmak maksadiyle dö ğüşür. O, ancak istedi ğ i zaman ve yalı - 
n ızca çapul için harbeder. Ne kaçt ığı  zaman bir ceza görece ğ ini, ne de 
iyi cengetti ğ i takdirde bir mükâfat alaca ğı n ı  düş ünür. 

İş te Türkler kendi memleketlerinde ve yahut bask ın ve sava ş -
lar ında böyledirler. Türk, istedi ğ ine eri ş ir, ama kendisine eri ş ilmez. 

Türk'ün celadeti, kendi tabiat ve bünyesinin mahsülüdür. Onun zaten 
muayyen bir mefkureden ilham almas ı na ihtiyac ı  yoktur. Üstelik cna 
fazla bir k ıymet verilmez. Hiç kimse ondan bir ş ey koparam ıyaca ğı nı  
bilir. Bu ahlak ve tabiatte olan bir kimse mü şkül bir durumda kal ı r-
sa; k ıskançl ık, gazap veya dindarl ı k saikasiyle galayana gelirse; yahut-
ta diğ er muharipleri harekete getiren ba şka sebep ve illetlerin tesiri 
altında harekete geçerse; neler yapaca ğı n ı  bir düş ününüz. 

Haricinin m ı zra ğı  tok ve uzundur. Türkün karg ı sı  ise boş  ve 
tedrici surette incelir. İ çleri boş  olan karg ılar, daha hafif, vuru ş lar ı  
daha müessir olur. 

İ randa uzun m ı zraklar ı  Arap piyadesi kullan ır. Bu m ı zraklar, 

geçitlerin, siper ve hendeklerin müdafas ında i şe yararlar. Mamafi bu 
iş le meş gul olan askerlerimiz, Horasanhlarla Türklere e ş it değ ildirler. 
Çocuklar ım ız (yani Arap askerleri) en çok hisar kap ı lar ında ve dar 
geçitlerde m ızrak kullanmas ı n ı  bilirler. Türkler ise süvaridirler. Or-
dular ın son zaferini süvari hücumlar ı  sağ lar. Orduyu bir defterin yap-
raklar ı  gibi üst üste katlamak veya darmada .ğm etmek süvarinin 
iş idir.... 

Hiç ş üphesiz, hisarlar ın, hendeklerin ve dar geçitlerin etraf ın-
da, Arap ordusu müstesna bir surette harbeder. Fakat ş unu da unut-
mıyal ımki o, verilen emirlere harfiyen itaat etmek kayd ı  ile, s ık ı  bir su-
rette kay ı tlı dır. Üstelik piyadenin kumandan ı  mutlaka atl ı  olmal ı -
d ır. Halbuki süvari kuvvetlerinin ba şı nda bir piyadenin kumanda et-
mesine imkân yoktur. At üstünde m ı zrakla şmay ı  ve ok atmay ı  bilen 
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bir muharip, mecburiyet kar şı sında bu silahlar ı  yaya olarak kullan ın- 
ca, ayni silahlar ı  at üstünde kullanmak zorunda kalan bir yayadan 
iyi idare eder. Türklerin beygirlerinden inerek yerde harbettikleri de 
yakidir. Ş air derki: 

Yere inemediniz; biz indik. 
Ası l harp eri yerde döğ üş ür. 

Hamid sözüne devam ederek dedi ki: — Dünyada Türklerden 
başka her millet, tesanüd ve elbirli ğ ile harbetmekten zarar görür. Zi- 
ra tesanüd ve i ş tirakta, hased, nefret, fikir ihtilafx ve ba şkasına gü- 
venme gibi mahzurlar var. Halbuki Türkler bizim bildi ğ imiz manada 
mütesanid ve mü ş terek bir surette harbetmezler. Onlar bir orduyu 
seferber edince, onun aksayan taraflar ı n ı  hepsi de görmü ş  ve anla-
mış tı r. Ordu yenilmeyecek kadar mükemmel ve kusursuz olup, hare-
kete geçmeye müsait bir durumda ise, hepsi de bu fikirde bulunmu ş  
ve bu fikri be ğ enmi ş tir. Bu suretle tek bir yürek ve tek bir kafa halin- 
de ileri giderler. Onlar vak'alar ı  tevil eden ve ş i'ir söylemekle ö ğünen 
insanlardan değ ildirler. As ı l gayeleri, i ş lerini sa ğ lama ba ğ lamakt ı r. 
Dolay ısiyle aralar ında ihtilaf azd ı r. 

iranhlar, Araplar ın birbirlerine güvenerek harbettiklerini ay ı p- 
lar ve derler ki: harpte kendinden ba şkas ına güvenenler, kad ın ve si-
yaset i ş inde başkasına güvenenler gibidir. 

• 
Hamid sözüne nihayet verirken dedi ki: tesanütten zarar gör- 

miyen bir millet efrad ın ın birbirleriyle yar ış  edercesine sava şı nca na-
sı l sava ş tıklannı  düşününüz. 

Hamidin sözü. Halife Memunun eline var ınca dedi ki: — Türk-
ler hakkmda Hamid'ten ba şkas ın ı n hakemliğ ine hacet yoktur. Zira Ha-
mid, her iki taraf ı  denemi ş  ve yak ından tan ı mış tı r. Sonra Hamid Ho-
rasanl ı  bir Arap oldu ğu için, tarafgirlikle itham edilemez. Haber Zül - 
Yemineyn Tahir bin Hüseyn'e (1) var ınca dedi ki: Hamid çok yerinde ve 
güzel söz söyledi. Sözünde ne kusur ne ifrat var. 

(1) Memfxnun i ıkıl vezirliğ ini 'bir elden idâne ,eden, Oonasank kumandan. 
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KİTABÜL BUHALA 

Calnz ın bu kitab ı , sekizinci asr ın ortalar ından dokuzuncu as-
rın ortalar ına kadar, Irak şehirlerinde yaşamış  olan arap şehiriisi-
nin tasarruf ve iktisat hakk ındaki aşı rı  ka,naatlerini tehzil etmektedir. 
Kendilerine (Musallihin ---Islahç ı lar) ismini vermi ş  olan bu tabaka-
ya Muz, (El - Buhalâ = Cimriler) ismini vermi ş tir. Ş u kadar ki mu-
harrir, bize onlar hakk ında verdiğ i maliımat veya nakletti ğ i haber ve 
masallarda, Arap cemiyetinin bedavet hayat ım tamamiyle b ırakmış  
olduğunu ve şehircilik hayat ının emrettiğ i iktisadi ve ma' şeri şartlara 
nasıl uyduğunu öğ retiyor. Bilvesile Irak şehirlerinde evlerin mimari 
tarz ından, yer ve duvar tezyinat ından, ağ açlar ından, mobilya ve mef-
ru şatından, halk ın melbusat ve me'kûlât ından, memleketin a ğ aç ne-
hir ve kanallar ından, muhtelif mahsullerinden, ma'i şet tarz ından, 
fertler aras ındaki hukuki ahlaki, iktisadi telakki ve teamüllerden ve 
her nevi içtimai münasebetlerinden bahsetmektedir. Kitabül Buhara' 
diyebiliriz ki, dokuzuncu yüz y ı lda yaş ayan medeni arap cemiyeti hak-
kında yaz ı lmış  cazip ve e ğ lenceli bir folklor kitab ı dı r. 

BASRALILAR'DAN MESC İDI''LERİN HIKAYESI 

Basra camiine devam eden arkada ş lar ım ız anlat ırlar. Tapınak-
ta toplanan ve paray ı  biriktirmek ve kay ırmakla tan ınmış  olan baz ı  
kimseler, nafakalarda tasarruf ve mal ı  nemâlandırma,k isini san'at edin-
miş lerdi. Bu prensip, kendi aralar ında sevişmeyi ve kaynaşmayı  mucip 
olan bir akrabal ık, ve yekdi ğerlerinin imdat ve yard ı mı na koşmay ı  em-
reden bir misak mesabesinde idi. Camide halkalar ını  kurduklar ı  za-
man, bu mevzuu ortaya at ıp, zevk ve istifade maksadiyle ders ve mü-
zakere eder, ve tetkik ve münaka ş asiyle meşgul olurlard ı . Aralar ın-
dan bir ihtiyar dedi ki: 

Kuyumuzun suyu, bildiğ iniz gibi pek ac ı  olup, hurma ağ açla-
r ı nı  kurutur. E şek ondan tiksiniyor. Develer de bir türlü be ğ enmiyor-
lar. Nehir evimizden uzak oldu ğu için tatl ı  suyun tedariki bize pek 
pahal ıya mal oluyor. Bir zamanlar, kuyu suyunu tatl ı  su ile kar ış tı-
rarak e ş eğ e verdik. Fakat çok geçmeden, e şek bu halitadan da tik-
sindi ve bize isyan etti. 

(1) Hasislerin kitab ı  
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Eş eğ in içini bozan bu su derimizi de bozar, kokusu ile, 
ben ve kocakar ı , tatl ı  su ile y ıkanmağ a ba ş lad ık. Çifaide ki üzerimize 
döktüğümüz bu tatl ı  ve berrak su, bo ş  yere heder olup gidiyordu. Ni-
hayet kafama bir islah çaresi do ğ du... gusulhanenin kenar ına bir 
çukur açt ı m ve onu öyle düzeltip s ıvad ım ki adeta oyulmu ş  bir kaya-
ya benzedi. Çukura suyu götüren olu ğu da mükemmel s ıvad ım. Ş imdi 
iyi su orada saf ve berrak bir surette toplan ı yor. Zaten derilerimizin 
üstünde ne pislik varki.. Hakikat halde y ıkanmak bir ibadet borcu-
dur. Yoksa vücudumuzun en kirli kö ş elerinin derisi, s ık s ık yıkanma-
dığı  halde, neden kokmuyor. Derinin mukavemeti mevzi'ine ve vazif e-
sine göre de ğ iş ir. 

Ş imdi çukurda toplanan cenabet suyundan e şek tiksinmiyor. 
Hayvana bu sudan vermekle, hiçte suç i ş lemiş  bulunmuyoruz. Onu 
nehyeden ne bir kitab ne bir hadis mevcuttur.. İş te bir kaç günden 
beri Allah ın inayet ve tevfikiyle elde etti ğ imiz bu azim faide, vücudu-
muzu ve mal ı mı z ı  hayli büyük külfetlerden kurtarm ış tı . . Mal ise hal 
km malı dı r. (1) 

Bu anda ba şka bir ihtiyar yanlar ına gelerek dedi ki: 
İş güzar Meryemin vefat ından haberiniz var m ı ? O dahi mukta-

sit islahçı lardand ı . Hayır, dediler. Bizi onun hakk ında tenvir et. ih-
tiyar dedi ki: Onun nevâdiri çok ve bahsi uzundur. Size onun hakk ın-
da fikir vermek için nevâdirinden bir tanesini nakledeyim. 

On iki ya şı nda evlendirdiğ i k ızı nı  alt ın ve gümüş le donatt ı . Ona 
Mervin iş lemeli elbiselerinden tutunuz da alacak ve ipeklisine var ı nca-
ya kadar giydirdi. Safranl ı sından baharl ısına dek yedirip da ğı ttı . 
Böylece k ı z ın ı , hem güveyisinin hem kaynanas ının gözünde büyüttü. 

Kocas ı , bu malın nereden geldi ğ ini sorunca, Meryem, Allahtan 
diye cevap verdi. Kocas ı  dedi ki: Laf ı  bırak ta bana izahat ver. Sen ne 
para sahibiydin ne de yeni bir mirasa kondun. Sonra, ne namusuna 
ihanet ne de kocan ın paras ına hiyanet ettin. Me ğ er bir define bulmu ş  
olasın. Bu iş  nasıl oldu? Anlat ıver bakal ım. Üzerimden ne tahammül 
edilmez bir yük att ın ve ba şı mdan ne büyük bir bela savd ın. 

(1) Kendilerine islâhc ı  ismini veren bu zümre, halk ın emeğ i ile toplad ıklar ı  mal ı , 
halka yarayacak bir surette kullanmak mecburiyetinde olduklar ını  düşünür-
lerdi. Onun için ellerindeki mala (halk ın malı ) derlerdi. 
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Meryem dedi ki: K ızımı  doğurduğ um günden evlendirdi ğ im gü-
ne kadar gündelik ekmek unumuzdan bir avuç kald ırırdım. Her gün 
ekmek yoğurduğumuzu bilirsin. Biriktirdiğ im undan bir kile topla-
dıkça satard ım. 

Kocas ı  dedi ki: Allah akl ı na kuvvet versin; ve bu akl ın dolay ı -
siyle yâri oldu ğun ve e ş i bulunduğun kimseyi bahtiyar eylesin. Pey-
gamber Efendimiz buyurdular ki: "deve, deve daha, iki deve eder. Ve 
her deveden bir kaç deve ç ıkar." Çocuklar ının da senin soyuna çekme-
lerini ve senin yolunda yürümelerini Allahtan dilerim. Beni as ı l sevin- 
diren şey, neslime bu gibi yüksek meziyetleri kazand ırman ve miras 
b ı rakmand ı r. 

