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ÖN SÖZ 
 
 
 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademisyenleri olarak, 2013 yılın-
dan beri İslam düşüncesini ve Müslüman âlimlerin aktif olduğu ilim tarihini 
belirli periyotlar ve temaları gözeterek araştırmaktayız. Her akademisyenin 
bireysel olarak yazdığı makale haddizatında çok kıymetlidir. Fakat bu maka-
le, benzer problemler ekseninde araştırma yapan diğer akademisyenlerle 
sempozyum ve kongre ortamlarında paylaşılınca bilgi üretmenin bir ileri 
aşamasına geçilmiş olmaktadır. Bu ortamlarda müzakere ve etkileşim yoluy-
la tezler ve görüşler test edilmekte, kritiğe tabi tutulmakta ve araştırmanın 
daha güvenli ve başarılı bir yolda ilerlemesi sağlanmaktadır.  

Bu sempozyumları, Türkiye’deki felsefe ve bilim çalışmalarına motivas-
yon ve sinerji kazandırması bakımından önemsiyoruz. Düşünce ve bilim ta-
rihini dönemsel olarak incelemek, bize, her yüzyıldaki bilimsel başarıları 
gösterdiği kadar önceki ve sonraki dönemlerle ya da asırlarla bağlantılarını 
da ifşa etmektedir.  

2013 yılında gerçekleştirdiğimiz “Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sem-
pozyumu” bu çerçevede yaptığımız ilk sempozyumdu. Orada sadece felsefe 
esas alınmıştı. Bu sempozyumda ise İslam düşüncesini felsefe yanında kelam 
ve tasavvuf disiplinleriyle birlikte incelemeyi planladık. Bunun dönemsel bir 
gerekçesi de var. Zira 13. Yüzyıldan itibaren özellikle Îcî, Teftazanî, Cürcânî 
ve Devvânî gibi kelamcılar, Tûsî ve Râzî örneklerinde olduğu gibi iyi bir fel-
sefe tahsili yapmış mütekellimler ve kelamın problemlerini felsefenin im-
kânlarından yararlanarak araştıran, tartışan ve çözüm üreten bilim adamla-
rıdır. Aynı durum tasavvuf için de geçerlidir. 16. Yüzyıl mutasavvıf düşünü-
rü Muhyi-i Gülşenî, filozof Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî’sini esas alarak bir ahlak ki-
tabı yazabiliyor. Aynı şekilde, 16. Yüzyılın büyük Osmanlı kadısı fakih 
Kınalızade, filozofların metinlerine dayanarak bir ahlak klasiği telif edebili-
yor. 13. yüzyıl mutasavvıfı Sadreddin Konevî’de İbn Sina felsefesini filozof 
Tûsî ile tartışabilecek entelektüel donanım ve dirayeti görüyoruz. Aynı çok 
yönlülüğü Cürcânî ve Kemalpaşazâde gibi 14. ve 15. Yüzyıl düşünürlerinde 
de görmekteyiz.  

14. Yüzyıl, Osmanlının siyasi tarih sahnesine çıktığı asır olmasıyla ayrı 
bir önem arz etmektedir. Felsefe ve bilim, güvenli ortamlarda gelişir. Güven-
li ortam da ancak güçlü devletler eliyle sağlanır. Felsefe ve bilimin İslam 
medeniyeti açısından kadim merkezi olan Horasan ve Maveraünnehir’den 
Osmanlı coğrafyasına intikal sürecini bu perspektiften inceleyecek olursak 
filozof ve bilginlerin 15. Yüzyıldan itibaren niçin İstanbul’da buluştuklarını 
daha kolay anlayabiliriz.  
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14. ve 15. Yüzyıllar, İslam düşüncesi ve bilimi açısından zirve sayılabilir. 
Zira Kindî ve Fârâbî ile başlayan, İbn Sina ile özgün bir sisteme kavuşan, 
Gazzalî, İbn Rüşd, Fahreddin Râzî ve Tûsî tarafından kritik edildikten sonra 
ileriki yüzyıllara taşınan İslam düşüncesi, söz konusu iki yüzyıl içinde Îcî, 
Teftazânî, Seyyid Şerif Cürcânî, İbn Mübarekşah, Hocazâde, Ali Tûsî, Devvânî 
ve Kemalpaşazâde gibi kelam ile felsefeyi mezcetmiş yeni nesil filozofların 
elinde İslamî rengi daha belirgin bir düşünceye dönüşmüştür. Böylece 
Gazzâlî’nin kaygıları boşa çıkmış, İbn Rüşd’ün saf Aristocu felsefe ideali ye-
rine, geçmiş felsefi birikim ile İslam’ın entelektüel imkânları bir potada eri-
miş, aslında özgün bir İslam felsefesi geliştirilmiştir. Bu arada şehit filozof 
Sühreverdî ile İbn Arabî’nin katkıları, Meşşai boyutu ağır basan İbn Sinacı 
felsefenin farklı bir versiyonla varlık göstermesini sağlamıştır.  

Tasavvufun özellikle Osmanlı asırlarında gelişip yayılmasında Mevlana 
ve İbn Arabî’nin sağladığı güçlü entelektüel zemin kadar kelam ile içli dışlı 
olmuş felsefenin de büyük etkisi vardır. Bu nedenle tasavvufi düşünceyi fel-
sefeden bağımsız ele almak mümkün görünmemektedir. Katılımcı bilim in-
sanlarının, Âşık Paşa’dan Ali Kuşçu’ya, Davud-ı Kayserî’den Kemalpaşa-
zâde’ye, Îcî’den Devvânî’ye kadar İslam düşünce ve biliminin birçok değişik 
alanında faaliyet göstermiş bilgin ve filozofların düşüncelerini araştıran bil-
dirileri İslam ilim tarihinin müphemliklerden kurtulup aydınlığa kavuşması 
açısından çok kıymetlidir. 

Bu tür bilimsel çalışmaların daha spesifik problemler merkeze alınarak 
yapılması ülkemiz akademiyası açısından büyük bir entelektüel değerdir. Bu 
nedenle hocalarımızın ortaya koydukları bilimsel ürünler, her türlü takdirin 
üzerindedir. Bu sempozyum bildirilerinin Türkiye’deki bilimsel araştırma 
ruhunu geliştireceğini ve bilimsel ilerlemeye katkı sağlayacağını ümit edi-
yoruz. 

Bu sempozyumda felsefe üst başlığı altında metafizik, mantık ve ahlakla 
ilgili bildiriler, çeşitli kelami meseleleri ve dönemin mütekellimlerinin gö-
rüşlerini araştıran kelam bildirileri ve hem mutasavvıf yazar, hem eser hem 
de problem eksenli tasavvuf bildirileri sunulmuştur. Bazı bildiriler iki veya 
üç disiplin ya da ilgili disiplinlerde çalışma yapmış âlimler ve düşünürler 
arası etkileşimi konu aldığı için “Felsefe-Kelam-Tasavvuf Etkileşimi” üst baş-
lığı altında yayımlanmıştır. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin 
4862 kodlu desteğiyle “Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Fel-
sefe-Kelam-Tasavvuf Etkileşimi Sempozyumu” adıyla başlatılan proje, ilk 
ilan edildiğinde yeterli başvuru yapılamadığı için durdurulmuş, başvuru az-
lığında “etkileşim” temasının etkili olmuş olacağı düşünülerek ikinci ilana 
“Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasav-
vuf Sempozyumu” adıyla çıkılmıştır. Bu ilanı müteakip yüksek sayıda başvu-
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ru alınmış, Bilim Kurulumuzun değerlendirmesi sonucunda yayımladığımız 
bildiriler sunulmak üzere kabul edilmiştir. Ancak bazı bildiriler, tam metin-
lerin belirtilen süre içinde Düzenleme Kuruluna iletilmemesi sebebiyle iki 
ciltlik bildiriler kitabında yer alamamıştır. Bildiriler kitabı da aynı şekilde 
Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projelerinin desteğiyle basılmıştır.  

2019 Martının ikinci haftasında dünyayı saran Koronavirüs salgınının et-
kisi sebebiyle Hükümetimiz tarafından diğer birçok toplu faaliyet gibi bilim-
sel kongre ve sempozyumlar da süre verilmeksizin durdurulmuştur. Bu ne-
denle 17-18 Nisan 2020 tarihinde Ankara’da AYBÜ kongre salonlarında 
yüzyüze yapılması planlanan Sempozyumumuz kongre ve sempozyum izni-
nin çıkacağı tarihe kadar ertelenmiştir. Fakat salgının öngörülen yaz ayla-
rında da bitmemesi üzerine Düzenleme Kurulu olarak Rektörümüzün ona-
yıyla 13-17 Temmuz tarihlerinde online olarak yapma kararı aldık. Bildiri 
sahibi araştırmacılarla hızlı bir şekilde iletişim kurarak Sempozyumu icra 
ettik. 

Sempozyumun icrasında çok sayıda öğretim üyemizin ve araştırma gö-
revlimizin desteğini aldık. Özellikle Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Ay-
dınlı, Sayın Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Ünal, fakültemiz öğretim üyelerin-
den Prof. Dr. Nuri Adıgüzel, Doç. Dr. Bülent Akot, Doç. Dr. Mehmet Ata Az ve 
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir’e bütün süreçlerdeki destek ve katkıları sebe-
biyle teşekkür ediyorum. Sempozyum sekreteryası olarak da görev yapan ve 
kitabın yayına hazırlanmasında büyük emekleri olan İslam Felsefesi Arş. 
Gör. Hacer Ergin Özkan’a, Tasavvuf Arş. Gör. Büşra Betül Punar’a, Kelam Arş. 
Gör. Kamile Akbal’a ve İslam Felsefesi Arş. Gör. Bilge Sever Kıyak’a çok te-
şekkür ediyorum. Ayrıca sempozyumun online olarak icrasında büyük des-
teklerini aldığımız Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Yurttaş, Arş. Gör. Aygün Yılmaz, 
Arş. Gör. Hatice Keskinoğlu, Arş. Gör. Hüseyin Şıra, Arş. Gör. Mehmet Emin 
Sarıkaya, Arş. Gör. Mehmet Enis Serinsu, Arş. Gör. Mehmet Candan, Arş. Gör. 
Hasan Selek, Arş. Gör. Ahmet Şehit Tuna ve Arş. Gör. Musa Eşit’e de çok te-
şekkür ediyorum.  