Ihtiyar' dinliyenlerin hepsi kalk ı p Meryemin cenazesinde yürü-
düler. Namaz ını  kı ld ıktan sonra, kocas ına giderek tâziyetlerini sun-
dular, ve matemine i ş tirak ettiler. 

Ondan sonra ihtiyarlardan biri sözü alarak dedi ki: Arka-
da ş lar, hiç bir ş eyi küçüktür diye istihfaf etmeyiniz. Her büyük, ba ş -
lang ı c ında küçüktür. Küçü ğün kadrini büyütmek ve yahut az ı  çoğ alt- 
mak Allah ın arzusuna ba ğ l ı  bir ş eydir.. Büyük servetler dirhemle sa-
yı lmaz mı !.. Altun k ıratlardan tesekkül etmez mi. Sahil kumlar' ve de-
niz sular ı  da öyle de ğ ilmidir. Beytülmal ı n (1) milyonlar ı  şuradan bir 
dirhem, buradan bir dirhem değ ilmidir? 

Arz ı  Arapta (2) yüz cerib (3) gibi büyük bir akara sahip olan 
bir iş portac ı  gördüm. K ıratla biber ve nohut sat ıyordu. Biber a ğ ac ı n-

dan ç ıkardığı  bir veya iki habbelik kazanc ı nı  üst üste koyarak yüz 
ceriplik bir akar sahibi olmu ş . 

Sonra dedi ki: Uzun zamandanberi öksürükten müsteld idim. 
Baz ı  kimseler, bana ş ekerli buğ day haş lamas ı nı  tavsiye ettiler. Ba ş - 

kalar ı , sâhenc, şeker, badem ya ğı  ve emsali şeylerden yap ı lan hani- 
reyi tavsiye ettiler. Ben ise bütün bu zahmet ve külfetlerden sarf ı  na- 

(1) Devletin hazinesi demektir. 
(2) Basraya yak ın zengin bir toprağı n ad ı . 
(3) Memlekete göre değ işen bir mesaha 
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zar ederek Allahtan sa ğ lık diledim.. Böylece günleri biri biri ard ından 
sayarken muvaffakiyetli arkada şlardan biri bana dedi ki: "ne duru-
yorsun? kepek suyu içsene! kepe ğ i kaynat suyunu s ıcak s ıcak iç." 

Dediğ ini yaptım. Meğ er kepek suyu ne tatl ı  ve lezzetli şeymiş . 
Üstelik açl ığı  bı çak gibi kesiyor. O günü ö ğ leye kadar ac ıkmad ım. öğ -
le yemeğ ini yiyip bitirinceye, ve ellerimi kurulay ıncaya kadar ikindi 
oldu. Böylece ö ğ le yemeğ i ile ak ş am yemeğ i aras ında pek k ısa bir ara-
lık kaldığı ndan, ak ş am yeme ğ ini s ıradan dü şürdüm. Ondan sonra ko-
cakar ıya dönüp dedim ki: "neden bütün ev halk ına sabahlar ı  kepek 
piş irmiyorsun? Suyu, göğ sü yıkıyor; kuvvetli bir g ıda olduğu için de 
açlığı  kesiyor. Sonra bu pi ş irdiğ in kepekleri kurutursun. Kuruyunca 
eski fiyatlar ına satars ın. Piş memiş  kepekle pi şmiş  kepek aras ındaki 
tafâzul, elimizde kar kal ı r." Kocakar ı  dedi ki: "Vücuduna ve kesene 
büyük faydalar temin eden bu kepe ğ i sana müyesser k ılan Cenâb ı  
Hak, bu öksürü ğün yüzü hürmetine, bizi bitmez tükenmez nimetlere 
gark etti." Dinliyenler dediler ki: "evet, do ğ ru söylüyor. Bu gibi şeyler 
damşmakla öğ renilmez. Bu, olsa olsa bir ilhâm ı  rabbânidir." 

HAMID OĞ LU ZÜBEYDE'N İN HİKAYES İ  

Sarraf Hamidin oğ lu Zübeyde, kap ıs ının önündeki bakkaldan 
iki dirhem ve bir k ı rat borç alm ış tı . Borcunu alt ı  ay sonra, iki dirhem 
üç arpa olarak ödedi. Bu hale öfkelenen bakkal dedi ki: Sen yüz bin 
dinarl ık bir adams ın. Ben ise yüz akçesi olmayan bir bakkal ım. Bir ve-
ya iki habbeyi artt ırarak alnımın teriyle geçinirim. Kapının önünde 
bir hammal, paras ını  bağı ra ça ğı ra isterken, vekilin (1) gözden kaybol-
muş tu. Senin yerine iki dirhem dört arpa vererek adam ı  savd ım. Sen 
du parayı  bana alt ı  ay sonra, iki dirhem üç arpa olarak ödüyorsun. (2) 

Zübeyde bakkala dedi ki; deli adam, sen bu borcu bana yaz ın 
vermiş tin. Ben ise k ışı n ödüyorum. Üç k ış lık arpa ise dört yazl ık arpa-
dan daha nemli ve daha a ğı rdır. Bunda senin kârl ı  olduğuna hiç şüp-
hem yok. 

(1) VekIlharem dernek Istiyor. 
(2) Burada habbe ve arpa ta'hj ıderi madeni ufak para ifade eder. İş in zare taraf ı  

da biuradadar: Hasis sarnaf, madeni arpa ıd,e hakiki arpa aras ındaki Işim bir-
liğ i üzerinde oynamakla ba&kahn h: ır arpaelk paras ını  yutmak istiyor. 

F - 11 
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KINDISİ N HIKAYESI 

Ömer bin Nehbevi bana anlat ıyor: Kindi kirac ılarına, bazan da 
komşular ına dermiş  ki: "evde a şeren bir kad ın var. Ate ş  üstündeki 
tencerelerinizin güzel kokusundan çocuk dü şünmesi muhtemel. Ye-
mek piş irince iş tihas ını  bir avuç veya bir ka şı kla defediniz; gönül az 
şeyle kanar. Size bu haberi verdikten sonra, söyledi ğ imi yapmazsan ız, 
bu günah ınızdan ancak bir köle azad etmekle kurtulabilirsiniz. 

Dolay ısiyle günde kom şularının kazanlar ından hanesi/1z-, gelen 
yemekler, ona ve çocuklar ına bir kaç gün yetecek kadard ır. Mamafi 
komşular ın ı n bir çoklar ı  bu kurnazl ığı n fark ında olmakla beraber, göz 
yumarlard ı . Kindi de, ailesi efrad ına ara s ıra ş u yolda hitab edermi ş : 
"Siz köy ve çiftlik sahiplerinden daha müreffeh ya şı yorsunuz. Onlar 
günde bir çe ş it yemek yerken, siz günde bir kaç çe ş it yemek yiyorsu-
nuz." 

Muhatab ım sözüne devam ederek dedi ki: Bir gün Kinffnin nez-
dinde öğ le yemeğ ini yerken komşular ından birisi geldi. Bu kcmşu be-
nim dahi dostlar ımdand ı . Kindi misafiri yeme ğe davet etmedi. Ben 
utand ım ve adama dedim ki, "sen de yakla şı p bizimle yesene!" Kom-
şu "Vallahi, yedim." dedi. Kindi f ı rsat ı  kaç ı rm ıyarak "Bu and üze-
rine laf olmaz" dedi. Adam ı  bu sözle öyle kısk ıvrak bağ lad ı  ki, art ık 
kımıldamasına, ya Eba Osman (1) imkân kalmam ış tı . Çünkü yeme-
ğ e elini uzatsayd ı . "Alllah ın ismile oynuyorsun" diyerek onu kAfir ç ı -
karacakt ı . 

Mabed (2) dedi ki: Kindi'nin evinde oturdu ğum bir y ıl küsur 
müddetce, kiras ını  muntazaman verir, i ş lerini görür, ş artlar ını  
yapard ım. Mabede, dedim ki: kiray ı  muntazaman vermenin ve i ş leri-
ni görmenin ne oldu ğunu anladım. Fakat şartlar ın ı  yapmak sözü-
nü anlayamad ı m.. Mabed dedi ki: Kindi evinde oturanlara baz ı  ş art-
lar koşard ı . Ezcümle: hayvan ve davar ın tersile yemlerinin art ığı n ı  
ona vermek. Elek ve süzgeçten artan ş eyleri ve kemikleri soka ğ a atma-
yıp ona bırakmak. Hurma çekirdeklerini ve nar kabuklar ını  ona tes 
lim etmek. Bundan ba şka, evde pi şirilen artan evinin gebesine bir 
kepçe göndermek. Mamafi istedi ğ i kimseleri bu şartlar ın baz ıs ından 

(1) Ca‘hızin künyesi. 
(2) Arapça bir adam ın ismi. 
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affederdi. Herkes de onun hüsnü niyetini, müthi ş  hasisliğ ini ve güzel 
sohbetini nazar ı  itibare alarak bu şartlar ını  kabul ederdi. 

Mabed sözüne devam ederek dedi ki: i ş te Kindrnin evinde bu 
ş artlar dahilinde otururken, amca zademle ye ğ enim ziyaretime gel-
diler. Çok geçmeden ondan şu meâide bir yaz ı  ald ım "misafirlere yap ı-
lan bir gecelik müsamahan ın ekseriya bir kaç gece şeklinde tefsir edil-
mesine rağmen, ziyaretçilerinizin nezdinizde ancak bir iki gece kalma-
lar ına müsaade ediyoruz. Evinizin kiras ı  otuz dirhemdir. Alt ı  kiş i oldu-
ğunuza göre adam ba şı na be ş  dirhem düşer. Ş imdi iki kişi daha artmış  
olduğunuzdan, iki be ş lik daha ilâve edilerek, bu günden itibaren, evini-
zin kiras ı  kı rk dirheme iblâğ  edilmiş tir" Ona yazd ım ki: misafirleri-
min yan ımda bulunmas ından, ve dağ lar ı  taşı yan arza, vücutlar ının ver-
diğ i ağı rlıktan sana ne zarar var? Onlar ın zahmetini sen çekecek 

yal.. Bu yaptığı n zamm ın mucib sebeblerini yaz da anlayayım" Ona 
böyle bir hücum yapmakla, ba şı ma neler açt ığı mı  bilmiyordum. Ba-
na yazd ı  ki: "bu zamm ı  mucip olan esbap çoktur ve a ş ikârd ır. Ezcüm-
le lağamın çabuk dolması  ve onu temizletmenin me şakkat ve masrafla-
rı . Sonra ayaklar ın çoğ almas ı  nisbetinde damlar ın çamuru kabar ı r, 
yerlerin alç ı sı  oyulur, eş ikler yıpran ıp dökülür. Merdivenin kalaslar ı  
esner ve basamaklar ı  kı rı lır. Sonra, eve girip ç ıkma, kapı ları  açıp ka-
pama, anahtar ı  sokup ç ıkarma artt ıkça kapular aşı nır ve mente şeleri 
oynar. Çoluk çocuk ço ğ aldıkça bu nevi felaketler artar. O zaman ka-
plar ın çivilerine var ı ncaya kadar sökülür. Ceviz a ğ ac ı  bile kırı lı r. Top-
rağı nda çukurlar ve kuyular aç ı lır. Etraf ındaki mermerler silindir ta-
şı  altında param parça olurlar. D ıvarlar, güya raf yapmak için, çak ı -
lan kazıklarla bozulur. Sonra, ziyaretçiler, davetliler ve gidip gelenler 
çoğ ald ıkça su sarfiyat ı  artar, ve su s ızdıran desti ve küplerin miktar ı  
bir kaç misline iblağ  edilir İş te bu s ızıntı lar, ve yerlere s ık sık dökülen 
kuyu suyu, zamanla duvarlar ın temellerini çürütür, ve çatlay ıp yıkı l-
malarını  intac eder. Sonra ev halk ı  artt ıkça hamur yuğurma, yemek 
piş irme ve ate ş  yakma ihtiyac ı  artar. Ate ş  ise her şeyi silip süpürür 
ve evi ç ıra gibi yakar; evde ne var ne yoksa al ıp götürür. Binaları  bu 
suretle yok eden nice yang ınlar emlâk sahiplerini en büyük ziyanlara 
sokmuş tur. Bazan bu cinayetler, kom şu evlerine geçerek can ve mal 
kaybına sebep olurlar. Bu felâket üzerine ev sahibini kendi derdiyle 
bıraksalar yine iyi. Hay ır, bu yetmiyormu ş  gibi, onu uğursuz sayarlar. 
Her yerde istiskal edip, aleyhinde söylemedikleri kötülük kalmaz. 

Evet, sonra da evin geni ş  sahanlığı  ve zemin kat ı  dururken oda-
larda ve damlar üstünde yemek pi ş irirler. 
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KİTABÜL MAHAS İNİ  VEL AZDAD 

Bu kitab ın baz ı  bahislerinde, Câh ı z ın şahsiyeti bütün husus ı . 
yetleriyle görünmektedir. Üslübunun ak ı c ı lığı , zekâs ını n hamleleri, şa-
kac ı  mizac ın ın sı caklığı  duyulmakta ise de, baz ı  bahisler, hiç te Câh ı -
z ın ş ahsiyet ve üslubiyle alâkadar olm ıyacak kadar so ğ uk ve yekne, 
saktır. Dolay ı siyle eser Câh ız taraf ı ndan haz ı rlanmış  olmakla beraber 
ölümünden sonra, kendi şakirt veya dostlar ından biri taraf ından ele 
al ınmış , ve baz ı  ilâveler yap ı larak yine Câh ız namına neş redilmiş  ola-
bilir. Onun içindir ki ben, Câh ı zın kaleminden ç ıktığı nı  tahmin etti-
ğ im baz ı  bahislerden tercümeler yaparak, bu kitab ıma son vermeyi 
düşündüm. 