 
Prof. Dr. Murat Demirkol 

Proje Yürütücüsü ve  
Düzenleme Kurulu Başkanı 

 





 

 

AÇIŞ KONUŞMALARI 
 





 

 

PROF. DR. MEHMET ÜNAL 
AYBÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı 
 
Saygıdeğer Rektörüm, kıymetli ASBÜ Rektörü, değerli konuklar,  
17-18 Nisan 2020 tarihinde yüzyüze yapılmak üzere planlamış olduğu-

muz “Uluslararası 14. ve 15. Yüzyılda Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempoz-
yumu”, maalesef Koronavirüs salgını sebebiyle ertlenmişti. Programı yüz 
yüze yapabilmek için sürecin normalleşmesini bekledik ama Hükümet tara-
fından kongrelere dair henüz bir izin açıklamasının yapılmaması, bilimsel 
faaliyetlerin zincirleme yığılmaması için bizi video konferans yoluyla Sem-
pozyum yapmaya sevk etti.   

Şu an icra ettiğimiz Sempozyum, birincisi 2013 yılında “Uluslararası 13. 
Yüzyılda Felsefe Sempozyumu” adıyla düzenlenen sempozyumlar zincirinin 
ikincisidir. Bu sempozyum, birincisinden farklı olarak İslam düşüncesinin 
diğer iki temel disiplini kelam ve tasavvufu da içine almaktadır. Hem birinci 
hem de ikinci sempozyumun yürütücüsü olan Prof. Dr. Murat Demirkol, İs-
lam felsefesi alanında bir araştırmacı olması hasebiyle Sempozyumu doğal 
olarak felsefeyi merkeze alarak kurgulamış bulunmaktadır. Felsefe ile dinî 
yönleri öne çıkan kelam ve tasavvufun aynı zeminde birbiriyle ilişkili olarak 
ele alınması gerçekten sevindirici bir gelişmedir. Bir hal ilmi olan tasavvuf 
ile tamamen nazari bir disiplin olan felsefenin yan yana getirilmesi kadar 
temel İslami ilimlerin metafiziği olma iddiası taşıyan kelam ile yan yana mü-
talaa edilmesi de ilgi çekicidir. Her üç disiplinin kendisine mahsus karakte-
ristiği vardır. Burhani kesinliği önemseyen felsefe ile sübjektif keşif ve ilha-
mı önemseyen tasavvufun birlikte mütalaası kadar, savunmacı karakterin-
den dolayı cedel yöntemini öne çıkaran kelamın birlikte mütalaa edilmesi de 
önemlidir.  

Bir tefsir araştırmacısı olarak kendimi bu konularda görüş beyan etme 
makamında görmüyorum ama Fahreddin Râzî’nin filozofluğunun mu, mü-
fessirliğinin mi yoksa kelamcılığının mı temel uzmanlık olduğuna karar 
vermek gerçekten zordur. Aynı durum, yakın dönem Şii âlimi Tabatabâî için 
de geçerlidir. Bizim çağdaş Şia tefsirinde otorite olarak gördüğümüz 
Tabatabâî’nin felsefeciler tarafından 20. Yüzyılın en büyük İslam filozofu 
olarak kabul edilmesi eski ezberleri bozmamızı gerektirmektedir.  

14. ve 15. Yüzyıllar aklî ve nazarî ilimler kadar naklî ve şer’î ilimler açı-
sından da çok parlak bir dönemdir. Burada hocalarımız bu iki yüzyılı 
Teftazânî ve Cürcânî gibi mütekellimler; İbn Mübarekşah, Hocazâde ve 
Kemalpaşazâde gibi filozoflar; Davud-ı Kayserî ve Molla Câmî gibi sufi yazar-
ların görüşleri açısından inceleyecektir. Eminim aynı yüzyıllar fıkıh, tefsir 
ve hadis açısından incelendiğinde de en az bunun kadar parlak bir tabloyla 
karşılaşılacaktır. Nitekim Osmanlı bilim ve düşünce tarihinin medar-ı iftiha-
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rı olan Kemalpaşazâde, başta fıkıh, kelam, felsefe, tarih ve edebiyat olmak 
üzere birçok ilim dalında kadim ansikolpedik âlim tipinin 15. Yüzyıldaki par-
lak bir temsilcisidir. 

14. Yüzyıl bir başlangıç olsa da 15. Yüzyıl artık dünya siyaset ve ilim tari-
hinde bir Osmanlı asrıdır. İran sınırları içinde yaşamış olan Devvânî bizzat 
Osmanlı coğrafyasına gelmediyse de Müeyyedzâde Abdurrahman gibi birçok 
parlak öğrencisi Osmanlı ilim ortamına güç katmıştır. Uluğbey 
Semerkand’ının büyük matematikçi, astronom ve mütekellimi Ali Kuşçu, 
büyük bir ihtimalle siyasi kargaşanın kol gezdiği bereketli Maveraünnehir 
ilim havzasını bırakarak Fatih Sultan Mehmed’in davetiyle İstanbul’a gel-
miştir. Yani dünyanın diğer coğrafyalarından Osmanlı ülkesine doğru bir 
beyin göçü başlamıştır.  

Kıymeti ilim insanlarının, dönem ölçeğinde spesifik problemler üzerine 
eğilerek yaptıkları araştırmaları Üniversitemiz tarafından düzenlenen bu 
Sempozyum ortamında takdim etmeleri genel bilim dünyasına katkılar sağ-
ladığı gibi, bizim 10 yıllık üniversitemizi de bilimsel açıdan güçlendirmekte-
dir. Saygıdeğer bilim insanları, muhterem hocalarım, inşallah ilme matuf bir 
başka vesileyle sizleri yüz yüze ağırlamak nasip olur. Gösterdiğiniz yüksek 
teveccüh dolayısıyla hepinize teşekkürlerimi arz ediyor ve sizleri sağıyla se-
lamlıyorum. 



 

 

PROF. DR. MUSA KAZIM ARICAN 
ASBÜ Rektörü, AYBÜ Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi 
 
Saygıdeğer bilim insanları, kıymetli misafirler, 
Öncelikle ben de Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen tüm hoca-

larımızı, bilhassa daha önce 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumunu birlikte dü-
zenlediğimiz ve ikinci olarak bu sempozyumun gerçekleştirilmesine öncülük 
etmiş olan Prof. Dr. Murat Demirkol’a teşekkür ediyorum, bu faaliyete katkı 
sağlayan herkesi tebrik ediyorum. 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumunun dü-
zenlenmesinde şahsen ben de bulunduğum için ta o zaman bu sempozyumlar 
dizisini yüzyıllar şeklinde devam ettirmeyi kararlaştırmıştık. Bugün yedi yıl 
gibi uzun bir aradan sonra planlandığı gibi icra edilmiş olması hepimizi sevin-
dirmektedir. Bu bilimsel faaliyet, Sayın Rektörümüz, Sayın Dekanımız ve işin 
mutfağında çalıştıkları halde ön planda görünmeyen gizli kahramanların des-
tekleriyle gerçekleşmiştir. O nedenle bu çalışmanın çeşitli süreçlerini gerçek-
leştiren araştırma görevlilerimize de teşekkür ediyorum. 

13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumundan sonra biz AYBÜ Felsefe Bölümü 
olarak “Düşünce Geleneğimiz ve Günümüz Disiplinleri” adlı bir sempozyum-
lar serisi başlattık. Öncekinden ve şimdikinden farklı olarak kronolojik değil, 
problematik olarak gerçekleştirdik. İkisini icra ettiğimiz bu sempozyumlar 
serisini de devam ettirme kararlılığındayız. 

Tabii 14. ve 15. yüzyılda felsefe, kelam ve tasavvuf alanında çalışmalar 
yapmış, eserler vermiş olan filozof ve bilginlerimizi çeşitli yönleriyle araştı-
ran bilim insanlarımız var. Birazdan onların sunumlarını dinlemeye başla-
yacağız. Ancak ben de bu vesileyle birkaç hususa işaret etmek istiyorum. 
Tabii şunu artık ortaya koymamız gerekiyor. Çok güçlü bir geleneğe sahibiz. 
Kadim medeniyetimiz dediğimiz birikim aslında sadece bir slogandan ibaret 
olmamalı. Bunun önemli tetkiklerini yapmamız gerektiği bir dönemdeyiz. 
Geçen yıllarda kaybettiğimiz büyük bilim insanımız Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Hoca’nın ısrarla altını çizdiği bir husus vardı. Bizim üzerimizdeki kompleks-
lerimizi atmamız lazım diyordu. Felsefenin, kelamın, tasavvufun, hatta diğer 
bilimlerin, tıbbın öncüleri, bahsettiğimiz yüzyıllarda Müslüman bilim insan-
ları idi. Bunu güçlü bir şekilde ortaya koymamız gerekir diyordu ve nitekim 
kendisi de ömrünü buna adamıştı. İslam bilim ve teknoloji müzesi gibi ça-
lışmaları da ortaya koymuştu. Aslında bu çaba da 13, 14 ve 15. yüzyıllardaki 
bilimsel ve düşünsel çalışmaların ortaya konması da bu amaca matuf çaba-
lardır. Bu anlamda bizim bu dönemlere daha detaylı eğilmemiz gerekiyor. 

Evet, bugün bilimde Batı’dan belli bir ölçüde geri kaldık. Aramızda belki 
birkaç yüzyıllık fark oluştu. Ancak şunu unutmayalım ki bilimsel çalışmalar 
açısından baktığımızda Batı dünyası 14. ve 15. yüzyıllarda emekleme döne-
minde bile değildi. 13. Yüzyılda Saint Thomas gibi bilginleri görüyoruz Batı’da. 
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Fakat bunların konumu, İbn Sînâ, Gazzâlî ve İbn Rüşd’ün takipçileri olmaktan 
öte değildi. 15. ve 16. yüzyıla geldiğimizde Batı’da modern bilimin kapısını aç-
tığı kabul edilen Descartes gibi bilginler var. Descartes’ın birçok eserinin as-
lında referans kaynağı Gazzâlî’dir. Hatta isim isim benzeşen eserleri söz konu-
sudur. Elbete burada bir fikirler yarıştırması yapmayacağız, ancak şu mukaye-
seyi çok iyi bir şekilde ortaya koymamız lazım. Batı ile karşılaştırmalı olarak 
incelediğimizde 12-16. yüzyıllarda İslam dünyasında durum ne idi? O yüzyıl-
lardaki Müslüman bilgin ve filozofların düşünce ve kuramlarını bugünün di-
liyle ortaya koymamız gerekiyor. Kronolojik anlatımın ötesine geçerek bu fi-
kirleri bizim günümüz diliyle ifade etmemiz gerekmektedir.  