Kitab ın muhtevas ı  hakkmda bir fikir 

Câhı z ın biografisinde onun reybiyeci olmaktan fazla ihtimalci 
(probabiliste) oldu ğunu söylemi ş tik. Câh ız, bu kitab ında, eşya ve hâ-
diselere muhtelif zaviyelerden bak ı ldığı  takdirde, onlar ın yaln ız iyi ve 
yahut yaln ız kötü olmad ıklar ın ı  iddia ediyor. iyilik ve kötülük vas ı fla-
r ının itibâri olduklar ı nı , herkesin anlayaca ğı  bir ş ekilde izâh etmek için 
Câhız, tarihten, Arap ve Acem hikâyelerinden, filozof sözlerinden ve 
Arap ş iirlerinden bize bitmez tükenmez misaller vermektedir. 

Her şeyin meziyetlerinden bahsettikten sonra kusurlar ından 
bahsetmekle iyi ve kötü taraflar ı  aras ında bir denkle ş tirme yani, para-
lelism yapmaktad ır. Yunan tefekküründe ehemmiyetli bir yer tutan 
paralelism, Câluz vas ıtasile Arap tefekkürünün mal ı  oluyor. Onun 
için muharrir, bu eseriyle, İ slâmlar ı  nisbi (relatif) ve ihtimalci bir su-
rette dü şünmeğ e alış tı rdığı  gibi, Arap edebiyat ına büyük bir hizmette 
bulunmuş  oluyor. 

Zaten Câh ız, bu kitab ı nın mukaddimesinde şöyle demektedir: 
Elmahasinü yel Azdâd ismini verdiğ im bu kitab ın ş imdiye kadar ne 
benzeri yaz ı lmış  ne de bir kimse taraf ından teklif edilmi ş tir. Ona, ya-
zının ve kitaplar ın meziyetlerinden bahisle ba ş lad ı m ve ölümün me-
ziyetlerinden bahsederek son verdim. 

Kitap, Câh ı zın yazd ığı  son eser olsa gerektir. Zira Halife Mu-
tez Billah zaman ına ait vakayii ihtiva etmektedir. Câluz, Mu'tezz ı  is-
tihlaf eden Halife Elmuhtedi Billah zaman ında ölmü ştür. 
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GÜZEL MUHATEBELER (1) 

İ bnu Kariyye, bir gün, Abdülmelik bin Mervan ın nezdinde otu 
rurken Halifenin çocuklar ı  içeri girdiler. İ bnu Kariyye ile Abdül-Melik 
arasında şöyle bir mükaleme oldu: 

İ bnu Kariyye — Bu gençler kimlerdir, ya Emirel Mü'minin! 

Abdül-Melik — Emirül Müminin çocuklar ı . 

İ bnu Kariyye — Allah seni babana nas ı l mübarek k ıldı  ise, onla-
r ı  sana öyle mübarek eylesin; ve babam sana nas ıl mübarek k ı ldı  ise, 
seni de onlara öyle mübarek eylesin. 

Bu sözü üzerine Abdül-Melik, misafirinin a ğ zını  inci ile doldur- 
MUŞ . 

Ebu Abbas (2), Amâre bin Hamzeye nefis cevherlerin verilme-
sini emretmi ş ti. Onun üzerine Amâre şöyle te şekkür etti: 

Allah sana elini uzats ın, ve ihsan eylesin ya Emirel Mü'minin! 
ihsanlar ına ş ükreylemek icab edince, Allah bizi seviyye ve merteloeni-
zin ne kadar a ş a ğı s ında tuttu ise, te ş ekkürlerimiz de nimetlerimizin 
o kadar aş ağı sında kalmaktad ır. 

İ shak bin İ brahim Müsull, Re ş id'in (3) huzuruna ç ıkınca arala-
r ı nda şöyle bir konu şma oldu: 

Harun Re ş it — Nen var? 

İshak bin İ brahim — (nazm ile cevap verir) 

Malım gösteri ş  hususunda çoktur 
Fakat bildi ğ in gibi (4) elimde avucumda bir şey yoktur. 
Hasisliğ i emredene, yeter dedim. 
Sen olm ı yacak ş eyler istiyorsun. 
Emirül Müminin cömertliğ i severken 
Yoksuzluktan nas ı l korkar ım, paras ız nas ıl kalı r ım, 

(1) Karşı lı klı  güzel söz söylemek. 
(2) ilk Abbasi Halifesi, Ebu Abbas ı  Seffah 
(3) Halife Harun Re ş it 
(4) Hitaib mevhum bir kad ına yap ılmaktad ır. 
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İ nsanlar ı  cömertlere dost buldum; 
Fakat hasislere dost olan bir kimse görmedim. 

Harun Reş it — İş te manas ı  doğ ru, terkibi kuvvetli, i ş itmesi ve söyle-
mesi güzel ş iir buna derler. Çocuk!.. İ shak' ın evine elli bin dirhem yük-
let. İshak bin İbrahim — Ya Emirel 1Vlüm'hin, hediyenizi nas ıl kabul 
edeyim ki ş iirim hakkında buyurdu ğ unuz sitayi şler, hakk ı nı zda söy-
lediğ im medihten yüksektir. 

Yahya bin Halit Bermeki, Harun Re ş ide, Mecusi gençlerinden 
Fazl bin Sehilin terbiye ve malfımabn ı  öğ erek, onu Memun'un maiyeti-
ne verdirmiş ti. Bir gün Harun Re ş it Yahya'ya dedi ki: " Şu Mecusi gen-
cini içeri al da göreyim ve ihsanda bulunay ım." Genç, halifenin huzu-
runa ç ıkınca heyecandan dili tutuldu. Re ş it, bu çocuğu vaktiyle öğmüş  
olan Yahya'ya mânidar bir surette bakt ı . Fazı l bin Sehil, hâmisini bu 
müşkül vaziyetten kurtarmak gayretiyle toparlanarak dedi ki: — E-
fendimizin heybeti kar şı sında, bu naçiz kulun duydu ğu dehşet, onun 
fartı  hassasiyetine pek beli ğ  bir delil değ il midir? Harun Re ş it: — Afe-
rin, eğer bunu söylemek için sustunca güzel!.. Hay ır, sözden kesilince 
hatırına doğ an bir neyse, daha güzel!... 

Ondan sonra Fazl'a ne sorduysa umdu ğundan iyi cevap eld ı . 

Fazl bin Sehil, Memun'a, Semerkant dihkanlar ından baz ı lar ı -
nın iş leri için ricada bulunmu ş tu. Memun dahi bu i ş lerin sür'atle in-
faz ını  emrettiğ i halde infaz ı  gecikmi ş ti. Onun üzerine Fazl bin Sehil Me-
muna şu yolda hitab etti: — Vadinizi kendili ğ inizden hat ı rladığı n ızı  
farz ediniz; ve sâillerinize tatl ı  ihsanlar ını zı  müjdeleyiniz. Bu tavâzu-
unuz herkesin güzide te şekkürlerini celbetme ğ e vesile olsun. O zaman 
yürekler size ba ğ lanmay ı  borç bilir, diller cömertli ğ inizi itiraf ederler. 
Memur — İstidâc ı lara benim yerime icabet etmeyi sana b ırakıyorum. 
Dileklerini el altındaki en haz ır mallarla is'af et. Emre tâlik ve sallan-
dırmaktan seni mesul tutar ım. 

Fazıl — O halde onlar ın medihleri ile k ıvançlanman ı z ın, ve uzun 
ömürleriniz için duada bulunmalar ının lâzım geldiğ ini bilmemin hiç 
bir faydas ı  kalmamış tı r. 

Günün birinde Fazl bin Sehil Memnu'a şöyle bir nasihatta bu- 
lundu, 
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— Ya Emirel Müminin, kulları n ızın üzülerek âb ırû dökmelerini, ih-
sanlar ı nız önlesin., 

Memun — Evet billah, öyle olsun. 

Atâbi günün birinde Memunun huzuruna ç ıkt ı . 

Memun — Ey Atabi, ölüm haberini duyup ma ğmum olmuş tum. Son-
ra yan ıma gelece ğ ini öğ renince ne ş elendim. 

Atâbl — Sizi nas ıl methedeyim, nas ı l vasfedeyim ki dinimiz ve dün-
yam ız ancak sizinle kâimdirler. 

Memun — Benden dilediğ ini dile. 

Atâbi — Verici elleriniz, isteyici dilimden çözüktürler. 

— ZITTI 

Ebu Alkama'i Nahavi, Tabip A'yene giderek dedi ki: 
Ebu Alkame — Gebermi ş  koyun et yedim. Beni müthi ş  bir hı çkırık 
tuttu. Bu yüzden, vâbile ile de'be'i unuk aras ında, beni yakalayan 
elim bir veca' inki şaf ve nema bularak, ta şerâsife kar ış t ı . Ş imdi sen-
den bir ilâç istiyorum. 

Ayen — Havfak, sarbak ve rakrak al. Temizce y ıka. Sonra su ile ka-
rış t ı rarak iç. 

Ebu Alkame — Anlayamad ı m. 

Ayen — Ben de senin dedi ğ ini anlayamam ış tım. 

Ebu Alkama'y ı  sokak ortas ında sar'a yakalam ış tı . Etrafına top-
lanan halk, ba ş  parma ğı n ı  sıkarak kula ğı na ezan okumeğ a başlamış -
lard ı . Ayı lınca etraf ına bakarak dedi ki: — Dâ'i cünûna müptelâ bir ki-
mesne gibi başı ma ne yığı lıp teke'kü' eylediniz? Var ın savulun. 

Halktan birisi: — B ı rak ın, bı rak ın: Adamcağı zın şeytan ı  Hint 
diliyle konuş uyor. 

Günün birinde kan aldırmak istediğ i bir berbere dedi ki: 
Kasabât ı  mülazimeyi sıkı ca bağ la; usturalar ın iyi bileyle; vaz' ı  tah- 
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fif ve nez'i tâcil eyle. Ş art ın, vahiz suretinde, mass ın nehiz şeklinde 
olsun. Ehli ibâ' ın üstüne yarma, ve yavuzlar ın karşı sına dikilme. 

Perükâr hiç bir söz söylemeden, ç ıkardığı  hacamat ş işelerini 
tekrar torbas ı na doldurarak uzakla ş mış . 

GÜZEL CEVAPLAR 

Kisra Perviz'in yan ına bir adam girip köyünü gasbeden valisi-
ni ş ikayet etmi ş . 

Kisra — Bu köy kaç y ı ldan beri elindedir? 

Adam — Kırk yıldan 

Kisra — K ırk yı ldan beri yedi ğ in bir köyü, valimin bir y ı l yemesinden 
ne ç ıkar!.. 

Adam — Padişahlığı  bir y ı l da Behramgûr yese idi efendimize ne 
olurdu!.. 

Kisra — (Muhaf ızlara) Bu herifi iteliyerek d ış ar ı  at ınız. Adam d ış ar ı  
atı ldıktan sonra bir f ırsatı nı  bulup içeri bakt ı  ve Kisraya kapudan ba-
ğı rarak dedi ki: 

— Yan ınıza bir haks ı zlıkla girdim. Yan ı nı zdan iki haks ızl ıkla çıkıyo-
rum. Kisra Perviz (Muhaf ızlara) — Bu adam ı  tekrar içeri al ını z; de-
di ve ona köyünü iade ettikten sonra maiyetine ald ı . 

Peygamberin amcas ı  Abbas bin Abdil Muttalib'e sormu ş lar: 
"Sen mi büyüksün, Peygamber mi?" Abbas demi ş  ki: "Peygamber Efen-
dimiz benden büyüktür. Ama ben, ondan önce do ğdum." 

Halife Mehdi yolda rastlad ığı  bir ihtiyar kad ına sormu ş : 

Mehdi — Hangi kabiledensin? 

Kadın — Tay kabilesinden 

Mehdi — Neden Tay kabilesinden ikinci bir Hatem (1) ç ıkmad ı ? 

(1) Cömertlik ve kibarl ığ i ile meşhur Hatemi Tay 
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Kadı n — Araplar aras ında size benzeyen ba şka bir Halifenin ç ıkmamış  
olmasından. 

Mehdi kadı nın cevab ından memnun olmu ş  ve ihsanda bulun- 
MUŞ . 

İ rakl ılar, Abdullah (2) bin Zübeyir'e kat'i surette iltihak edin-
ce, İ raka gitmi ş  olan kardeş i Mus'ap bin Zübeyir, ona biy'at etmek 
üzere bir heyet göndermi ş ti. Abdullah, Irak murahhaslarma şöyle hi-
tab etti: "Ke şki her beş inizin yerine bir Suriyeli bulabilseydim? 

Bu sözüne, heyet efrad ından biri ş öyle cevap verdi: 

— Ya Emirel. Müminin, biz sana bağ landık; sen ise Suriyelile-
re bağ lanmış sın; Suriyelilerde Mervan o ğullarma bağ lanmış lar. Bu va-
ziyetimizi A' şâdan (3) iyi tasvir eden olmam ış tı r. A'şâ dedi ki: 

Bana tapan kad ı na, bir sevdal ı  tutulmu ş  
O adama meğ erse, başka bir zen tutulmu ş  

(Cah ız derki) bukadar güzel bir cevaba nâdiren rastlan ı r. 

— ZITTI — 

Peygamberin nezdinde Zibrikan bin Bedir ile Amir bin Ehtem 
bulunmuş lardı . Amir, Zibrikan'dan bahs ile Peygambere dedi ki: 

— Sana anam babam feda olsun ya Resulallah! Zibrikan dost ve ak-
rabalar ının tâat ını  kazanm ış , cömert, sözü tok ve kendisine s ığı nan-
lar ı  kay ıran bir adamdır. 

Zibrikan — Sana anam babam feda olsun ya Resülallah! bu adam 
benim hakkımda daha çok şeyler bilir ama beni k ıskan ıyor. 

Amir — Ey Allahın Peygamberi! sana yemin ederim ki, bu adam se-
bats ız ve titizdir. Üstelik, amcas ı  alçak ve day ısı  ahmakt ı r. 

(2) Abdullah bin Zübeyir, Mekkede, Yezid bin Muaviyeye, Mervana ve Abdül-
Melike isyan etmiş ti. HilMeti eline almas ına ramak kalmış tı . Kusurları  yü-
zünden muvaffak olmad ı . 

(3) ikşa Meymun: Muallakat "2:irlerindendir. 
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Zibrikan hakk ında biribirini tutmayan sözler sarfeden Amir, 
Peygamberin yüzünde has ı l olan teessürü okuyunca tekrar sözü ala-
rak dedi ki: 

Amir — Ya Resülallah! birinci sözüm yalan de ğ ildi. İkincisi de doğ -
rudur. Gönlüm boş  iken bildiklerimin en iyisini söyledim. Öfkelenince 
de bildiklerimin en kötüsünü söyledim. 

Peygamber dedi ki: — " İ nne minel beyani lesihren ve inne minel ş i'ri 
lehikme" Baz ı  sözlerde sihir, baz ı  ş iirlerde de hikmet vard ır. 

Velit bin Ukbe (1) ile Akil (2) bin Ebi Talip aras ında şöyle bir 
muhavere cereyan etmi ş ti: 

Velit bin Ukbe — Ali, serveti ve taliblerinin çoklu ğu ile seni altetti. 

Akil bin Ebi Talip — Fakat cennet yolunda beni de seni de geçti. 

Velit bin Ukbe — Osman ın kan ından avurtlar ın ın, billah ş iş tiğ ini gö-
rüyorum. 

Akil bin Ebi Talip — Senin Kureyiş le ne alış  veriş in var. Sen onlar 
için boş  bir kumar oku mesabesindtmsin. (3) 

Velit bin Ukbe — Bütün dünya halk ı  bile, Osman' ın katlinde methal-
dar olsalard ı  bir ç ıkmaza saplan ı rlard ı . 

Akil bin Ebi Talip — Hay ı r, hiç babanla beraber olmak istermisin! (4) 

D İLİNİ  TUTMANIN İYİLIKLERI 

Eksem bin Sayfi dedi ki: " İ nsan ın ölümü iki çenesi aras ında-
dır", yani dilindedir. Yine Eksem dedi ki: "harpten kötü söz olur, ve 
her dü ş eni toplayan bulunur." Yani a ğı zdan dü şen her sözü topla-
yanlar bulunur... Mühelleb, çocuklar ına dedi ki: "Dil sakatl ığı ndan sa-
kın ın ız. Erin aya ğı  sakatlan ır, fakat iyile şmesine, ayağ a kalkarak ve 
tekrar yürümesine mani olmaz. Ama dilinden bir sakatl ık düşünce 
mahvolduğu gündür." 

(1) Afrika fatihi Ukbe bin Nafiin o ğludur. Eıneyilerin adamlar ındand ı . 
(2) imam Alinin karde ş idir. Velit bin Ukbe, Akili, Osman bin Affan ın katlinde 

methaldar olmakla itham ediyor. Akil de ona diyor ki: senin Kureyi ş  kabi-
lesiyle ne alkcan var. Bu i ş lere karışma. 

(3) islkniyetten önce Kâbede bulunan fal oklariyle kumar oynan ırd ı . Boşa ç ıkan 
oklar kayberedi. 

(4) Yani "sen, baban ın mezar ç ıkmazına saplanmak istermisin?" 
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Yunus bin Abid dedi ki: " İ nsan ın bütün iyiliklerini bir arada 
toplayan meziyeti sükûttur." Kusâma bin Zübeyir dedi ki: "Ey halk, 
siz çok konuşur, az susars ın ız. Doğ ru söz söylemek için, sükût ve te-
fekkürden yard ım dileyiniz." Derler ki insan, basaca ğı  yeri nas ıl yok-
larsa söyliyece ğ i sözü de öyle yoklamal ı . Dilini kullanmas ın ı  bilme-
yen bir kimse onu kendi ölümüne musallat k ı lar. Şair dedi ki: 

Kı lı ç yaras ı  tedavi ile geçer, 
pilin açtığı  yara ebedidir. 
Mızrak yaralar ı  zamanla kayna şı r 
Ama dil yaralar ı  bir türlü kayna şmaz. 

Bu mevzu hakk ı nda, dört padi ş ah, tek yaydan at ı lmış  dört ibare söy-
lemiş lerdi: 

Kisra dedi ki: "ben söylediğ im sözden değ il, shylemediğ im sözden ko-
layca s ıyr ı labilirim. 

Hint padi ş ahlar ından biri dedi ki: "ben sözüme ağ zımdan ç ı k ı nca-
ya kadar hakim bulunmaktay ım. Ağ z ımdan ç ıkt ıktan sonra, söz bana 
hâkimdir. 

Kaysar dedi ki: "ben, söylemediklerime pi şman olmad ım ama, söyle-
diklerime piş man oldu ğum vakidir." 

Çin imparatoru dedi ki: "söylenmi ş  sözün ac ı s ı , söylenmemi ş  sözün 
pişmanlığı ndan büyüktür." 

Başka birisi dedi ki: 
Dilini tut, söyleyip ba şı na bela ı  alma; 
Bela. nutka musallat olan bir derttir. 

Ruh ve fikrimizi tatmin edenlerle bulundu ğumuz zaman, konu ş -
maktansa onlar ı  dinlemek evlad ın Zira dinlemekte selâmet ve istifade 
var. Bir filozof dedi ki: " İ yi konuş mas ın ı  bilen, iyi susmas ını  da bilir." 

Peygamberimiz dedi ki: "ba ğı ra ça ğı ra, bo ş  yere söz söyleyen-
lerden Allah bile ho ş lanmaz. Bilakis sözü k ısa kesip bir ç ı rp ı da iste-
diklerini anlatan kimseleri sever." 

Mühelleb (1), onu söven bir adama seslenmemi ş ti. Bu vak'aya 

(1) Her halde Mühelleb bin EM Sufra olsa gerektilr. Abdül MeBkj ın Basrada Irak 
valisi idi. 
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şahid olanlardan birisi, Mühellebe dedi ki: "Onu her halde affettiniz" 
Mühelleb dedi ki: "hayır,. fakat kusurlar ını  bilmediğ im için iftirada 
bulunmak istemedim." 

— ZITTI — 

Filozoflardan biri, sözün faydalar ın ı  Itiraz götürmeyen şu iba-
re ile izah etmi ş ti. "biz sükûtun faydalar ını  sözle anlatırız. Fakat hiç 
bir zaman sözün faydalar ını  susarak anlatamay ı z" Diğer birisi, bu mâ-
nada dedi ki: "Allah sükûtun cezasm ı  versin. İ nsan ın dilini bozar ve 
ifadesini k ısı rla ş tı rır. Ate ş , kuru çal ı lar ı  nasıl yakarsa, hakk ı n ı  per-
vasızca müdafaa etmek te p ısır ı klığı  öyle yakıp yıkar." Bu adama de-
miş ler ki: "Fakat söz al ıp vermenin ne kadar fena bir şey olduğunu 
bilmiyormusun?" Adam demi ş  ki: "onun zarar ı  yine sükûtun zarar-
lar ından hafiftir. Hiç olmazsa insan ın içinde dert b ı rakmaz.." Filozof-
lardan biri der ki: "Dil öyle bir uzuvki çal ış tı rmazsan körle ş ir." 

Af ile kar şı laş an serzini şliğ e şu misali verirler: Ş ehrâm ı  Mir-
vezil ile Sahibül Devle Ebu Müslim Horasanî aras ında geçen uzun bir 
muhavere esnas ında, Ş ehrâm öfkelenerek Ebu Müslime "Ey piç" de-
miş . Ebu Müslim derhal sözü kesmi ş . Ş ehrâm, iş lediğ i suçun büyüklü-
ğünü anlıyarak piş man olmu ş , ve Ebu Müslim'in önünde son derece 
küçülerek, ondan özür dileme ğe ve kabahatinden s ı yrı lmağa çalış mış . 
Onun üzerine Ebu Müslim demi ş  ki: 

Ebu Müslim — bir sözdür söylendi. Zann ımda meğ er yan ı lmışı m. Ger-
çi öfke bir şeytan i şidir. Fakat kabahat bendedir. Çün-
kü sana fazla müsamaha ederek dil uzatmana cesaret 
verdim. suçunu e ğ er isteyerek i ş lediyse, bu suçun bir 
kısm ı  bana düşer. Hay ır, istemiyerek i ş lediysen seni 
mâzeret sığ ar. Her ihtimale kar şı  seni affediyorum. 

Ş ehrâm - Ey Kral, senin gibilerinin affinde gurur olmaz. 

Ebu Müslim — Hay ı r, öyledir. 

Ş ehrâm - Kabahat ım bana rahat vermeyecek kadar büyüktür. 
(Ve mâzeret dilemekte israr edince, 

Ebu Müslim — Acayip şey!.. Fenal ıklar ına hep iyilikle mukabele 
ettim. Ş imdi de iyilik etmeye kalk ışı rsan fenal ık ederim. 
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DANIŞMANIN İYİLIKLERİ  

Birisi dedi ki: " İ stiş areye sığı nan kurtulur" Di ğ er bir hakim de-
di ki: "Akl ın ızın yarı sı  başkanı zdadır. Onun için başkalarına danışı -
nız." Başka birisi dedi ki: "Allah bir kulun helâkini isterse, onu kendi 
aklına bırakır. Bir başkası  dedi ki: "Danış ma akl ın iğ riliğ ini düzeltir" 

— ZITTI — 

Ulemadan birisi dedi ki: Dam ş tığ m kimsenin kar şı sında zay ı f 
kalmak ve onun reyine müftakir görünmek, dan ış ma= faydaların ı   bı - 
rakmağa ve minnetini üzerinden atma ğa kâfidir. Dan ış tığı m bütün 
kimselerin karşı sında, kendimi küçümsemi ş  ve onları  büyüksemiştim. 
Karşı larında alçalmakla, onlara gurur vermi ştim. En sıkıntı lı  günlerde, 
şaşkınlıkla en büyük hatalar ı  bile iş lenen, sakın kimseye dan ış ma. Der-
ler ki en büyük rehber ilimdir ve en iyi dan ış ma ak ı ldır. 

Danış tığı  kimselerin reyi hilâf ına hareket edenlerden birisi Ş a'- 
bidir. Ş a'bi, ibnül E ş 'as'la (1) beraber Haccac ın huzuruna ç ıkmadan 
evvel, Haccac' ın kâtibi Yezid bin Ebi Müslimi görüp ona dedi ki: "Bana 
akıl öğ ret" Yezid dedi ki: "Ne ö ğ reteceğimi Vallâhi blmyorum. Elin-
den geldiğ i kadar itizâr et" Di ğer bütün arkada şlar da bana ayn ı  
tavsiyede bulundular. 

Ş 'âbl dedi ki: Haccac' ın huzuruna ç ıkınca onlar ın tavsiyesi hilâ-
fına hareket ettim; ve büsbütün ba şka türlü yapt ım. Evvelâ Haccac' ı  
"Emir" diye selâmlad ım sonra dedim ki: 

___. Allah Emire kuvvet versin. Herkes bana, Allah ın doğ ru bil-
mediğ i sözlerle itizâr etmemi emretti. Fakat bu makamda hakikatten 
başkasını  söylemiyeceğ ime Allah şahid olsun.. Uğraştık ve aleyhinizde 
bulunduk. Fakat ne istibdad kuvvetiyle hareket ettik, ne de lekesiz bir 
temizlikle. Nihayet, Allah sana nusret verip bize muzaffer kald ı . Ş id- 
detli davramrsan, suçumuzun cezas ını  çekmiş  oluruz. Affedersen, s ırf 
senin kendi iyiliğ indir; elinde aleyhimize kullanacak deliller var. 

(1) Bunlar, Haceaoa kar şı  isyan etmiş  ve mağ lup olmuş  Arap beylerildir. 