Hocalarımın affına sığınarak burada şunu ifade etmek istiyorum. Bilindiği 
gibi, o dönemlerde bilimlerde ayrım yoktu, ansiklopedik âlim tipi vardı. Tüm 
bilimler birbiriyle ilişkisi içerisinde ortaya konuyordu. Mesela, Fârâbî’nin 
İhsâu’l-Ulûm gibi ilimler sınıflandırması yapılan eserler vardı. Ancak bu, ilimle-
rin birbirinden kopuk olarak ele alınmasına yol açmıyordu. Bu tasnif, ilim tah-
silinde nereden başlayacağımızı ve hangi yolu izleyerek ilerleyeceğimizi gös-
termesi bakımından önemli idi. 19. Yüzyılda dünya çok ciddi bir kriz yaşadı. 
Bilimler ayrıştı, uzmanlaşma gerçekleşti. Mantıkçı pozitivimle bilimler kendi 
özerkliğine kavuştu. Ardından gelen süreçlerde bu kopuşun yol açtığı sorun-
larla karşılaştık. Koronavirüs de bize zaten bu meselenin sadece tıbbi çalışma-
larla alt edilemeyeceğini, diğer fen bilimlerine ve hatta sosyal bilimlerin des-
teğine ihtiyaç duyulduğunu gösterdi. Bu sorunu tüm bilimlerin birlikteliği ile 
aşmaya çalışıyoruz. 19. Yüzyılda bu ayrışma insanlığı daha büyük sorunlara ve 
krizlere götürdü. Sonunda mecburen interdisipliner çalışma adı altında bu bi-
limleri birlikte çalışma süreçlerine yöneldik. Yettiğini söyleyemeyiz. Bugün 
ABD’de yeni bir model deneniyor. Tüm disiplinleri bir arada tutmaya çalışı-
yor. Söz konusu yüzyıllardaki Müslüman bilim insanları zaten inter-disipliner 
çalıştıkları için bu tür krizler meydana gelmiyordu. Mesela Gazzâlî’nin sadece 
fakih değil, aynı zamanda bir mütekellim, filozof ve mutasavvıf olduğunu; ha-
keza İbn Rüşd’ün filozof olması yanında bir fakih ve tabip olduğunu görüyo-
ruz. Sempozyumda sadece felsefe, tasavvuf ve kelam zikredilmiş olsa da aslın-
da bu bilim insanlarının daha geniş bir bilimler yelpazesi içinde çalışmalar 
yaptıklarını söylemek mümkündür.  

Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Bundan sonra ilim yolunu bilim-
lere bütüncül bakarak yürümemiz gerekmektedir. Felsefi ve dini ilimlerin 
yanında tıp ve mühendislik bilimlerini de aynı interdisipliner perspektifle 
tahsil etmemiz, araştırmamız gerekiyor. Bundan sonraki çalışmalarımızda 
Doğu Müslüman dünyası ile Batı’yı karşılaştırmalı olarak problemler bazın-
da araştrmanın gerekliliği görülmektedir. Daha nice başarılı çalışmalar ya-
pılması dilek ve temennilerimi ileterek burada konuşmamı sonlandırmak is-
tiyorum. Sempozyumun icrasında emeği geçen tüm hocalarımıza tekrar te-
şekkür ederek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.



 

 

PROF. DR. İBRAHİM AYDINLI 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü 
 
Saygıdeğer ilim insanları, kıymetli misafirler, 
Üniversitelerin üç temel görevi vardır: Bilgi üretme, akademik düzeyde 

eğitim ve bilginin teknoloji ve sosyal projeler yoluyla insanlığın faydasına 
sunulması. Tezler ve makaleler gibi sempozyum bildirileri de bu sacayağın 
bilgi üretme kısmında yer almaktadır. Bilginin üretilmekle kalmayıp diğer 
bilim insanlarıyla müzakere ortamında kritik ve test edilmesini sağlaması 
bakımından Sempozyumlar bilgi üretmede daha özel ve aktif bir form nite-
liğine sahiptir.  

Aslında 17-18 Nisan 2020 tarihinde yüzyüze yapılması planlanmış olan 
“Uluslararası 14. ve 15. Yüzyılda Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu”, 
dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgını sebebiyle ertlenmişti. Salgın 
tehdidinin devam etmesi sebebiyle, Düzenleme Kurulu ile yaptığımız istişa-
re sonucunda bu sempozyumu 13-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında video 
konferans yoluyla yapma kararı aldık. 

Bu Sempozyum, adından da anlaşılacağı gibi, birincisi 16-17 Kasım 2013 
tarihinde “Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu” adıyla başlatılan 
sempozyumlar silsilesinin ikinci halkasını oluşturmaktadır. 13. Yüzyıl ile 
başlayan tarihi süreç, Türk tarihi açısından da çok önemli bir dönüm nokta-
sıdır. İslam medeniyetinin Anadolu’da yeni ve güçlü aktörler tarafından ge-
liştirilerek Avrupa topraklarına nakledildiği bir dönemdir. İslam düşüncesi 
ve Müslümanlar eliyle geliştirilen bilim, 8. Yüzyıldan itibaren Türklerin de 
yoğun olarak yaşadıkları Horasan ve Maveraünnehir bölgelerinde büyük bir 
ilerleme kaydetti. Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar sayesinde İslam me-
deniyeti ve bilim, artık üzerinde yaşadığımız Anadolu ve Rumeli topraklarını 
yurt edindi.  

Bu Sempozyumun incelediği tarihsel dönem, 14. ve 15. Yüzyıllar. Bu tam 
da Osmanlıların dünya siyasi tarihinde ve buna paralel olarak bilim ve me-
deniyet yolculuğunda öne geçtiği bir evredir. Yıldırım Beyazıt ile ayağı sür-
çen Osmanlı, Maveraünnehir merkezli Timur devleti karşısında geçici bir 
duraklama ve dağılma yaşadıysa da bu, Fatih Sultan Mehmet ile birlikte 
Maveraünnehir bilim ve medeniyetinin Osmanlı eliyle Batı’ya transferinin 
yolunu da açmıştır. Büyük matematik ve kelam bilgini Ali Kuşçu, Fatih’in 
davetiyle Semerkant’tan İstanbul’a gelerek siyaset ve ilmin yeni merkezinin 
artık Osmanlı olduğunu tescil etmiştir. Ali Kuşçu’nun İstanbul’a gelişi, Timur 
eliyle yaşanan mağlubiyetin yer değiştirdiğini ve Osmanlı’nın siyasi açıdan 
olduğu kadar ilim ve medeniyet açısından da dizginleri ele geçirdiğini kanıt-
lamaktadır.  
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Bilim insanlarımızın tebliğlerinde ele alacakları gibi, bu dönem sadece 
dinî açıdan değil, felsefi ve tasavvufi açıdan da zirveyi oluşturmaktadır. Hat-
ta felsefe, kelam ve tasavvuf aynı ilim adamlarının eserlerinde mezcolmuş; 
İslam dünyası, Seyyid Şerif Cürcani, Devvani ve İbn Kemal gibi İslam düşün-
cesinin her sahasında eser veren ilim adamlarıyla parlak bir dönem yaşa-
mıştır. Bu dönemde, şer’î bir ilim olan Kelam’ın aklî ilim olan Felsefe ve bir 
hal ilmi olan Tasavvuf ile barışık olduğunu müşahede etmekteyiz. Tasavvuf 
ve şeriat ilimleri açısından ilerlediği teslim edilen Osmanlı döneminin felse-
fe ve doğa bilimleri açısından da önemli bir ivme sağladığını gün yüzüne çı-
karmak, akademisyenlerimizin dakik gayretleriyle mümkün olacaktır.  

İlim tarihi üzerine yapılacak bu tür faaliyetlerin tarihdeki ilmî başarıları 
gün yüzüne çıkarmak kadar, genç bilim adaylarını motive etme işlevinin de 
olacağını düşünüyorum. İlmî toplantımızı teşrif eden kıymetli bilim insanla-
rımızı saygıyla selamlıyor ve sempozyumun daha nice ilmî başarılara vesile 
olmasını temenni ediyorum.  
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Öz 
Bilimsel tümel, en kısa açıklamasıyla, tümel yahut tikel şeylerin zaman-

sal değişimlerini de içeren kesin ve soyut akledilir bilgisine karşılık gelir. Bu 
bilgi, bütün akılların sahip olabileceği genel bir bilgi türüdür. Bununla bir-
likte bu bilgi türünü insanî akıllar duyumla veya göksel akıllar soyut 
akledilir kavramlarla kendi üzerindeki akıldan, Tanrı ise soyut akledilir kav-
ramlarla kendi zatından bilir ve bu bilgi, bilinen herhangi bir şeyin zamanla 
değişen zatî ve arazsal özelliklerine tıpatıp karşılık gelir. Bilimsel tümeli 
dört aşamada açıklayabiliriz: Kendinde mahiyet, tümel mahiyet, tümel yük-
leme ve üçüncü tarz tümel. (1) Kendinde mahiyet, sırf mahiyet olmak bakı-
mından mahiyet; (2) tümel mahiyet, tümellik eklentisini almış olan ve böy-
lece tasavvurda iştirake açılmış olan anlam; (3) tümel yükleme, iştirake açı-
lan anlama iştirak edenlerin her birine ister zatî isterse arazsal bir hükmün 
ya da hükümlerin doğrudan ve tüm zamanlarda geçerli olarak yüklenmesi; 
(4) üçüncü tarz tümel de muhtemel iştirakçilerden hariçte yalnızca bir tane-
sinin belirmesi ve belirdiği andan itibaren zaman içerisinde geçireceği bü-
tün değişimlerine dair hükümlerin akılda tümel kavramlar halinde biliniyor 
olmasıdır. İbn Sînâ bu düşüncesini detaylıca yalnızca el-Burhân’da dile ge-
tirmiş ve bütün bilimlerde kullanacağı tümelin işte bu tümel olduğuna dik-
kat çekmiş, diğer eserlerinde ise bu düşüncesinin örneklerine yer vermiştir. 
Tanrı’nın tikelleri tümel tarzda bilmesi düşüncesi de işte bu tümel anlayışı-
na racidir. Bildirimizde bilimsel tümelin içeriğini açıkladıktan ve Şerḥu’l-
işārāt geleneğine mensup düşünürlerin kendi şerhlerinde bu tümele dair di-
le getirdikleri izahları ya da eleştirileri belirledikten sonra mesele hakkında 
Kemalpaşazade’nin Kutbuddīn er-Rāzī’ye yönelik eleştirilerini ele alacağız.  