— 174 — 

Bu sözüm üzerine Haccac bana dedi ki: 
— Kan ımız k ı lı c ından damlarken, kar şı ma ç ı kıp "Vallahi ne 

ettim, ne gördüm" diyenlerin sözünden ziyade senin sözün ho şuma gi-
der. Ey Sâbl, sa ğ  ol.. Onun üzerine dedim ki: 

— Ey Emir, bu suçumdan sonra, korku beni sard ı . Gözlerime uy-
ku girmedi. En yak ın dostlar ımdan aya ğı mı  kestim. Fakat Emtri dü-
şündüğümün hilâf ı  bulmad ım. Haccac "Doğ ru söylüyorsun" dedi ve 
yan ı ndan ayr ı ldım. 

Hapse katlanman ın güzellikleri 

Kisrevi dedi ki: Hürmüz o ğ lu. Kisra Mecusilerden birine ş u sö-
zü yazm ış : "Felâkete katlanan felâket görmemi ş  gibidir. İpini uzatan 
onunla boğ ulur. Hesaps ız yiyen telef olur." 

Afş in (1) hapse at ı l ınca, İ bnül Zeyyât (2) zindana giderek ona 
ş u ş iirleri okudu : 

Kayış  ve kösteklere al ış mayan (3) 
Kimseler gibi şu cefaya katlan. 

Afş in ona ş u cevab ı  verdi: 
— Bu dünyada ya şayan iyisini de görür, kötüsünü de; tatl ı s ı nı  

da tadar ac ıs ını  da. 

Sonra ş u ş iiri okuyarak İ bnül Zeyyat'a mukabele etti: 

Dünyanın hayır ve ş errinden kimse kurtulmaz. 
Kiş i isen onun zehirlerini hat ırla. 
Ahmak emellerin dünyasında çalkamyorsun. 
Köpüklü dalgalar ı  henüz eteklerini yalamakta. (4) 

(1) Afş in Abbasi devletini, Papak Hurremi gailesinden kurtaran me şhur .bir Türk 
kumandamd ır. islâm göründüğü halde ateşperest olup Tünkistanda istiklâ1 te-

şebbüsiinde bulunduğu anlaşı lmış tı . Halife Mutas ım onu muhakeme ettirerek 
katlettirdi. 

(2) tbnül Zeyyât, Halife Mütas ınurı  vez:ri idi. 
(3). Afş in bir Türk Beyi olduğu Için, hapse ve cefaya al ış kın olmadığı na işaret et-

mek istiyor. 
(4) Filvaki İbnül Zeyyât, Halife Mütevekkil zaman ında iğneli tandrra at ılarak 

işkence ile öldürülmüş tü. 
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— ZITTI — 

İbnül Mu'tez (1) dedi ki: 

Hapiste uçkur dokumay ı  öğrendim. 
Bundan önce padi şah idim. 
Çarkı  felek dönünce, küheylanlar ın 
S ırtından inüp kösteklere vuruldum. 
Havalarda uçan kuş lara baksanal. 
Kehkeşana ulaş acak gibiymiş ler. 
Felaketin gözü onlara değ ince, 
Kurulan ağ ların içine düş tüler. 
Kuşlar yükseklerden avlanır, 
Denizin dibinden de bal ıklar. 

Öldürüldüğü hücrenin. zeminine yazd ığı  şu iki beyit okunmuş - 
tur: 

Hey gönül sabret; belki sonun hayırlıdır. 
Uzun emniyetten sonra, kader sana hiyanet etti. 
Seher vakti uçan ku ş lara dedim ki: 
Ne mutlu size, ne mutlu, keşke siz olayd ım 

(1) Halife Mu'tez Billah idi ki halk aras ında "İbnül Mu'tez" lakabiyle tanınmış -
tı . Pek ince ve hassas bir şairdi. Hapisten ç ıkar ı lıp Halife yap ılmış tı . Sonra 
tekrar hapise at ılarak öldürülmüş tü 



ESERDEK İ  OSMANLICA KEL İ MELERIN TÜRKÇE 
KARŞ ILIĞ I 

A 

Abd = Kul 
Adem = Yokluk 
Adem -= ilk Peygamber 
Adem =insan 
Ahd = Verllmitş  söz 
Ahed = Tek Allah 
Ahsen = Daha güzel 
Alız = Alma 
Akide = Belirli bir inanç (doktrini) 
Akılcı  = Akıl ve mantıktan ayrılma.yan 
Akil = Akıl ile ilgili 
Ala ~ler 
Al 	Gil, giller 
Amel (arnal) = Din enürlerinin tetbiki 
Ayrı 	Bir şeyin tam kendisi, kanşı liğ t  

dOğil 
'Azami En çok 
Azim = Çok büyük 

B 

Ba's 	Ölülerin abirette diknesi 
Basar = Görme 
Rogir  = Gören Allh 
Basiret = Görgü 
Bitki = içte gizli 
Batmi = Kur'an: ayetleriniii gizli mana- 

ların' bildiklerini iddia ,eden- 
derin f ınkasmıa mensup olan 

Bedel = Bir şeyin yerine ,geecrı, veya 'ka-- 
bul edilen karişıkk 

Bedir = Ayın ondördünde mehtab 
Bedr -----Peygarnberimizin meşhur 1111U.11?17 

rehıesin' e adı  verilen kuyu 
Belâğ  = Bir haberi ulaş tanna 

Belagat = Mainay ı  değerlendirerek ko- 
nuşmak, yazmak, 

Ben' = Marı.Hayı  ,dieğerlendire ırek konuşan 
. 	ve yazan. 

Bemâet = Bir suç veya iferada ın temiz o 
larak sayrıhnak 

Beyt = Ev [Ali-Beyti Peygamberimizin 
evinde oturan en yak ın alma-
bal' arı  

BidPet = Hoşa gitıneyen yeıı tllik 
Bidayert = Ba ış langiç 
Bilrıldet =Sogı" .k]uik 
Büldlan = Memleketler 

C 

Cebriyye = insanın bütün fi'illatiindıe 
mecbur olduğum söyliyen-
lerin fuleası  

Cedel = Fikir münska ş ası , polemik 
Cehalet 
Oelalet = Allahın şank büyüklüğü 
Cemad = Taş , buz, maden gibi duygu-

suz şeyler 
Cevher = Maddenin asil unsuru. Manevi 

bir şeyin özü 
-Cevr = Zorb ıalık. 
Cihad = Temiz ve yüksek bir amaç -uğ -

rızıda savaş  

D 

Dakik = Pek ince 
Dalaliet = Ş aşkınlık 
Dava 

 
= Müdafaa edilen fikir, hak veya 

gatik5 
Derece = Yukar ıya ç ıkan basamak 
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Dereke = Aşağı ya inen basamak 
Dela/lett = Rehberlik 
Delil =- Rehber. Bir şeyi açıklayan vasıta 
Deyyarıs = Allah 
Deymürnet = Daim olma 
Din = Diyanet 
Dil/ayet = Kavraryagh bilgi 
Diyar = Mesken toplukddan 
Dün evi = Dünya işleriyle ilgili 
Düstar = Esas tutulan kaide 

E 

EU. Sünnet vel Cemaat = Peygamberi-
rnizin siyret ve sünneti/ne ayak uyduran 
Müslürnaularm çoğunluğu 
'Eblva 	Hevesler 
khven —Daha kolay, daha hafif 
Esbab = Sebepler 
Esma 
Eşhas = Ş ahıslar 
Eska/1 = Ş ekiller 
Eş 'ariyye = imam Ebu Hasan Eş 'arinin 

farkasa 

F 

= Yapan 
Fartiğ  = Boş  
F'astid = Bozuk 
Fasak = Allahan emir ve yasaklama aby 

kanı  işler yapınaktan utanma-
yan 

Pasahart = Ma'aıas' ana tıpa tıp uyan açık 
söz söylemek, yazmak 

Fasit." = Açak ve sağlam söz söyleyen, 
yazan 

Fâtar = Yasadan Allah 
Fazilet = Üstün meziyet 
Fazayik = Açığ a vurulmuş  ■ayıplar 
Fena = Erlyerek yok olma 
Per' = Dal, kas ım 
Parl = iki sırada gelen 
Fakih = isLâm hulkuku 
Fıtret = Doğuştaki tabii hal 
Frtri = Doğuştan gelen tabii istidad 

= İş  ve aksyonla ilgili 
Feyz = Bo1iuk, bereket 
Feyyaz = Feyzli, verimli, bereketli 

G 

Gasb = Zonbailadda alma; haksız kopar-
mak 

Gasila = Başkasman hakkını  veya malını  
gasbeden 

Gafil = Etrafım ve gerçeğ i görmeyen 
Gaflet = Aklın uykusu 
Galip = Her şeyi alt eden Allah 
Gazali = Kızgınlık 
Gazelp = Kızgın 
Gurflr = Boş  şeylere aklanarak 

Il 

Haber = Kur'an ve sünnetin bize ö ğret7. 
tikleri şeyler 

Hadis Yeni olmuş  
Hadis = Konuşma 
Hadis = Peygamberin-vizi/ni söyledikleri ve 

yaptıkları  
Hakk -= Gerçeğ in kendisi 
Hakikat = Gerçeğin ifadesi 
Halk = Yaratma 
Hilak = Yar/ilan Allah 
Halik = Helak bulan, ölen 
Halika = Yara/dalış , yaraddnrş  mevetklat 
Hark = Öteye geçme 
Harkul mutaad = Herkesee bilinen şeyin 

ötesine gitme 
Hasene = Sevap iş leme 
Hayy = Yaşayan Allah 
Hayy -= Dini, Canlı  
Hayali = Hayatla ilgili 
Hayarvan = Canl ılar 
Hayytiz = Boşlukta doldurulmuş  bir yer 
Hleab = Perde, utanma 
Hikmet = Diiistür yerine geçebilen bir 

söz. Belirli bir d/üst/1ra göre 
yapılara§ ve düşünülmüş  

Mana = iyilik, dıyıblik yolu 
Hustimet = Arrılaşmazlaktan veya uzlaş-

mazlıktan doğan gerginlik 
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iade = Gemi verme 
'iare = ödünç verme 
iâşe =-- Besleme 
bine = Gösbeame 

= Başlamak 
ibtibal = Tapinıp yalvarmak 
iebâr = Zorlanıak 
ie.had = Çek yarmak 
İfşâ = G mli ş ey: açığ a vurmak 
ifsâd = Bozmak 
ifrât = Aşı rı  gitmek 
iftira = Başkasının hesabına yalan söyle-

mek 
ihanet =Başkasına küçük düşürmek; ha-

yağıHlaş tımaik 

ihâta = Etrafl ıca !kaymamak' 
ihbar -= Haber verme 
ihdâ' = Hediye vermek 

-ihdas = Yeni yapmak 
ihmal = Yüz üstü bırakmak 
ihsa = Toplatıp saymak 
ihsan 	 iyilik etmek 

Mülsliiman olmak 
İhtilât = K~ı .a.k 
ihtimam = ilgilenmek 
ilıtiısâr = Kasaltınak 
ihtiyar = Beğenip seçmek 
ihtizar = Can ça ıleişmeik 
ilızar = Hazırlamak 

caz  Uyanclarmak 
iktribas = Başkasından fikir almak; baş -

kasından ateş  almak 
tktisab = Kendine mal etmek 

= Bir şeyi yapmak veya almak - 
muncia bı rakmak 

= Sığı nmak 
iltibâs =-WrIalrlerine benzeyen ş eyleri 

ayırt edememek 
Iman = Yürekten inanmak 
iınarr' = Azkasıncian yürünen ve namaz 

kılman 
imtihan = Denemek 
irade = istek 

= Geriye çevirmek yürütmek 
.irtibât = bağ lanmak 

inbioâl = Hat •zırlarırnadan nutuk ve söz 
firâcl etm,k 	• 

ima = Razi etin,* 
iş 'am = Bildiamek 
işhad =-- Yaptığı na, söylediğ ine başkasına 

şahld kalmak ,  
İşgal = Meşgfil ,ehmek. 	 k Boşluk doldurma 
işkal 	Gligleştinnek . 
is'af = Yardım niaksadlyle başkasının i■- 

ş ini yürütmek 	• 
iskaf = Köşker; ayakkabıel 
iskan = Yerleş tirme; .oturmak için yer 

'Yemek 
tek& = Susburmak 
birik = Düşürmek 
isnâd' 	Başkasına dayabnak 
israf = ,Llizumunclan çok hareamak 
istical = Cabuklu.k istemek 
istihsan -= Hoş  gömmek 
istilıza = Alay etmek 
istikra = Tümden gelme 
istikbâtr = Büyükl ıii ık taslamak 
istikrar .= Yerleşme 
istinbât = Derin diiş iirrımekle ekle etmek. 

Derinden su çıkarmak 
isbita'at = Bir şeyi yapmak veyahut 

yapanamak istidadında bulun-
mak 

itibar = Değer verme 
= Orta bir durumda bulunmak 

itikad =- Bir şeye inanmak 
itimads = Giiveramek 
itinak = Bir mezhebi veya fikri kabul 

etmek veya kueaklamak 
ibzal = Mu'tezile halkas ı= fikirlerini 

giltmek 
itimâr = özür dil eaneik; özrünü söylemek 
iz'an = Düşünerek yola gelmek 
iz'ae = Rahatsız etmek 
izclivâe = Evlenmek 
izah -= Açıklama 
izhar = Belimtanek 
izmar = İçinde saılelamak 

K 
Kadim = Evveli olmayan Allah 
Kadir = Herşeyi yaprrıağ a 'kadir olan Al-

lah 
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Kadir ----- Herşeyi yapabilen Allah 
Kader = Mm yaz ısı  
Kada' = Adalet yapmak, adalet dağı tmak 

Kain = .Bulairıan, mevcut olan 
Kana'at = Lüzuniundan faz1~. arama-

mak; yeter derecede inanm ış  
olmak 

Kani' = Yeter derecede inanmış  
Kasd = Güdülroilş  bir arza 
Kasi'm = Pay sahibi 
Kasır = Bir şey yaprnağa eli veya gücü 

YelmiCıen 
Kaza = Önüne geçilmetyen alay 
Kahire = Büyük suç (kel ıair) büyük suç 

lar 
kalanı  = konuşma 
Kelarn = islam akiklesinin 
Kelarni = Kelgan ilini ile 
Kellin = Musa Peygamberin lakab ı  
Kerem = Cömertlik 
Kevın = ikleın (ekvan) alemler 
Keyf -=- Nasıl 
Keyfiyet = Bir şeyin nasıl olduğu 

kizb = Yalan 
Kibr = Kendini beğenmek 
Kiyaset = Akıl ve nezaket kaddelerine 

göre hareket etmek 
Kiyas = Bir veya daha çok noktalarda bir- 

b: ırine banzey;: ın şeyleri, 
lerine ölçmek. 

Küfir = Bilihı ean bir şeyi veya yapalan. bir 
tanımaınak 

Allahürnme = Ey

leri, bs

Laînı  

L 

VIerfirn 	 Ş eytan) 
Levh = Ezıeli yazı  levhası  
Lezzet = Daha çok, .maddi olan zevk. 

(çoğ . leza'iz ve lezzat) 
Liyakat = Değer 
Lııı tf = iyilik, Allahın kıymetli bir ba-

ğ iş e 

'M 

=- Yok olmuş , yok edilmiş  
Mahlük = Yaradılmış  

Mağdür = Gach-e uğ ramış , müstahak ol-
madan kötülük görmüş  olan 

Mağrür = Boş  şeylere kapılan 
Makdür = Allah kudretinin yapt ığı  şey 
Maksfild -= Ona doğru gidilen şey 
Mâikûl = Aklın ,eırcliğ i şey 
Masiyet = Verilen emri dinle ınemek 
Masnû' = Yapılmış  sanat eseri olan 
Masûrn = Suç ve kötülülk işlemekten ka- 

yapılmış  
Masan = Dolounulınarmş  
Mazıallik• = Gülünç şeyler 

Mt3',CC1T = uioretl ıe çalış an; 	milkafata 
müsbehak sayılan 

Meral = Y.apılmış , yapılan şey 
Menhi = Yasak şey; (rnenliiyyat) yasak 

şeyler 
Menhils = Uğursuz 
Menfür' = Nefret edilen şey 
Measkill = Nakledilnaiş  
Merısülı  = istimaiden dilşürillmüş , hük-

mü !kalmamış  
Manzile = Konak 
Merhale = iki konak aras ındaki mesafe 
Mertebe = Yüksek veya şerefli bir mev-

ki' - 
Mes'ud = Bahtiyar, 
Maşakil = Güçlükler 
Meş iyyet = Allahın yapma isteğ i 
Metbil = Ondan buyruk alman 
Metrük = Bırakılmış  
Mevhûrn = Vahim ve zarı  eseri olan; ger- 

çekte bulunmayan 
Meysak = Sıhhasti v‘..s4kalarla desteklenen 
Mevziln = Vıezne uygun, alıenfldi 
Mezhab = Ayı . 	görüş  yoilu 
Mezkür = Anılan 
1VIrad = Belirli bir buluşma zamana 
Mikyal = Kah ölçü 
Mizar' 	Dara Ölçüsü 

Mi'rac = P.eyga ırrıber:ni:zin .  herkesten 
ii duran advî esrarın şahlka›- 
sana çıkışı  

Mu'aleib = Herkesi cezaland ırmak hak-
kım elinde tutan Allah 

1VLızakıalo = Cezalandar ılmış .  
Muakkib = Arkadan gelen 
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Mübdi = Her şeye başlangıç veren; her 
şeyi baş langıçta yaratan Allah 

Mulıdis = Yeni yapan 
Muhdes = Yeniden yapılmış  
Muhammed r•--- iyilik ve övg,ülere mazhar 

olmuş  
Muhammed = Peygamberlerin sonuncusu 

ve en büyüğü 

IVIıiharrik = Harekete getiren• 
Muharrek 	Harekete getirilmiş  
Muhyi = Hayat veren Allah 
Mukayyed = Bazı  şartlara bağ lı  
Mümit = Ödürmek hakk ım elinde tutan 

Allah 
Murad = istenilen şey 
Mürid = isteyen 
Mürid = isteyen Allah 
Mü'essir = Tesir eden 
Miinfa'a = Başkasının tesiri alt ında bu-

lunan 
Mürşit = Doğru yolda yürümek için reh-

berlik eden 
Müstaid -----Fazlasiyle elverişli 
Milteessir = Başkasının tesirine sahne o-

an 
Müteâref = Muhtelif kimseler aras ında 

kabul edilmiş  kıymet v. y. 
hüküm 

Mit' = haat gören, itaat edilen 
1Viu'ti .--- Veren Allah 
Muti' =itaatli 
Mu'tad = Al ışı lmış  şeyler 
Mütedâhil = Birbirine girmiş , girift olmuş  
Mütebaid = Birbirinden uzak 
M-öte:kaba = Kar şı lıklı  
Mütekârib = Birbirine yakaşnıış  
Mütekellim = Konuşan 
Mütekellim = Kelaın ilmi ile uğ raşan 
Mütekebbir = Büyüklıük satan 
Mütekebbir = Bayağı' lıklardan sakının 

Allah 
Mütenazır = Karşı  karşıya bakan • 	- 
1Vfüterâdif = Ardarda gelen; ayn ı  Mana-

- 	<15,, obn 	vieiomn tekerriird 
1Viutavassıt = Ortaç, arac ı  • • 
Müvellid = Doğurtan bir şeyin almasına 

sebep- 	• 

Müvelled = Melez 
Müyesser = Kolay edilmiş , Allah taraf ın-

dan kolaylaş tırılmış . 

N 

Nadir = Az bulunur 
Naff = Faydal ı  
Nakl = Bir yerden diğerine gütiirme; geç- 

mişten günümüze ta şımak 
Nakli = Başka kimse, başka yer veya, baş -

ka zaman hakında verim bilgi, 
zıddı, akli 

Nakz = Yıkmak; başkalarının iddialarını  
çürütmek 

Nakiz = Bir şeyin tanı  zıddı  
Nâsih = Bir şeyin yerine geçmek üzere 

gelen; nâsih âyet, mensöh aye-
tin yerine geçer 

Nazar = Bakış ; kelaın ve felsefede muha- 
keme mar:as -ma gelir 

Nazım = Boncuk dizen; çeki düzen veren 
Nazım = Mevzun veya ölçülü söz 
Nebi = Peygamber 
Nedâmet = Pişmanlık 
Necat 	Kurtuluş  
Nef' = Fayda, istif ede 
Nekbet = Kötü durum 
Nefes = Ciğerden alıp verilen hava ooğ . 

erıMs)  
Nefs = Kiş inin, manevi şahsiyeti, (çağ . 

nilfüs) 
Nefsi = Nefisle ilgili. Enfüst: kendi nefsi- 

miztien mülhem (sübcektif) 
Nefis = Çok değerli, çak kıymetli (çağ . 

nefâ'is) 
Nrınet = Maddi v. y. manevi bir kıymet 

ifade eden bağış  
Nikâb 	Peçe, yüz örtüsü, ince örtü 
Nisâb = eşriat v. y. kanunoa tayin edilen 

len miktar 
Nükte = Zarif bir söz v. y. fıkre 

Rabb = Tanrı , Allah 
Rabb = Efendi, evin büyü ğü 
Rahim .--- Pek şefkatli olan ulu Tanrı  
Rahman = Ş efkatin kaynağı  olan ulu 



Tanrı  
RahâVert = Gevşkeklik 
Rahmet = Kavrayış h büyük şefkat 
Râş id = Aklı  eren; doğru dürüst düşünen 
Râsânet = Sağ lamak 
Rasin = Sağ lam temel .üzerine oturmuş  
Ravza = Ye ş il bahçe, park 
Rivâyet = -Ba şkasından naklen anlat ılan 

ş ey  
Reşâd = Doğru ve isabetli fikir, do ğ ru- 

luk ve. dürüstlük yolu 
Reşit = Erkin 
Reyb = ' Şüphe. 
Reybi = Şüpheci 
Riyâ == İki yüzlülük. 
Riyaset 	Başkanlık 
Riyâzet = S ıkı  bir disiplin altında, bir 

• 	maksada. ulaşmak için çalış - 
mak 

Rücii = Eski yere dönmek; rec'i: eskiye 
dönmek tarafdür ı ) 

Rüchân .= Üstünlük; dna ve değ er bakı- 
=den üstünlük 

Rükn = Temelin ayağı  veya köşesi 
Rilsül = Elçiler (tek: resül)• 
Rüşd = Erginlik 

S 

Sâbık = Evvelki, önceki 
Sâdık -= Doğ ru söyliyen 
Süder = Belirli bir yerden gelen v. y. ç ı -

kan 
Sadme = Çarpma (ço ğ . sadmeler, sadernât) 
Sadâket = Dostluk 
Sahüvet = El aç ıklığı  
Sâkıt -= Düşmüş  
S'alth = Uygun, elverişli 
Sâlim = Kusursuz, sağ  
Sarih = Açık, belli. 
Savt 	Ses 
Sayd = Av 
Sa'y = Çalışma (sıkı  yürümO)  

Sebkat = Önce gelme 
Selâmet 	-Sağlık 
Selâset = üslupta ak ıcılık 
Semere = Meyve, netice 
Seri' = Tez 
Seyyâl =- Akıcı  (su gibi) 

SeYyrât = Kötüliikler 
Sıdk = Doğru söz 
Sıddik = inançlı, (Doğ ru şeye inanan) 
Sıddik = Ebâ. Bekir Hz.. 
Sırt = Geniş  ye düz yol 
Siyret = 'Güdülen yol, örnek yol 
Siyret 	Peygamber .ve büy.üklerimizin 

hayat ve ,menkibelerini anla-
tan.. tarih 

Siicâd = Tapınak, yere kapanm,ak 
Stikün. = Hareketsiz kalmak 

. 	5. 
Şayi' = Herkesce bilinen ş ey 
şakâvet = Eşkiyalık 
Said = Bedbaht 
ş ebâb = Gençlik 
Ş effaf = Işığı  ve görüşü arka tarafa, geçi-

ren; cam gibi. 
Sen- = Kötü ve kötülük 
Ş erefe' = Balkon (Asılı :. Sü/le) 
Şeriat = Dini kanun ve hükümler toplu-

luğu 	.- • 
Sevk = Tabil ve güzel temayül 
Ş eytan = Kötülük ve zarar etmekle ken-

-dini mükellef bilen ruh 	• - 

T 

Taaccüb = Ş aşrnak 
Taâkub = Arka arkaya gelmek v_ y. git-

mek 
Taâmül = Tekrar edile edile bir adet v. y. 

kaicle lıükn-ıiine girmi ş  olmak 
Taârüf = Tanış ma 
Ta'âruz = Ayk ırı  gelmek, aykırı . düşmek 
Ta'assub 	Bir inan v. y. düşünceye körü 

körüne.- bağ lanmak 
Tâcil = Hızlandırmak 	 • 
Tadlil = ş aşı rtmak, yanlış  yola sürmek: 
Tafaddul = istendiğ nden çak ba ğış ta bu-

lunmak' 
Tafc11.1 = Bir ş eyi diğerinde.n üstün tutme:k 
Taihaddi = Meydan okumak . . 
Tthayytü = Bo ş lukta yer tutmak 
Tahlik = Yaratmak ,• 
TahW = Söküp ayırmak 
Talır'b 	Bozmak, yıkmak 



Tahrif = Bir şeyin yolunu v, y. 
değ iş tirmek 

Tahtif = Dalgalaruna yoluyla geçmek . ,v. 
geçirmek.- •-- -- 	- 

Tahvil =--- De ğ iş tirmek .---, 
Takârub = Birbirine yakieşmak 
Takarrub = Yana şmak 
Takib = Arl..eaden .gel ek 
Ta:1;lb = Yıd,d,s ş tirmak 
Taksim = Parçalara bölmek 
Talu = Bir olay ın sebebini aç ıklamak 
Talim = Öğ retme 

Tiime gitmek 
Tanzim = Düzen vermek 
Ta'rif = Tanıtmak 
Tersin- = Sağlamlaş tırmak; eağbam temele 

oturtmak 
Tasaddi = Yeltenmek 

Tesdi' -= Baş  ağrısı  vermek; rahats ız et-
mek 

Taş dik 	Bir şeyin doğ rniutunu kabul:et- 
mek 

Tashilı  = Düzeltmek 
Tarih = Tamir etme 
Tasnif = Sıraya -koymak 

= Bir 'ş eyi yaprnağa• karar Ver: 
mek 

Tasrih .  = Açıklamak 
Tatâbuk = Birbirine uymak 
Tatil = Süsten s ıyırmak; boşaltmak 
Tatvil = Uzatmak 
Tavsif = Vasfi etmek 

Ta'viz = Kar şı l ık veya bedel vermek 
= Bir şeyin na elehığ linıı , kim; Ol: 

duğunu, nerede . cildu,ğı' 
vakit bulunduğunu söylınek . 