 
Giriş 
İbn Sīnācı felsefī sistemin düşünce kodları ve tümel ilkeleri, külliyatın-

daki özellikle el-Medḫal, el-Burhān ve el-İlāhiyyāt’ın paralel okumalarında or-
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taya koyar. Tümel ilkeleri vazetmesi bakımından bu üç eser arasından zora-
ki bir seçim yapılacaksa, bireysel okumalarımın el-Burhān’ı bir adım öne çı-
kardığını söyleyebilirim, çünkü o, bütün sistemin metodolojik ilkelerini el-
İlāhiyyāt’la yaptığı iş birliği sayesinde dönüştürür ve (el-İlāhiyyāt da dahil) 
külliyattaki bütün eserlerin okuma yönünü belirler. İbn Sīnā’nın el-
Burhān’daki tartışmalarını, hesaplaşmalarını, arayışlarını ve nihayet makas 
değişimlerini görmeden onun fikirleri hakkında, özellikle de “genel episte-
molojik ilkeleri”nin biçimlendirdiği teorileri hakkında müspet-menfi her-
hangi bir yargıda bulunmak mümkün gözükmemektedir. El-Burhān’ın genel 
epistemolojik ilkelerinden biri de benim şahsen “bilimsel tümel”1 diye ad-
landırdığım bir ilkedir ki, İbn Sīnā bu tümel ile hem değişmez kesin bilgiyi 
tesis etmeye hem de onu tanrısal bilgiye hamletmeye çalışır. El-Burhān’daki 
tartışmaları el-İşārāt şarihleri İbn Sīnā’nın mesele hakkındaki görüşlerini el-
İşārāt’ın “Dokuzuncu Nehc”inin şerhinde dile getirmişler ve orada yetersiz 
olmakla birlikte bazı tartışmalar yapmışlardır. Bildiride bilimsel tümelin el-
Burhān’daki yapısı ile şarihlerin “Dokuzuncu Nehc”deki şerhlerini karşılaş-
tırmalı olarak analiz etmek, İbn Sīnā’nın mesele hakkındaki görüşlerine dair 
ikinci klasik dönemin bakışını saptamamıza yardımcı olacaktır. 

 
1. Kesin ve Değişmez Bilgi Olmak Bakımından Bilimsel Tümel 
El-Burhān başta olmak üzere sīnevī külliyatın değişik eserleri, bilimsel 

tümeli dört aşamalı bir yapıda incelenebileceğimizi ima eder: Kendinde ma-
hiyet, tümel mahiyet, tümel yükleme ve üçüncü tarz tümel. Bu kavramların 
analizi için el-Burhān iyi bir başlangıç noktası oluşturur.  

 
1.1. Kendinde Mahiyet 
El-Burhān’ın “İkinci Makale”sinin “Tümeli ve Evvelīyi Vermez Zannedil-

diği Halde Onların Nasıl Verildiği” başlıklı “Dördüncü Fasl”ında tümel kav-
ram çeşitlerine dair incelemesini bitirirken, bütün bilimlerde kriter olarak 
alacağı tümele dair bir açıklamada bulunur: 

İşte bu [tek başına alınan[ hayvanlık gibi tabiatın sırf kendisi değil, 
bilakis [iştirake ve anlam ilavesine engel olmama[ itibarının ken-
disine iliştiği bir tabiattır. Bu [ikincisi[ ise, ilave itibar içermeyen 
kendinde tabiattan daha fazla bir şey demektir. [Burada inceledi-
ğim[ itibarın, tabiatın [kendinde[ itibarından başka olan tümellik 
itibarı değil de şeyin sırf kendi tabiatının itibarı olduğu zannedil-
mesin diye bu durum şart koşulmuş ve ona dikkat çekilmiştir.2 

Esasen kendinde mahiyet ile ona ilave edilen anlamları birbirinden ayıran ve 
bilimsel araştırma önermelerinde özne olarak alınacak tümelin muhtevasını 
                                                 
1  Bilimsel tümel, burhânî tümel adıyla da anılabilir. 
2  İbn Sīnā, eş-Şifā’:el-Burhān, tah. Ebu’l-‘Alā Affifī, (Kahire: İbrāhīm Medkūr Neşri, 1956), 145. 
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belirlemeye çalışan pasaj, bilimsel araştırmalarda kendinde mahiyeti değil 
de “anlam ilaveli mahiyet”i kullanacağını açıkça belirtir. Kendinde mahiyet 
hiçbir ilavesi ve bağlantısı olmayan ‘o sırf o’dur itibarına mebni olan hay-
vanlık, insanlık veya beyazlık gibi tabii anlamlardır. Bu mahiyetler ne tü-
meldir ne tikeldir ne öznedir ne yükledir ne birdir ne de çoktur. Dış dünyada 
yahut zihinde bulunabilmesi için kendinde tümele zikrettiklerimiz yanında 
çeşitli anlamların yüklenmesi gerekir. Mesela ‘tümellik’ kendinde mahiyet 
olan “hayvanlık”a yüklendiğinde “tümel hayvan” olur. Bununla birlikte ma-
hiyete yüklenen tek anlam, aşağıda göreceğimiz gibi, yalnızca tümellikle sı-
nırlı değildir.   

Bununla birlikte Kutbuddīn er-Rāzī ilkin Risāle fī taḥḳīḳi’l-kulliyyāt’ta ve 
sonra da Levāmī‘u’l-esrar fī şerḥ-i Meṭāli‘ı’l-envār’da kendinde/tabii mahiyetin 
muhtevası konusunda İbn Sīnā ve takipçilerine bazı itirazlar yöneltir. Ona 
göre herhangi bir mahiyet zatı bakımından tabii tümel değildir, çünkü he-
nüz iştirake açık bir yapıda değildir, yani ona tümellik eklentisi eklenmemiş-
tir. Sözgelimi “o, o”dur itibarıyla kendinde hayvanlık, hayvanlıktır, başka hiç-
bir şey değildir. Onun doğal tümel olabilmesi, pek çok şeye yüklenebilecek 
bir yapıya kavuşturulduktan sonra ortaya çıkan bir husustur ki, bu da ken-
dinde “hayvanlık”a ilave bir itibarla olur.3 Bu durumda ortada ontolojik açı-
dan üç değil dört tarz tümel bulunur: Kendinde mahiyet, tabii mahiyet, 
mantıkī mahiyet ve aklī mahiyet. Ne var ki Kutbuddīn er-Rāzī daha öncesin-
de Risāle fī taḥḳīḳi’l-kulliyyāt’ta tümellerin üç olduğunu söylemişti. Muhteme-
len bunun nedeni, kendinde mahiyeti tümelin dışında tutmasıdır.4      

 
1.2. Tümel Mahiyet 
Tümellik, mahiyetlere eklenen basit bir eklenti değildir, iliştiği mahiyeti 

iştirake elverişli bir hale dönüştürür: 
Tümel, anlamının sırf tasavvurunun (nefsu tasavvuri ma‘nāhu) o 
[anlamda[ bir iştirakin (eş-şerike) belirmesine engel olmadığı 
[şey[dir.5    

Tarif üç esas üzerine kuruludur: “anlamın sırf tasavvuru”, “iştirak” ve 
“engel olamama.” Anlamın sırf tasavvuru, akıldaki mahiyetin anlam muhteva-
sının düşünülmesi; iştirak, mahiyetin akılda açtığı ortak anlam alanına katı-
lım; engel olamama da aklın, ortak anlam alanına iştirak edenlerin aynı hü-

                                                 
3  Kutbuddīn er-Rāzī, Levāmī‘u’l-esrar fī şerḥ-i Meṭāli‘ı’l-envār, (İstanbul: 1303), 53-55.  
4  Kutbuddīn er-Rāzī, Risāle fī taḥḳīḳi’l-kulliyyāt, tah. ve çev. Ömer Türker, (İst. 2013), 25. Ayrıca 

mesele hakkında son dönemde yazılan bir makale çalışması bkz: Wahid M. Amin, 
“Kutbüddīn er-Rāzī ve Tümeller Sorunu: İbn Sīnā’nın Doğal Tümeller Teorisi Üzerine Bir On 
Dördüncü Yüzyıl Eleştirisi,” çev. B.V. Erman, Nazariyat, 5/2 (2019), 44.  

5  İbn Sīnā, el-İşārāt ve’t-tenbīhāt, met. ve çev. A. Durusoy vd., (Litera Yay., İst. 2005), 6. (Eserin 
Arapçasından faydalandım, çeviriler şahsıma aittir.) 
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kümlerle anlam kazanmasına engel olamamasıdır. Tasavvura konu olan ma-
hiyetin açtığı anlam alanı yalnızca akılda bulunacağı için, iştirak de bütü-
nüyle akılda gerçekleşir. Fahruddīn er-Rāzī, Kutbuddīn Er-Rāzī ve el-
İsfahānī’nin dikkat çektiği gibi iştirakte ne hariçteki ne de akıldaki ‘çokluk’ 
dikkate alınır; aksine tümelde dikkate alınması gereken şey, (çokluk hariçte 
fiilen ya da imkân bakımından var olsun ya da olmasın) mahiyetin tasavvur-
dayken açtığı anlam alanına aklın pek çok şeyin iştirakine engel olamaması-
dır:6  

Bazı insanlar tümeldeki iştirakin hariçteki ya da akıldaki bilfiil 
çokluk arasında olduğunu düşünseler de şeyh bunu dikkate almaz. 
Aksine dikkate alınan, çokluk ister bilfiil ister bilkuvve isterse ne 
bilfiil ve ne bilkuvve olsun, mefhumunun kendisini çokluktan en-
gellememedir. Görüşünün tahkikine bu gerekçeyle dikkat çekmiş-
tir. Bunun açıklaması şudur: Tikel tümelin karşısında yer alır, do-
layısıyla ikisinin tanımı arasında bir zıtlık bulunmalıdır. Kuşkusuz 
bir şeyin tikel olmasında ‘iştirakin gerçekleşmesini engelleyen şa-
hıs’ olmak kafi değildir, aksine anlamının sırf tasavvurunun iştira-
ke engel olması gerekir, çünkü muayyen bir şahıs, o şahıslığın 
başkası için de tasavvuru imkânsız olduğunda işte o muayyen şa-
hıs olabilir. Tikelin anlamının sırf tasavvurunda iştirakin gerçek-
leşmesini engelleyen, –tümelin de onun zıttı olduğu ortaya çıktığı 
zaman– tümelin, anlamının sırf tasavvurunun kendisinde çokluğa 
engel olmayan bir şey olması, tümelin tümel olmasında kendisin-
de bilfiil ya da bilkuvve çokluğun ortaya çıkışının dikkate alınma-
ması gerekir.7  

Dolayısıyla tümelliğin hakiki anlamı, mahiyetin tasavvurdayken iştirake 
açık olmasıdır, çokluk içermesi yahut çokluğa söylenmesi değil. Sözgelimi 
insan mahiyeti akılda iştirake açık olmak bakımından tümelliğini elde eder, 
hariçteki sayısız tekilleri sayesinde değil.  