Ta'z5b = Azab vermek • 
Ta'zim = Büyütmek; çokça sayg ı  göster- 

ı iıe 
Te...bâdül = I3eğış , tokuş  etmek 
Tebâ"ud = Birbirinden uzakla ştırrnale 
Tebâyün 	Birbirinden çok farkl ı  olmak 
Tebliğ 	Haberi yerine ırla.ş tırnak 
Tecrib = Tecrübe etmek 
Tedai = Fikirlerin birbirini çatırmigı   bir- 

birindeaı  ç ıkması  
Tedkik = incelemek 

Tedricen = Peyder pay, ad ım eıclım 
Tedvir = Yürütmek, iş letmek 
Tedvin = Kitap halinde yazmak 
Te'anni = Dikkatle., yavaş  yavaş  yalim,ak 
Te'eaiirt 	-Milteıewir olmak. - 
Te'essüf = Esaf. etmek, Uz:II:Inek 
Tefelsüf = Ak ıl-satmak, ukalalık etrnek. 
Teirik = Ayırmak 

= .Selâhiyet vermek 
Tegafül = Göz Yummak 
Tehdoilm 
Tehaiüt 	Tehlikeye koşuşmek ve düşmek 
Tehtil = İbadette veya korkuda .1,â ilâhe 

llellâh. ibaresini t&kmtlsanzk' 
Tekasilf = Teplamp s ıkış mıak 
Tekasül 	'fiş enınek 
Telâkki = Kendi 'akl ına ve isteğine ıı. ur 

mak 

TelWırb 	Kalleş lik etmek 
Telfık = Derme çatma Ş.23.,.  lerd£crı  toplamak 
Te'lif = Bir araya getirmek 
Telkin = Başkasını  kurmak 
TemAsill -= Birbirine baz ı  hususlarda ben-

zemek 
Ternâztie = Birbiriyle kayna şmak 
Terndyill = Birbirine ıneryletrnek 
Terndld = Yere sat-Inek, uzatmak 
Temdin 	Medenile.ştirmek 
Temsil], = idman yapmak, eğzersiz yap,7 

mak - 

Tenaleill = Birbirinden almak 
Tenasüb = Muhtelif k ısımlarrın arasında 

nisbet bulunmas ı  
Terıefür = Birbirinden nefret etmek 
Tenâkuz = Birbirine çok aylem olmak 
TealâZir = Çekiş ir: ak 
Tene.ffiis = Ciğerler e hava al ıp vermek 
Tenfiz =_- lora etmek, yürürlü ğe koymak 
Tenl = Pek ağı r bir surette cezaland ır 

mak 
Temsile = Bir kaide v. y. usule göre dil-

zenlemek 
Teneih = Temize ç ıkarmak 
Terğ ib 	Ş avickmdirmek' 
Tertib =, Düzen vermek 
Teşdkl 	Ş iddet göstermek 
Teşınil 	Utrundleş tinnek 
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Teşrr = Kanun yapmak 
Teşvik = Ş evk vermek 
T.esahub = ,Sahip ç ıkmak 
Tesarniih = Geniş  davranmak 
Tesbih = «Süphânellah» ibaresini tekrar-

lamak 
Tesellüm = Mesüliyetine almak 
Tesetbür = Örtünmek 
Teslim = Selam vermek; ba şkasına ema-

net etmek 
Tevafak = Birbirine uymak 
Tevatür .= Çok kimselerin ağzmdan du-

yuhnuş  olmak 
Tevazan = Birbirine denk olmak 

= Başkas ına emanet etmek 
Tevelkül = Başkasma giivenmQk 
Tevhid = Allah birliğinin ilmi 
Te'vil = Mana dilzrnek 
Tevild = Bir şeyi bir şeyden ç ıkartmak, 

(ash, doğurtmak) 
Tlave es  OkUrnak 

Vcıhid krz Blr 
Vâhld 	Tek olan Allah 
Va'd = Verimi.ş  söz 
Vald Tehdid 
Vâcıb 	Bilinmesi v. y. yap ılması  gene-. 

ken ş ey 
VallY = 	Peygarrıber:mize telkin• 

ettiğ i fikir 
Va'az = Va'zeden, dini öğüt veren 
Valid = Doğuran, peydahhyan 
Valide = Doğuran ana 
Vasat = Orta 
Vasi = Geniş  
Vasayet = Bir •as ız ın işlerini idare etmek 

hakkı  
Vasay = Başka kimsenin idare ve kontro- 

lı  in.:e terk edilen kas ır 
Vasiyet = Ismarlama (ço ğ , yasaya) 
Vas ıl = Ulaşmış  
Vas ıta = Araç 
Vazife 	Ödev, öğün (çok. yaz:1W) 

Vâzıh = Açık, belirli 
Vehâ = Salgın 

Vebâ1 = Suç sorumluluğu 
Vedi'a = Emaneten verilen şey 
Vefât = Göçme, öln ıe 
Veod = Dertıni aşk 
Vech = Yüz, surat 
Vecibe = Ödev, öğün (çoğ , vecâ'ib) 
Velâdet = Doğurma 
Veled = Çocuk 
Velüd = Çok doğuran 
Vel:me = Ziyafet 
Vesile = Bağ , bahâne (çoğ , vesâ'il) 
Veyl = Dert, belâ 
Vezn = Dara (çoğ . evzâxı ) 
Vezir = Padişah yard ımc ısı  v. y. vei 
Vik4Ve = 
Vilâyet = 
Vizr = Yük, suç 
Vuelıd = Varlık .  
Vuslat = Buluşma 
Vustd Ulaşma 
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Z 
Zâ'ld = Artan, art ı  
Valıir = Görünen (z ıd. bâtuı ) 
Zafer = Ş erefli ve sevinçii muvaffaklyet 
Zann = Şüpheli kanâart 
Zebün = Aciz, dü şmüş  
Zehâb = Kendine göre düşümüş  
Zeheb = Altın 
Zihn = Düşüden, Pkreden dimağ  

Düşünce ve fikirle ilgili 
Zikr = Anma 
Ziraat = Tarım 
Zill, züll = Alçakl ık 
Ziynet = Süs 
Zülcelâ1 = Ulu ve güzel Allâh 
Zulmet = Karanl ık 
Zuhisır = Gözükrne, belirme 
Zühd = Dünya işlerinden yüz çevirme 
Zülâ1 = Berrak su 
Zür s iftira, yalan 
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Sah/Sat Hata 
	

Savap 
	

Sah/Sat Hata 

8/18 ş a ırthr ından 
	

ka■IdzIerinclen 
	

50/2 kilda 
11/33 red 
	

50/5 Ali 
13/12 Naim 	 Nuym 	 50/12 Muhtalfill 
13/26, 35 — 14/16 — 15/9, 18 

	
50/32 P•eygamberlari 

48/22 Celınt 
	

Cuhan1 
	

52/13 tenasübe 
15/29 Kısri 
	

Kasri 	 .53/21 kalamınrülmil 
15/32 1750 
	

751) 
	

55/34 O 
19/15 ede 	 61/32 dildi 
23/18 Mahkeme 	1VLuhakkime 	63/3, 10 Semert 
24/31 Kisaniy3re 
	

Keyvanlyye 	63/4 takebbüz 
21/33 •amnyya. 	Şumaytlyye 	64/21 oldu.% 
24/35 Mağ iriyye 	 69/24 kinden 
25/15 Enes b. 	 b. Enes• 	69/28 taş inıesi 
27/18 Tevhid va adl 
	

tevhid 
	

69/31 basa 
31/31 — 39/35 
	

70/19has has 
42/6 Nemiri 	 Numa.yri 

	
71/2 ihtlatlarma 

32/15 — 32/16 — 42/15 — 52/17 — 	71/37 Eş 'ari 
52/23 -- 52/25 — 53/10, 15, 16, 19, 28, 33 72/16 PaygamberlrniZi 
54/4, 10, 11, 19, 26, 31 — 55/2, 10, 29, 35 	73/15 menfaati 
58/31 — 68/32, 36 — 76/18 

31/19 — 35/18 — 38/33 — 38/14 
39/11 — 42/10 
48/32, 37 nti 	Puvati 
41/15 tevhir 	 tevhid 

77/28 ,Cebb5.1 	 Cubb5t 

14/33 etmişlerdir 

74/14 namz ı  
74/32 imam 

75/10 müelkellinin 
75/24 duygus ubizde 

kimselede 41/34 tbri 	 77/27 
reckb:ylik 42/18 elsinılerl-bir fena ile bir fena ile-eisimler ı 79/36  

42/23 ksenefan 	ksaneffin 	82/4 ımansız 

43/32 imparatorluğunu imparatorluğ unun 81/39 Ifearnül 
Gazrli 15/13 .kaanamenli 	klozornanli 	85/39 
IbniiifLatib 45/19 susunda 	 susamda 	95/39 
Uunül talıbâr 45/31 ısiyan 	 ısıya 	 97/37  

Savap 

kıl da  
l‘Ialımud 
Te'vil Muhtelefül 
Peygamberi 
tenasilhe 
kalanını  rüknü 
o 
edildi 
Simmert 
takebbiir 
olduğ u 
kendinden 
taşı ması  
basar 
has 
ihtiyarma 
Eş 'art. 
Peygamberimiz 

menfaati 
nazmı  
knama 

etmiştir. 

duykuyu bizde 

kimselere 
reybilik 
eınan.sız 

ileamül 
Gazâlî 

Elhatib 
Kitabül Umde 

MÜLIIIIAZAT 

Sah. 11. sah. 29: — M ıftezilenin Kur':ana itirazl.arindan maksad şudur: Onlar 
zahirde akıl 	bağ -daşamaya/1 ayetleri kabul etmeyip te'vil ederler.. 

Sah. 13: — 	Vezirin 	Avasım yel Kavâs ım) dahi fikri, Kev,serinin (El- 
farku beynel .Firek) kitab ına yazdığı  mukaddimeden al ınmış . 

Salı . 14 sat. 21, 25: — ilahlarm ba şlang ı çta Allah ile kul aras ında birer vasıta iken, 
sonralar ı  Allah'a şevik oldukları  söylemnişse de, bu tertibi aksetmek dahi mümkündür. 

Salı . 19, sat. 35 ie sah. 38 sat 37: — Bu ibareleri şöyle söylemek muraocahnr: «Pu-
vati Kur'ana ,aykın ..fikirler 
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Salı . 19 sat. 26: — Mutazile ile Havaricin kanoatlaxi, ancak tövbesiz ölen fa.slk ı  (tek-

Er etmekte bizle ş :r;fas ıkın tövbesi haainde kanaatlari 
Sah. 21 sat 4 : Ehli Sünnet bilahare ak!0„ dahi dayar..rnaya ba şladılar. 
Salı . 58 : — Teffizini bir cüa-nlesinde derki «kelâm s ıfatı  din adamlar= en çok 

ıığ raş tıklan meselelerin başında geldiğ i içiın., bu bahis üzerridoki miinaka şalezo:a «ke-
laın» isrri_ni verdiler.» 

Sah. 42 sat. 9: — Ma'merin tefsisimizden ba şka brş .oy kasdetmiş  olması  da muh-
tecrıeldir. 

Sah. 65 sat. 28, 29: — (ye, red eder vayahut) ibaresi fazlad ır. 

TENB İ H 

Memleketimizdeki ve memleket dışı ndaki yazmalar tedkik eclildikçe, İslam fırkala-

rı  hakkındaki ve bilhassa Mu'tezile ve Hava‘riç hakk ındaki kanaatlerimizin ehe ıran&yetli 

rotüş lere muhtaç olduklar ı  anlaşı lmaktad ır. ilerde bu fırkalar hakk ında daha sağ lam ve 

daha geni ş  bilgiler vereceğ imiz' umar ız 

S O N — 



 A.Ü. 

İLM-IiYAT FAKÜLTESI 

Güven Matbaas ı  — ANKARA 
1 	9 	5 	5 





15 yıllık bir fas ı ladan sonra, 1949 da, Ankara'da yeniden 
kurulan ilâhiyet Fakültesi, muâs ır içtimai hereketlere, milli 
inkılaplara ve ilmi mu'talara dayanarak vazifesine ba ş lamış ; bir 
yandan nüfusunun büyük bir k ısmı  müslüman olan milletimizin 
muhtaç olduğu din adamlar ını  ve alimlerini yeti ş tirmek, diğer 
yandan Islam tefekkürünün bugünki ilim kar şı s ında geli şmesine 
hizmet etmek gibi iki cepheli bir gayeyi gerçekle ş tirmek yolu-
na girmiş tir. 