 
1.3. Tümel Yükleme 
Yükleme, akılda bulunan bir mahiyetin açtığı anlam alanına iştirak eden-

lere bu mahiyetin yüklem yapılmasıdır. Ancak yüklenen mahiyet itibar ve 
muhteva bakımından iki farklı değerlendirmeye mebnidir: (a) İtibar bakı-
mından olanı: Anlamlar zihinde sadece tümellik itibarını almış olarak bulu-
nabileceği gibi, türlük ya da cinslik itibarını almış olarak da bulunabilir. Her 
itibar, mahiyete belirli bir açılım ve yükümlülük getirir. (b) Muhteva bakı-
mından olanı: Tasavvurdaki iştirakçilere sadece mahiyetin anlamı yüklene-

                                                 
6  Fahruddīn er-Rāzī, Şerḥu’l-işārāt ve’t-tenbīhāt, tash. Alī Rızā Necefzāde, (Tahran 2005), 1/43-

44; Ekmeleddin el-İsfahānī, Şerḥu’l-işārāt ve‘t-tenbīhāt, (Turhan Sultan 206), 18a.  
7  Fahruddīn er-Rāzī, Şerḥu’l-işārāt, 1/44. 
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bileceği gibi, mahiyete ilave edilen çok sayıdaki ilave hüküm/sıfat da yükle-
nebilir.  

Şimdi elimizde çoklu bir yükleme kombinasyonu var: Acaba ‘tümel yük-
leme’ nedir ve yukarıdaki taksimden hangisiyle yapılabilir? Tümel yükleme-
yi ve şartlarını tespit edebilmek için el- Ḳıyās ile el-Burhān’ın yükleme mantı-
ğını birbirinden ayırmak gerekir:  

El-Ḳıyās’ın ‘tüme’ yüklemesi: Bu yükleme, türlük veya cinslik itibarını da 
alan tümel mahiyetlerle yapılır. Türlük ya da cinslik itibarları fertlere yüklem 
olabilmek bakımından tümel mahiyetlere ilave yükümlülükler getirir. Mese-
la tümel-türsel ‘insan’ mahiyeti, zihindeki insan fertlerine ortaklaşa yüklem 
yapılabilir ve herhangi bir sorun çıkmaz. Yine ‘iki ayaklı insan’ ifadesi de 
akılda ‘iki ayaklı insan’ mahiyetinin açtığı anlam alanına iştirak eden her bir 
ferde yüklenir. Ancak burada iki noktanın çerçevesini belirlemek gerekir: 
Acaba yapılan yükleme bir türün tüm fertlerine mi yapılmaktadır? Ve o, 
fertlerin içinde bulunduğu tüm zamanlarda geçerli olacak şekilde mi yapıl-
maktadır?  

Her iki sorunun cevabı olumsuzdur; çünkü yükleme ne insan türüne da-
hil olan tüm fertlere yapılmaktadır ne de o fertlerin bulunduğu tüm zaman-
larda geçerli olmaktadır. O, insan türü içerisinde belirli bir gruba ve sadece 
belirli bir zaman süresince yüklenmektedir: Çeşitli hükümler alan türsel 
mahiyetler her bir ferde yüklem yapılmış olsaydı, sözgelimi iki ayağından en 
az birisi olmayan ya da işlevsiz olanların ‘iki ayaklı’ türsel insan mahiyetinin 
dışında kalması gerekir, çıkmadığı takdirde de akıldaki hüküm geçersiz ve 
bilgi de yanlış olurdu. Yine çeşitli hükümler alan türsel mahiyetler tüm za-
manlarda geçerli olacak şekilde yüklem yapılmış olsaydı, başlangıçta tam 
olmakla birlikte zamanla iki ayağından en az birini kaybetmiş olan fertler 
hala aynı hükümle nitelenmiş olacaktı. Netice olarak her iki halde de kesin 
bilgi ortadan kalkacaktır. İbn Sīnā türsel ve cinssel yüklemenin değişmez ve 
kesin bilgi açısından problemlerini tespit ettiği için el-Kıyās’ın “tüme yükle-
me”sinden el-Burhān’ın “tümel yükleme”sine geçiş yapar: 

Kitābu’l-Ḳıyās’ta tüme yüklenen (el-mekūl ale’l-kull), tüm zamanlar-
da olmasa bile, [tümün[8 her birine yüklenen (el-mekūl ala külli 
vāhid) demekti. Kitābu’l-Burhān’da tüme (el-kull) yüklenen ise ko-
nunun9 zikredilen şartla10 içinde bulunduğu tüm zamanlarda [tü-
mün[ her birine yüklenendi. Ayrıca Kitābu’l-Burhān’da tüme yük-
lenenden anlaşılan ile tümel [yükleme[den anlaşılan farklılaşabi-
lir; çünkü Kitābu’l-Burhān’da tümel [yükleme[, her birine tüm za-

                                                 
8  Tasavvurdaki anlama iştirak eden çokluk. 
9 Önermenin öznesi.  
10 Yüklenen hükümler. 
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manlarda ve ilk/doğrudan (evvelī) yüklenendir ki, tümel [yükleme] 
işte bu üç şartın bir araya gelmesiyle tümel olur.11 

Pasajın belirlediği ölçülerde tümel yükleme, mahiyete ilave edilen çeşitli 
hükümleri, o mahiyetin açtığı anlam alanına iştirak edenlerin her birine 
doğrudan ve tüm zamanlarda yüklemektir. Sözünü ettiğimiz “her biri”, 
“doğrudan” ve “tüm zamanlar” ifadeleri, el-Burhān’ın tümel yüklemesini el-
Ḳıyās’ın ‘tüme yükleme’sinden ayıran temel esas olarak belirmektedir. Bu-
nunla birlikte tümel yükleme, burhânî öncüllerin diğer şartları ile bir araya 
getirildiğinde ortaya kesin ve değişmez bilgi adına güçlü bir söylem çıkar. 
Et-Tūsī’nin İbn Sīnā düşüncesi adına saydığı ilkeler, Kutbuddīn er-Rāzī12 baş-
ta olmak üzere kendinden sonra gelen şarihler tarafından –herhangi bir 
eleştirel bir şerh bile düşülmeden– tereddütsüz kabul edilmiştir: 

(i) Burhânî öncüller, sonuçlarının illeti olması nedeniyle, onlardan önce 
gelir. 

(ii) Akılda sonuçlardan önce gelmesi nedeniyle onlardan daha iyi bilinir 
olur. 

(iii) Sonuçlarıyla uyumludur.  
(iv) Zat ya da vasıf bakımından zorunlu olur, yani bir şeye cevheri itiba-

riyle yüklenen, öznesine uygun yüklenmesi bakımından, öznenin –özne ol-
duğu sürece– yapısının ortadan kalkmasıyla kalkmaz.  

(v) Ve yukarıda sözünü ettiğimiz tümel yükleme: Hüküm tüm şahıslara, 
tüm zamanlarda ilk/doğrudan yüklemeyle yüklem olur.13 

Yukarıdaki şartların esasen fizikten psikolojiye, psikolojiden de episte-
molojiye ilerleyen genel varlık ilkeleri olarak da görülmesi gerekir. İbn Sīnā 
yukarıdaki şartlardan ilk üçünü “illiyet”i, son ikisini de “tümellik”i kullana-
rak tesis eder. İlk üçünde burhânî öncülleri illet olarak, sonuç malūl olarak, 
aradaki ilişki de illiyet olarak alınır ve böylece epistemoloji, dış dünyadaki 
illet-malūl ilişkisinin teorik versiyonuyla zihinde tekrar tesis eder. Dış dün-
yada illetler, somut malullerinden önce gelir, onların varlığından önce daha 

                                                 
11  İbn Sīnā, eş-Şifā’:el-Burhān, 135. Pasajdaki tartışma Aristoteles’in İkinci Analitikler’deki bir in-

celemesine racidir: Tümel yüklemede, yüklemin “yüklenenlerin her birinde, bizzat ve aynıyla 
bulun”ması dikkate alınır. (Aristoteles, Posterior Analytics, trans. with a commentary by J. 
Barnes, (Oxford 2002), 73b 27.) Aristoteles son ikisinin, yani bizzat ve aynıyla yüklemenin 
aynı anlama geldiğini belirtir. Philoponus, On Aristotle Posterior analytics’te, Aristoteles’in 
aynılaştırdığı son iki anlamı öğrencisi Theophrastus’un birbirinden ayırdığını ve sonuncu 
şart olan ‘aynıyla’ yerine ‘ilk/doğrudan’ niteliğini mantık literatürüne dâhil ettiğini belirtir. 
İşte bu üçlü tümel yükleme kriteri, İbn Sīnā’nın da ileri süreceği gibi, Philoponus açısından 
burhanī bilimlerde kullanılması gereken tümel yüklemedir. (Philoponus, J., On Aristotle 
Posterior analytics 1-1.8, trans. R. McKirahan, (New York 2008), 61.20-35.) 

12  Kutbuddīn er-Rāzī, “el-Muhākemāt beyne şerḥayi’l-işārāt”, el-İşārāt ve’t-tenbīhāt-ı Hakīm İbn 
Sīnā bā şerḥ-i Hoca Nasīruddīn Tūsī ve Kutbuddīn er-Rāzī, (Maṭbu‘āt-ı Dīnī 1383), 395.    

13  Nasīruddīn et-Tūsī, Şerḥu’l-işārāt ve’t-tenbīhāt, tah. S. Dünya, (Kahire 1960), 1/520-522.  
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iyi bilinirdir ve ayrıca malulleriyle tereddütsüz mutabıktır. Aynı açıklamayı 
teorik alandaki versiyonu için burhânî öncüllere uygulayalım: Onlar birer il-
let olmak bakımından, malulü olan sonuçlarından önce gelir, sonuçlarından 
hem daha önce hem de daha iyi bilinirdir ve sonuçlarıyla kesin surette mu-
tabık olur. Öte yandan tümellikle ilgili olan son iki şarttan birincisi, burhânî 
önermedeki özne-vasıf arasındaki ilişkinin sürekli olduğunu; ikincisi de çe-
şitli hükümler alan (özne konumundaki) tümel mahiyetin tasavvurda açtığı 
varlık alanına iştirak edenlerin her birine doğrudan ve tüm zamanlarda yük-
lendiğini belirtir. Burhânî öncüller için zikredilen beş şart, ‘tümel yükle-
me’de zihin-hariç yahut tümel-tekil arasında mutlak bir ilişki kurarak, ha-
riçteki tekilin değişmez ve kesin bilgisine imkân tanır. O halde el-Burhān’ın 
tümel yüklemesini aşağıdaki gibi belirleyebiliriz: 

El-Burhān’ın tümel yüklemesi: Türlük ve cinslik itibarlarından vareste 
olarak sadece tümel itibarını alan mahiyetlerle ve ona ilave edilen hükümlerle 
yapılan tümel yükleme, tasavvurdaki iştirakçilerine her birine, doğrudan ve 
tüm zamanlarda yapılır. Böylece farklı hükümleri alan bir mahiyet, sözgeli-
mi “iki ayaklı, uzun saçlı ve öğretmen insan” mahiyeti, tasavvurda açtığı an-
lam alanına girebilecek her bir iştirakçiye, doğrudan ve tüm zamanlarda ge-
çerli olmak üzere yüklenir. Anlamın tasavvurda iştirake elverişli olması, ha-
tırlanacağı üzere, söz konusu anlamın tümelliğini temin ederken, o anlamın 
muhtemel iştirakçilerinin her birine, doğrudan ve tüm zamanlarda yüklen-
mesi de yüklemenin tümelliğini temin eder. Bununla birlikte akıldaki mahiye-
tin iştirake elverişli olması ile ona iştirak edecek çokluğun hariçte bulunup 
bulunmaması, az önce açıkladığımız gibi, birbirinden ayırt edilmesi gereken 
meselelerdir. Akıldaki anlam, yükleneceği çokluğun hariçte bulunup bu-
lunmamasına göre tümel değildir. Ama bir tümelin mahiyetin hariçte çok-
luğu yoksa ona tümel demeye hakkımız var mıdır?   

 
1.4. Üçüncü Tarz Tümel       
El-Medḫal, el-Burhān, el-İlāhiyyāt ve el-İşārāt akıldaki tümel mahiyetler ile 

onların hariçteki fertleri arasında üç tarzlı bir ilişki kurar: 
Birinci tarz tümel: Akıldaki tümel mahiyete iştirak eden fertlerin hariçteki 

çokluğu bilfiildir, yani bir tek mahiyet dış dünyada bilfiil bulunan pek çok 
tekile yüklenir. Mesela insan yahut taş mahiyeti tasavvur edilirken ona fiili 
bir çokluk iştirak eder. Ne var ki daha çok el-Kıyās’ın ‘tüme yüklemesi’ne el-
verişli olan bu tarz tümele, İbn Sīnā, el-Burhān’da bilimsel araştırma önerme-
lerinde yer vermeyeceğini açıkça belirtir.14 

İkinci tarz tümel: Akıldaki tümel mahiyete iştirak eden fertlerin hariçteki 
çokluğu bilkuvve ve imkân bakımındandır. Mesela ‘Anka Kuşu’ gibi tümel 

                                                 
14  İbn Sīnā, eş-Şifā’:el-Burhān, 144. 
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mahiyetler, tekilleri sırf hayal ve vehim yetilerinde bulunduğu için harici 
çokluktan yoksundur.   

Üçüncü tarz tümel: Akıldaki tümel mahiyete iştirak eden çokluk hariçte ne 
bilfiil ne de imkân bakımından olabilir. Kısaca onun hariçte pek çok ferdinin 
bulunma imkânı yoktur. Bu tarz tümel mahiyetler akılda iştirake açık olma-
sına karşın, ona hariçten sadece bir tek tekil katılabilir. Bu tümele İbn Sīnā 
gibi güneş, el-Gazālī gibi de Tanrı örnek olarak verilebilir.15 Akla onun dış 
dünyada bir tek örneğinin bulunduğunu gösteren bir kanıtın gelmesi, tasav-
vurdaki mahiyetinin de tekil olmasını değil (çünkü anlam tasavvurda iştira-
ke açık olmakla tümelliğini sürdürür), onun aynıyla o tekile hasredilmesini 
gerektirir.16  

Acaba İbn Sīnā bilimsel araştırmalarında ve incelemelerinde bu üç tarz 
tümelden hangisini kullanmış olabilir? Birincisini reddetme nedenini be-
lirtmiştik. İkincisi bütünüyle hayali tarzda var olan bir çokluğun tümeli ol-
ması nedeniyle bilimsel araştırmalar için pek de elverişli gözükmemektedir. 
Üçüncüsü ise sanki hariçte yalnızca bir tek ferdi bulunan tümeller için ge-
çerli gözükmektedir. İbn Sīnā hakikaten bilimsel araştırmayı yapan burhânî 
öncüllerde bu tümellerden hangisini kullanabilir? El-Burhān mesele hakkın-
da açık bir tutuma sahiptir: 

Tümel tabiatlar bu üç şekilde söylenir. Sonuncusu, ilk ikisini de 
içine alır. Bu da aklın, o [tabiatlardan[ tasavvur edilen anlamın 
[pek çok şeyde[ müşterek olmasına ya da onun tasavvuruna 
başka bir anlam ilavesine engel olmamasıdır. … Bilimlerde ve 
[burhânî[ öncüllerin öznelerinde işte bu itibardaki tümeli kul-
lanmalıyız.17 

Üçüncü tarz tümel, hiçbir kuşkuya mahal bırakmayacak şekilde İbn 
Sīnā’nın tercih ettiği şık olarak belirmektedir ama hariçte çokluk imkânı bu-
lunmayan üçüncü tümel tarz, sözgelimi güneşlik mahiyeti, bilimsel araştır-
malarda bize bilgi adına ne verebilir? Yahut o, çok üyeli türlerin her bir teki-
li hakkında hakikaten kesin ve değişmez bilgiyi nasıl verebilir? Üçüncü tarz 
tümelin tartışıldığı pasajlara yönelen dakik bir okuma, el-Gazālī’nin de yap-
tığı gibi, dış varoluşta genelliği bulunmayan ve genellik imkânına sahip ol-
mayan şeyin sadece tekil Güneş değil, herhangi bir tekil olduğunu anlaya-
caktır ki, zaten İbn Sīnā orada hayvanlık sözcüğünü de sık sık kullanır. Pasaj 
boyunca o, bilimsel araştırma önermelerinin öznelerinde belirli bir tümel 
anlamı değil, hariçteki çoklukla ilişkisi bakımından üçüncü tarz tümeli kulla-
nacağını belirtir. Üçüncü tarz tümel, ister güneş mahiyeti ister at mahiyeti 

                                                 
15  Ebū Hāmid el-Gazālī, Mi‘yāru’l-‘ilm, tah. S. Dunyā, (Mısır 1961), 74. 
16  İbn Sīnā, eş-Şifā’:el-Burhān, 145.   
17  İbn Sīnā, eş-Şifā’:el-Burhān, 145. 
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isterse insan mahiyeti olsun, hariçte bir tek ferdinin somutlaşabileceği her 
tümel mahiyettir. İnsanın türünün fertlerinin hariçte çok olarak bulunma-
sının nedeni, onun türlük itibariyle alınmasıdır. Türlük itibarı kaldırılan ve 
tasavvurda pek çok hüküm iliştirilen bir insan mahiyeti, hariçte bir tek te-
kille sonuçlanır. Şöyle ki, çeşitli hükümlerin iliştirildiği insan mahiyetinin 
akılda açtığı anlam alanı, yalnızca hükümlere tabi fertlerin iştirakine açılır 
ve çeşitli hükümleri alan o mahiyet oraya iştirak edebilecek her bir iştirak-
çinin zatını, doğrudan ve tüm zamanlarda geçerli olacak şekilde inşa eder:  

Tekilin (el-mufred) tanımına giren her isim, bir sıfata işaret eder. 
Sıfat ise pek çok şeyde ortaya çıkmaya elverişlidir. Bileşim [yani 
betim[, bu elverişli durumu ortadan kaldırmaz. Çünkü ‘A’ tümel 
bir anlam olup yine bir tümel anlam olan ‘B’ de ona dahil edildi-
ğinde, o [bileşimde[ bir tür özelleşme (تخصيص/tahsīs) olması ola-
naklıdır. Ama bir tümel [diğer bir[ tümelle özelleştiği zaman, ‘A ve 
B’ [bileşiği[, yine kendisinde bir ortaklığın bulunabileceği bir tü-
mel olarak kalır. Bunun örneği ‘Şu Sokrates’tir. Onu tanımlayacak 
olursan ‘O, filozoftur’ dersin. Ama bu durumda onda bir ortaklık 
vardır. ‘O, teist filozoftur’ desen de ortaklık vardır. ‘Haksız yere 
öldürülmüş teist filozoftur’ desen aynı şekilde o [ifadede[ bir or-
taklık vardır. Diğer yandan ‘O, filan kimsenin oğludur’ desen de 
burada yine bir ortaklık ihtimali bulunur. … [Nitelikleri[ çoğaltıp 
‘Şu gün şu şehirde öldürülen kimsedir’ desen, tümel tarzda tekil-
leşmesiyle birlikte bu nitelik de [sadece[ bir tekile isnat edilmeden 
pek çok şeye söylenebilir.18 

Parçada Sophroniscus’un oğlu, Sokrates, m.ö. 399 yılında Atina şehrinde haksız 
yere öldürülen teist filozof vs. hükümlerinin iliştiği insan mahiyetinin akılda 
açtığı anlam alanı, iştirake elverişli olmak bakımından tümelliğini korurken, 
o hükümlerin muhtemel iştirakçilerinin her birisine tüm zamanlarda yük-
lenmesi, yüklemenin tümelliğini temin eder. Dikkat edilmesi gereken temel 
husus, anlamın tümelliği ile onun hariçte bir ya da çok ferdinin bulunması-
nın birbiriyle ilişkili meseleler olmadığıdır. Akıldaki o anlam çerçevesine ha-
riçte yalnızca bir fert dahil olabilir, onun soyut zatı yukarıdaki hükümlerle 
tesis edildiğinden, ilgili tekil dış dünyada o hükümlerin haricinde bir şey 
gerçekleştiremez. Tasavvurda mahiyete yüklenen bütün sıfatlar, o mahiyete 
iştirak edecek muhtemel fertlerin hepsinin aynı nitelikleri olduğundan, on-
ların tamamının zatisi olur. İşte onlardan dış dünyada ortaya çıkan bir fer-
din, tıpkı güneş tümelinde olduğu gibi, hariçteki somut zatı ile akıldaki so-
yut zatı birbirinin dengi olur: Akıldaki tümel anlamı düşünüldüğünde hariç-
teki şahsı akledilir, hariçteki ferdi duyumlandığında da akıldaki tümel anla-
                                                 
18  İbn Sīnā, The Metaphysics of the Healing, a parallel English-Arabic text, trans. by M. E. Marmura, 

(Provo, Utah: Brigham Young University Press 2005), 188-189.  



30    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

 

mı idrak edilir. Hatırlayalım ki, burhanī öncüllerin şartları arasında, malu-
lün yahut somut zatın illetleri tarafından bilinmesi vardı ve bu biliş tarzı 
daha iyi, daha kesin ve daha önce gerçekleşen bir biliş tarzıydı.   