İslam memleketlerinin muâs ır medeniyetler muvacehesin-
de geri kaldığı  devirlerdeki irfan müesseselerinin tedrisat usf ıl ve 
proğ ramları , islami tefekkürün durmu ş  ve bir ç ıkmaza girmi ş  ol-
duğunu gösteren bâriz delillerdir. Garp milletleri, dini tassu-
ba rağmen ilim ve tekniğ in inkişafı  için çal ışı r ve her vas ıtay ı  
meşru sayarken islâmiyetin esas ından inhiraf etmi ş  olan ulema 
zümresi, İslam dinini her türlü ilerlemeye 'mani bir dinmi ş  gi-
bi telâkkiye devam etmi ş tir. 

İ lâhiyat Fakültesi, mazideki hatalardan ders al ınarak ku-
rulmuş tur ; onun için din çerçevesi içinde ça ğdaş  zihniyete uy-
mak yolunu tutmuş , Tefsir, Hâdis, Kelâm, Islam Mezhepleri gi-
bi ilimler yan ında İslam dini ile muhtelif cephelerden alâkal ı  
bütün mevzular ı  ilmi usul ile tetkik ederek din âlimleri ve bil-
gili din adamlar ı  yetiştirmeğ e çalış an bir (ilim merkezi) olma 
yoluna girmiş tir. 

Fakültenin tedrisat sistemi, İslâmiyetin en temiz anlay ışı na 
dayanmak suretile (nakil ve, ak ı l) ı  mihver ittihaz etmi ş tir. 
Ayeti kerimelere ve, hadisi şeriflere dayanarak Islâm dininin 
esaslar ın ı  ilk sömestirlerde bir nevi ba ş langı ç şeklinde talebeye 
ğğ retmeğe çalışı rken bunun yan ında, derinleş meyi mümkün kı -
lacak klâsik şark dillerine yani Farsca, bilhassa Arapea'ya da 
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büyük ehemmiyet vermi ş tir. I. s ı n ıfta 8, II. s ı nı fta 6, III. ve  IV. 
s ınıflarda ise • 4 er saat olarak tedris edilen Arap dili müstak-
bel din ve, ilim adamların ı n eski ve yeni Arapca metinleri ko-
laylıkla anlamalar ını  sağ layacakt ır. 

Islâmiyetin intişarı  bu temel bilgiler yan ında önemli bir 
mahiyet ta şı maktadır. Tarihi vesikalara dayan ı larak tedris olu-
nan iskim Tarihi, sadece vakayi'i kronolojik bir tasnif içinde 
s ıralayan klasik tarih öğ retiminden slynlarak; hadiseleri, zaman 
ve mekan şartlar ı  içinde tetkik eden, ayni zamanda bunlardan 
hal ve. istikbale makis olacak ibret örneklerini ç ıkarmaktadır. 
Arap, Acem ve Türk topraklar ı ndaki Islarni tecelliler ve bunlar ın 
mukayeseleri, iki yıl devam eden Islam Tarihi Öğretirninin esas 
konular ıdır. Son iki s ınıfta okutulan islânı  Mezhepleri Tarihi ise 

• bu öğ retimin tamamlay ıc ı sıdır. 

Müsamahan ın en geniş  örneğ ini veren islâmiyetin, semavi 
dinlere karşı  tak ı ndığı  tavır mahlmdur. Bunun d ışı nda binler-
ce Peygambere yer veren dinimiz, dört semavi dinden ba şka 
diğerlerinin de tetkikini lüzumlu k ı lan 

Tarihi bilgimizin nuffiz edebiidiğ i -devirierden bu yana, gel-
miş  geçmiş  bütün dinleri, tarih ve sosyoloji görü şü ile tetkik 
ettikten sonra siklet merkezini Yahudilik, Hristiyanl ık ve Is-
laıniyete intikal ettiren Mukayeseli Dinler Tarihi dersi, indi mu-
kayese ve hükümlerden uzak bir ilim koludur. 

Garp alemi, islâmiyete tevcih etti ğ i tenkitler aras ında is-
lannyetin güzel san'atlan ihmal,. hatta menetti ğ i iddialarmda 
bulunmuştur. Hakikatte bunun aksi oldu ğunu, ayni garp ale-
mine bildirmek laz ım gelirken, Islam alimleri sükfitia, mukabe-
le etmiş lerdir. Birçok noktalarda tereddütsüz olarak garp eserle-
rinden üstün olan ve hatta onlara tesir eden Islami eserler meç-
hul kalmış tır. Dini duyuş  ve düşüntisiin yüksek ifadelerini ta-
şı yan mimari ve tezyini san'at eserlerimizin de ğerlerini önce 
kendimize, sonra da dünyaya tan ı tmak lazım geldiğ i ,düşünee-
sile İsIdm San'atları  Tarihi, Türk ve iskim, Tezyini San'atlarf 
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ve Paleografi dersleri ihdas olunmu ş tar. Ayrıca Türk ve islam 
San'atlar ı  Tarihi Enstitüsü ile faaliyetlerini geni ş leten bu saha, 
k ısa bir zaman içinde değerli ne ş riyat ve faaliyete sahne olmu ş -. 
tur. 

Fakültenin öğ retim program ındaki diğer bir hususiyet, 
Felsefe, Mantik, Din Psikolojisi ve Din Sosyolojisi derslerinin 
program' içerisinde yer alm ış  olmasıdır. 'Baş langıçta da temas 
ettiğ imiz gibi, aklı  birinci derecede de ğerlendiren Islam dininin 
şerh ve tefsirinde ak ı l ve mant ık kaidelerine dayanmak şartt ır. 
Kur'an]. Kerimin ve hadisi şerifin, ak ı l ve mantık ile tearuz ha-
linde hiç bir noktas ı  gösterilemez. Aksine olarak, her hüküm, 
en geniş  ve derin manasile mant ı ki esaslara istinad ettirilmi ş  
ve hurafe yolu kapat ılmış t ır. Bu bak ımdan Felsefe .ve Mant ık, 
dini tedrisat ın zaruri ve tamamlay ıc ı  dersleridir. II. s ın ıfta umu-
mi bir çerçeve içinde okutulan bu dersler, III. s ın ıfta, hususi 
meselelere geçmek suretile devam ederken, di ğer s ın ıflarda, 
Ke,1,43rn, iskim Felsefesi vo Filozofletri öğ retimi ile ikmal olun-
mustur. 

Islami sahada tetkiklere büyük önem veren garp aleminin 
yayınladığı  araş t ırmalara bigane kahnamayaca ğı  aş ikardı r. 
Diğer taraftan, rnilletleraras ı  ilim efkar ı  umumiyesinin kont-
rolünden geçmeyen tetkikler, k ı s ır kalmağ a mahkümdur. Bu 
itibarla üç garp dilinden biri serbest bir tercihle iki y ıl yabanc ı  
mütehass ıslar tarafından okutulmaktad ır. 

Bütün bu dersler yan ı nda, Islam Ilâhiyatmm, öğ retme sis-
teminde merkezi rolü oynad ığı n ı  zikretmek gerekir. Kur'ant Ke-
rimin Tefsir ve Nuzul sebeplerini ilmi mesnedler milvacehesin-
de öğ retmek, diğer taraftan, Islam Dinini en iyi ve müsama-
halı  şekilde anlamaya ve anlatmaya yarayan Hadisi Ş eritleri 
okutmak bu sistemin esas ını  teşkil eder. Yine, ayni tedrisatm 
tamamlay ı cı  bir caz% olan islâm Hukuku, saf islâmiyetin an-
ladığı  hukuk telakkisi ile, bütün temayiillerini, mukayeseli bir 
şekilde izaha yardım etmektedir. 
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ILAHIYAT FAKÜLTESI DERS PROGRAMI 
S ın ıf 	I 	Saat 

	
Sınıf 	II 	Saat 

Arapca 	 8 
Farsca 	 4 
Yabanc ı  dil (Al. Frs. İng.) 5 
Klasik Dini Türkçe Metin-
ler 	 3 
Kur'an ve Islam Dini 
Esaslar ı 	 2 
Islam Tarihi 	 2 

24 

Arapca 
	

6 
Farsca 
	

2 
Yabanc ı  Dil (Al. Frs. 
Ing.) 
	

5 
Klasik Dini Türkçe% 
Metinler (Hitabet) 
	

2 
Kur'an ve Islam Dini 
Esaslar ı 	 2 
Islam Tarihi 
	

2 
Din Psikolopisi 
Din Sosyolojisi 
	

3 
Felsefe ve Mant ık 
(Mant ık) 
	

1 

S ın ıf 	III 

 

Saat 

 

Sın ıf 	IV 

 

24 . 
Saat 

       

       

Arabca 	 4 	Arapca 	 4 
Tefsir 
	

2 	Tefsir 	 4 
Hadis 
	

2 	Hadis 	 4 
Islam Dini ve 
	

İslam Dini ve 
Mezhepleri 
	

2 	Me7,11epleri 	 2 
Kelam 
	

2 	islam Felsefesi ve 
Islam Felsefesi ve 	 Filozoflan 	 2 
Filozoflan 
	

2 	Dinler Tarihi 	2 
Felsefe ve Mant ı k 
	

İslam San'atlar ı  
(Felsefe) 
	

2 	Tarihi 	 2 
Dinler Tarihi 
	

2 	Terbiye ve Öğ retim 
Din Psikolojisi 
	

2 	Usulleri 	 1 
Islam Hukuku 
	

2 	Inkılap Tarihi 	2 
Islam San'atlar ı  Tarihi 2 	Tasavvuf Tarihi 	2 
Türk ve İslam Tezyini 

	
Türk ve İslam Tezyini 

San'atlar ı  Tarihi ve 
	

San'atları  Tarihi ve 
Paleografi 	 1 

	
Paleografi 	 1 

25 	 25 



ILAHIYAT FAKÜLTESI 

Dekan : Ord. Prof. Sabri Ş akir ANSAY 
Sekreter : Şükrü Tolun 

Oğ retim üyeleri : 
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Prof. Suut Kemal Yetkin 
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Prof. Tayyib Okiç 
Prof. Muhammed Tanci 
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Doç. Dr. Kâmuran Birand 
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Öğ retim görevlileri -: 
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Kemal Edib Kürkçüo ğ lu 

R ı fk ı  Mehil Meriç 

Nafiz Dan ış man 

Okutmanlar : 

Izzet 'Hasan 
Miss V. Gordon 
J. Roche 

Islam Hukuku 
islâm San'atlar ı  Tarihi 
Din Psikolojisi ve Pedagoji 
Hadis 
Islam Folsefesi ve Filozoflar ı  
Mukayeseli Dinler Tarihi 
Islam Tarihi 
Felsefe ve Mant ık 
Islam Tarihi 

Tefsir - 
Tasavvuf Tarihi ve İ slam Dini 
Esaslar ı  
Klasik Dini Türkçe Metinler, 
Paleografi, Türk ve İ slam Tez 
vinîSan'atlar ı  Tarihi 
Kelâm 

Arapca 
İngilizce 
Frans ı zca 
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Asistanlar 

  

Dr. Mehmet Taplamac ıoğ lu 
Dr. Hüseyin Yurdayd ın 
Dr. Cavit Sunar • 
Dr. Halük Karamağ ralı  
Rahriye Üçok 
rıütfi Do ğan 
Yeeati Öner 
Esat Kı lıcer 
Ta1dt Koçyi ğ it 
A. Hamdi Suyla 
İ . Ageth Çubukcu 

Din SoSyolojisi 
islâm San'atlar ı  Tarihi 

İ slam Felsefeyi 
İslâm San'atlar ı  Tarihi 

İslâm Tarihi 
Kelâm 
Felsefe ve Mant ık 
İslâm Hukuku 
Hadis 
Tefsir 
İslâm Felsefesi 

1V[EZIJNLARA DAIR 

Ilâhiyat F.akültesi üç devrelik bir tedrisat için de 78 mezun 
vermiş tir. İslami ve dini mevzularda oldu ğu kadar, Arapça, 
Farsça ve üç garp dillerinden birine a ş ina olan mezunlar, res-
mi ve hususi müesseselerde iyi kar şı lanınış lardır. Bugün lise 
derecesine, yükselen İmam-Hatip Okullar ında, talebeye, İ slâinî 
ınevzularda ders verdikleri gibi, bulunduklar ı  şehirlerde lise 
ve ortaoktillarda aş ina olduklar ı  garp dilini ve diğer muhtelif 
dersleri okutmaktad ırlar. Milli Müdafaa Vekâleti taraf ından 
fakültede okutulan talebelerin bir k ı smı , Kara, Deniz ve Hava 
Kuvvetleri Moral Dairelerinde vazife alm ış lar, diğer bir k ı smı  
da muhtelif bölgelerdeki askeri e ğ itim alaylar ında dini ve kül-
türel tedrisatla görevlendirilmi ş lerdir. 

Yine, mezuniardan dini sahalarda derinle şmek isteyenler 
ve talebelik hayat ında çal ış malar ı  ile, yüksek başar ı  gösteren-
ler, fakültede asistan olarak kalm ış lard ır. 
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Burs : 
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