İncelememe devam edebilmek için yaptığım izahlar çerçevesinde İbn 
Sinā’nın hedefini bir kez daha belirginleştirmem gerekmektedir: Onun asıl 
hedefi, tekillerin bilgisini de kesin ve değişmez tarzda verebilecek bir bilim-
sel metodoloji kurmaktır. Bunun için metodolojisindeki bilimsel tümelin 
dört vazgeçilmezinin izahı gerekir: Kendinde mahiyet, mahiyetin tümelliği, 
tümel yükleme, üçüncü tarz tümel. (i) Bilimsel araştırmalar zihinde yapıldı-
ğına göre hariçteki örneklerini önermelerde temsil edebilecek özne, mahi-
yetlerdir. (ii) Temsile uygun hale gelebilmesi için mahiyetler tümellik itiba-
rını alarak tasavvurda çokluğun iştirakine açılır. Böylece tekiller, mahiyetler 
sayesinde bilimsel araştırmaların konusu yapılır. (iii) Bilimsel araştırmalar 
konu olarak bazen herhangi bir ‘tümel mahiyet’i bazen de ‘türsel tümel ma-
hiyet’i alabilir. İkinciler türlük şartlarına tabi olduğundan, hakkında verilen 
hükümlerin hariçteki tekillerle uyuşması kesin değildir; çünkü ilgili hüküm 
verildiği sırada geçerli olsa bile hariçteki tekillerin değişmesiyle birlikte ge-
çerliliğini yitirir. İbn Sīnā bunu ortadan kaldırmak üzere el-Kıyās’ın belirli 
bir topluluğa kısa süreliğine yaptığı hüküm yüklemesini el-Burhān’ın ‘tümel 
yüklemesi’yle değiştirir. Bu değişiklik, burhânî önermelerin illet olması, so-
nucundan önce gelmesi ve ondan daha iyi bilinmesi yanında hükmün mahi-
yete hem doğrudan ve tüm zamanlarda hem de iştirakçilerin her birine yük-
lenmesini gerektirmektedir. Ancak bu durumda da çeşitli hükümlerle özel-
leşmiş mahiyetin hariçteki varlığı problemi belirir. (iv) Bu problemi aşmak 
üzere İbn Sīnā bilimsel önermelerine, iştirakçilerinin hariçte birden fazla 
bulunma itibarı olan birinci tarz tümeli değil, hariçte bulunma zorunluluğu 
olmayan, bulunsa bile bir tane var olabilen üçüncü tarz tümeli alır; çünkü bu 
tümelin bilgisi, hariçte beliren tekilinin zatının bilgisiyle aynı olduğundan, 
onun kesin ve değişmez bilgisini temin eder.  

Bu dört aşamalı yapılı, çok üyeli türlerin her bir tekilinin zamanla değişen 
hallerinin (tek üyeli bir türün tekilinin bilgisi gibi) kesin ve değişmez tarzda 
nasıl bilinebileceğini araştırır: Bunun için (pek çok tekile atfı olan) bir tü-
mel-türsel mahiyete (sözgelimi tümel-tür insana) başvurmak anlamsızdır, do-
layısıyla (sürecin sonunda bir tek tekile hasredilecek) bir tümel mahiyetle, 
yani “tümel insan”la yola çıkmak gerekir. Bu değişiklik, çok üyeli türlerin her 
bir tekiline ortaklaşa yüklenen iki zātī yüklemli tanım önermesinden, –tıpkı 
güneş tümelinde olduğu gibi– bütün yüklemleri ortak ve zātī olan bir tanım 
önermesine geçmeyi gerektirir. Önermeye konan ve aynı zamanda zātī olan 
bütün yüklemler, mahiyete tasavvurda iştirak eden her bir ferde tüm za-
manlarda doğrudan yüklenen hükümlerdir. Hariçte bu hükümlere uygun bir 
tekil belirdiğinde, onun bütün zamansal-mekansal hal değişimleri zātī yük-
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lemlerinden başka bir şey olmayacağından, akıl onu kesin ve değişmez bir 
bilgiyle bilecektir; çünkü ilgili hükümler hariçteki somut tekilin illetleri ol-
ması bakımından hem ondan önce gelecek hem de ondan daha iyi bilinir 
olacaktır.  

 
2. Bilimsel Tümelin Metafiziksel Meselelerdeki Kullanımı 
El-Burhān’ın bilimsel araştırmalarda kullanacağını açıkça belirttiği bilim-

sel tümel, İbn Sīnā külliyatında psikolojiden metafiziğe, matematikten ast-
ronomiye kadar bütün bilimler tarafından kullanılmaktadır. Bu kullanım-
lardan biri de metafiziğin alt bilim dallarından birisi olarak tanrısal bilgi 
araştırmalarında kendisini gösterir. El-İlāhiyyāt’ın tanrısal bilgiye dair sonuç 
tartışmalarını el-Burhān’ın ilkeleri cenahından analiz ettiğimizde İbn 
Sīnā’nın maksadını açıkça görebiliriz. El-Burhān’ın kesin ve değişmez bilgiye 
dair belirlediği genel epistemolojik ilkeler, aynı zamanda aklın genel biliş il-
kelerine tekabül etmektedir. Bir başka deyişle, el-Burhān’ın saptadığı epis-
temolojik ilkeler, akleden varlıkların genel epistemolojik ilkelerdir. Tanrısal 
akıl, feleksel akıllar ve nefsi natıka, şeylere dair kesin ve değişmez bilgiyi 
ancak bu şartlardaki bir bilmeyle temin edebilirler. Bunula birlikte Tanrı, 
her şeyin (varlık ve mahiyet) ilkesi olmak bakımından, diğer iki akıl türün-
den farklı olarak bazı imtiyazlara sahiptir. 

 
2.1. Tanrı Eşyayı Akıl Yürütmelerle Bilmez 
Tanrı varolan şeyleri (burhānın asli mekanizmasını oluşturan) akıl yü-

rütmelerle bilmez; çünkü akıl yürütmeler daha önce bilinmeyen bir şeyi çı-
karımla bilme teşebbüsüdür. Eğer Tanrı akıl yürütmelerle bilecek olsaydı (i) 
hariçte bilmediği tekiller olur, (ii) dolayısıyla onlardan bīhaber olduğundan 
yaratıcısı olamaz, (iii) onlardan haberdar olmak için zamansal duyumu ve 
bilişi kullanmak zorunda kalır, (iv) bilmediği şeyi öğrenir ve nihayet (v) yet-
kinlik kazanırdı. Tanrı dışındaki diğer iki akıl türünden özellikle nefs-i 
nātıkanın anılan süreç ve hallerden bağımsız bilmesi –çok istisnası hariç– 
mümkün değildir. Tanrı’nın öncül konumundaki önermelerde yer alan bilgi-
leri bilmesi, doğrudan sonucu bilmesi demektir.   

 
2.2. Tanrısal Bilgi İnşaîdir 
Var olan her şeyin varlık ve mahiyet ilkesi olduğundan, onun bilgisi inşaî 

bilgidir. İbn Sīnā külliyatının değişik eserlerinde tanrısal bilginin hariçteki-
lerin ilkesi olduğunu, onun hem mahiyet hem de varlık ilkesini olduğunu 
açıkça dile getirir. İnsan aklı da bir yönüyle inşâî bilgiye sahiptir, çünkü o da 
henüz hariçte var olmayan şeyleri tasavvur ederek onların inşâî bilgisine 
sahip olabilir. Bununla birlikte insanın sahip bilgide kullandığı kavramları 
hariçten temin etmesi, onu büyük ölçüde dışarıya bağımlı kılar.      
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2.3. Tanrısal Bilgi Eşyanın İlletidir 
Birinci bölümde burhânî öncüllerin sonuçlarına nazaran illetler olduğu-

nu, sonuçlarından önce geldiğini ve onlardan daha iyi bilinir olduğunu be-
lirtmiştik. İbn Sīnā tanrısal bilgiyi el-İlāhiyyāt, el-İşārāt ve et-Ta‘līkāt’taki tar-
tıştığı pasajlarda onu eşyanın illetleri olarak almada ısrar eder, çünkü tanrı-
sal bilginin hem biliş hem de varlık ilkeleri burhânî olmalıdır. Burhânî ön-
cüllerin sonuçlarının illeti olması, onlardan önce gelmesi ve daha iyi bilinir 
olması, tanrısal bilgi için de ilke konumundadır: Tanrısal bilgideki anlamlar 
(sıfatlar yahut hükümler) birer illet olmak bakımından hariçteki tekilinden 
önce gelir ve ondan daha iyi bilinir durumdadır. Bir tekilin hariçteki somut 
zatından kazanılabilecek veriler, illetlerindeki sıfatlardan başka bir olmaya-
caktır.  

 
2.4. Tanrı Tekilleri Türsel Tümelleriyle veya Tanımlarıyla Bilmez 
Birinci bölümde tümel yüklemenin türsel mahiyetlere yapılması halinde 

böyle bir yüklemenin çok üyeli türlerin tekillerinin her birinin tüm zaman-
lardaki yapı ve değişim bilgilerini veremeyeceğini belirtmiştik. Çok üyeli 
türlerin bütün tekilleri arasında daima geçerli olan ortak yüklemleri, zatının 
mukavvimleri olan cins ve fasıldır. Bu iki yüklemin de bir tekilin tüm sıfatla-
rını karşılaması mümkün değildir. Dolayısıyla İbn Sīnā açısından tanrısal 
bilgi çok üyeli türlerin tekillerini onların ne sadece türsel mahiyetleriyle ne 
de onların tanımlarıyla bilir. Aksine her bir tekili bütünüyle tekil nitelikle-
riyle bilir.     

 
2.5. Tanrı Tikellerdeki Değişimleri Bildiği Halde Bilgisi Değişmez 
Birinci bölümde burhânî öncüllerin tümel yüklemesinde belirli bir teki-

lin tüm hükümlerinin bilimsel tümelde yer aldığını ve o tekil hariçteyken 
akıldaki hükümlerinin dışında var olmayacağını belirtmiştik. İbn Sīnā’nın 
aynı ilkeyi tanrısal bilişe de uyguladığını görüyoruz. Bir tekile ait bütün sı-
fatlar Tanrısal bilgide detaylı bir şekilde yer alır ve ilgili sıfatlar illetler seri-
siyle yeryüzünde somutlaşana dek ilerler. Sıfatların tekilde ortaya çıkması, 
tanrısal bilgiden sadır olan illetlerle gerçekleşir. Tanrısal bilgiden sadır olup 
gelen bir suret, sözgelimi oturma illeti Ali’nin oturmasını, kalkma illeti de 
kalkmasını gerçekleştirir. Her illet, sıfat-yüklemi olarak yer aldığı tekilin 
oluş, nitelik, nicelik ve yer değiştirme hallerini gerçekleştir. Bu sıfatlar ilgili 
kategorilerin hareketini, hareket de önce ve sonrayı meydana getirir. Bura-
da illet ve içerdiği anlam birincil, hareket ikincil, zamansal öncelik-sonralık 
üçüncüldür. Değişen şey tekilin daha önce bilinen bilgisi değil, somut yapı-
sıdır. Eğer o tekili somut yapısından duyumlayacak olursak, bu kez zaman 
birincil, hareket ikincil, illet ve içeriği üçüncül pozisyonda bulunur. Böylece 
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duyumlayan kişi, duyumu esnasında zamanın şartlarına bağlı olarak üç fark-
lı kipte yer alır ve gelen suretlerle sürekli değişir.  

Tanrısal bilgi hakkında başka detaylar olmakla birlikte bilimsel tümel 
hakkında dile getirilebilecek olanlar bunlardır. Bu bilgileri vermemin nede-
ni, el-İşārāt şarihlerinin ilgili bilgilerden haberdar olması ve bu bilgilerin 
burhânî biliş tarzı olması nedeniyle İbn Sīnā’ya tanrısal bilgi meselesinde el-
Gazālī’nin yönelttiği eleştirilerden hemen hemen hiçbirini yöneltmedikleri-
ni söylemek içindi. Benim şahsen ciddi eleştirilerini beklediğim hem 
Fahruddīn er-Rāzī hem de Kutbuddīn er-Rāzī, İbn Sīnā’nın ifadelerini tekrar-
lamak ve detaylandırmak dışında herhangi bir girişimde bulunmamışlardır.  

Öte yandan Kemalpaşazade (öl.1536) Hāşiye ‘alā Tehāfuti’l-felāsife’sinin “Fi-
lozofların Tanrı’nın Cüz’ileri Bilmediği İddialarının Çürütülmesi” bölümün-
de Tanrı’nın tikelleri bilmesi meselesinde hem filozoflara hem de Kutbuddīn 
er-Rāzī’ye katılmadığını söyler. El-Muḥākemat’tan iktibas ettiği bir pasajda 
Kutbuddīn er-Rāzī filozofların mesele hakkındaki amaçlarının Tanrı’nın te-
killeri üç zaman diliminde oldu-oluyor-olacak şeklinde değil, zaman kavra-
mı altına girmeksizin ezeli ve ebedi bir bilgi ile bildiğini söyler. Nasıl ki Tan-
rı mekānsal olmadığı halde bütün mekânlar nispeti aynıysa, zamansal olma-
dığı halde bütün zamanlara nispeti de aynıdır. Onun bilgisinde tekillerin bir 
kısmı oldu, bir kısmı oluyor ve bir kısmı da olacak halde değildir. Ezelden 
ebede kadar olan şeylerin her birisi, Tanrı tarafından, kendi muayyen vakit-
lerinde bilinir. Onun bilgisinde –cak, –yor ve –di zamansal ekleri yoktur.  

Kutbuddīn er-Rāzī’nin sözlerine katılmayan Kemalpaşazade, filozofların 
bu sözleri Tanrı’nın tekil şeyleri tekil olarak bilmediği iddialarının çirkin zo-
runlu sonuçlarını örtmek için söylediklerini belirtir. Onların bu çabalarının 
teşekkürü hakkedip etmediğini de sorgulayan Kemalpaşazade İbn Sīnā’nın 
Aristotelesçi geleneğe uygun olarak el-Mebde’ ve’l-me‘ād’da tekillerin Tanrı’ya 
nispet edilmesinin caiz olmayacağı görüşünden hareketle iyi niyet taşıma-
dıklarına kanidir.19 Kemalpaşazade’nin bu çıkarımını İbn Sīnā’nın Aristote-
lesçi geleneğe daha yakın durduğu ilk felsefi eserlerinden birisinde yapması 
ama onun el-Burhān’ında katı Aristotelesçi çizgiden uzaklaştığı ve yeni bir 
metot geliştirdiği satılarına hiç atıfta bulunmaması, kendi çabalarında da 
bazı sorgulamaların yapılması gerektiğini göstermektedir. 

 
Kaynakça 

Amin, Wahid M. “Kutbüddīn er-Rāzī ve Tümeller Sorunu: İbn Sīnā’nın Doğal 
Tümeller Teorisi Üzerine Bir On Dördüncü Yüzyıl Eleştirisi”. Nazariyat 5/2 
(2019). 

                                                 
19  Kemalpaşazade, Hāşiye ‘alā Tehāfuti’l-felāsife, çev. A. Arslan, (Ankara 1987), 532-533. 



34    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

 

Aristoteles. Posterior Analytics. trans. with a commentary by J. Barnes. Oxford 
2002. 

El-İsfahānī, Ekmeleddin. Şerḥu’l-işārāt ve‘t-tenbīhāt. Turhan Sultan 206. 
El-Gazālī, Ebū Hāmid. Mi‘yāru’l-‘ilm. tah. S. Dunyā, Mısır: 1961. 
İbn Sīnā. eş-Şifā’:el-Burhān. tah. Ebu’l-‘Alā Affifī. Kahire: 1956. 
İbn Sīnā. el-İşārāt ve’t-tenbīhāt. met. ve çev. A. Durusoy vd. İstanbul: Litera Yayın-

ları, 2005. 
İbn Sīnā, The Metaphysics of the Healing, a parallel English-Arabic text, trans. by M. E. 

Marmura, Provo. Utah: Brigham Young University Press 2005. 
Kemalpaşazade. Hāşiye alā Tehāfuti’l-felāsife. çev. A. Arslan. Ankara: 1987. 
Et-Tūsī, Nasīruddīn. Şerḥu’l-işārāt ve’t-tenbīhāt. tah. S. Dünya. Kahire: 1960. 
Philoponus, John. On Aristotle Posterior analytics 1-1.8. trans. R. McKirahan. New 

York: 2008. 
er-Rāzī, Fahruddīn. Şerḥu’l-işārāt ve’t-tenbīhāt. tash. Alī Rızā Necefzāde. Tahran: 

2005. 
Er-Rāzī, Kutbuddīn. “El-Muhākemāt beyne şerḥayi’l-işārāt”. el-İşārāt ve’t-

tenbīhāt-ı Hakīm İbn Sīnā bā şerḥ-i Hoca Nasīruddīn Tūsī ve Kutbuddīn er-Rāzī. 
Maṭbu‘āt-ı Dīnī, 1383. 

Er-Rāzī, Kutbuddīn. Levāmī‘u’l-esrar fī şerḥ-i Meṭāli‘ı’l-envār. İstanbul: 1303.  
Er-Rāzī, Kutbuddīn. Risāle fī taḥḳīḳi’l-kulliyyāt. tah. ve çev. Ömer Türker. İstanbul: 

2013. 
 
 



 

 

13. VE 14. YÜZYIL İSLAM DÜŞÜNCESİNDE  
TABİÎ TÜMEL-MUTLAK MAHİYET İLİŞKİSİ 

 
Ziya Erdinç 

Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi, Sakarya Türkiye 

zerdinc@sakarya.edu.tr 
orcid.org/0000-0001-5884-807X 

 
Öz 
Ontolojik ve epistemolojik açıdan tartışmaların merkezinde yer alan tü-

meller sorununun İslâm düşüncesindeki seyri, önemli oranda İbn Sînâ’nın 
konuyla ilgili açıklamaları etrafında gelişmiştir. Tabiî (doğal), mantıkî ve aklî 
olmak üzere tümelleri üç kısma ayıran İbn Sînâ, nesnelerde ortak bir anla-
mın varlığını ve tabiî tümelin dışta bulunduğunu kabul etmiştir. Tabiî tüme-
lin dışta nasıl tahakkuk ettiğini “lâ bi-şarti şey (mutlak mahiyet)”, “bi-şarti 
lâ-şey (mücerred mahiyet)” ve “bi-şarti şey (mahlût mahiyet)” şeklindeki 
mahiyetin üç farklı itibarından hareketle açıklayan İbn Sînâ’nın ifadeleri 
mutlak mahiyet ile tabiî tümelin özdeşliği yönünde anlaşılabilecek türden-
dir. 

İbn Sînâ’nın tabiî tümel ve mutlak mahiyet ilişkisine dair açıklamaları, 
müteahhir dönem İslâm düşüncesinde farklı yorumların ortaya çıkmasına 
yol açmıştır. Bu ikisinin birbirine eşit olduğunu açık bir şekilde ifade eden 
Râzî, ferdin parçası olması dolayısıyla bunların dışta mevcut olduğunu sa-
vunmuştur. Râzî’nin bu yorumu 13. yüzyıl düşünürlerinin önemli bir kısmı-
nın desteğini görürken bazı âlimler tarafından da kısmî eleştiriye maruz 
kalmıştır. Özellikle Tûsî tarafından ileri sürülen eleştiriler sonraki geleneğin 
konuya yaklaşımını belirleyici tarzdadır. Kendilerinden önceki düşünürlerin 
eleştirilerini dikkate alan 14. yüzyıl düşünürleri, Râzî’nin yorumunu tüm 
boyutlarıyla eleştirip yeni bir yorum geliştirmişlerdir. Bu yeni yoruma göre 
tabiî tümel ile mutlak mahiyet kesin olarak birbirlerinden farklı olup onla-
rın dışta mevcut olmasıyla İbn Sînâ’nın kastettiği şey, bu anlamların kendi-
sine yüklendiği ferdin dışta var olmasıdır. Geliştirilen bu yeni yorumlamayla 
Meşşâî tanım teorisinin tamamen formel hale gelmesi sağlanmış ve Meşşâî 
tanım teorisi ile Meşşâî ontoloji arasındaki ilişki iyice zayıflatılmıştır. Böyle-
ce Meşşâî ontoloji dışında kalan İşrâkî ontoloji ve kelâmî ontolojiyi savunan-
ların da bir tutarsızlığa düşmeden Meşşâî tanım teorisini kullanmaları 
mümkün hale gelmiştir. 

Bu tebliğde, İbn Sînâ’nın tabiî tümel ve mutlak mahiyet kavramları ara-
sında kurduğu ilişkiye dair 13.yüzyıl ve 14. İslâm düşüncesinde geliştirilen 
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farklı yorumlar ve bu yorumların dayanağını oluşturan deliller, problemin 
tarihsel gelişimi dikkate alınarak mukayeseli bir şekilde incelenecektir. 

 
The Relationship Between `Natural Universals` And `Quiddity as 

Unconditioned` in The 13th And 14th Century of Islamic Thought 
Abstract 
The universals have been discussed in ontological and epistemological 

aspects during history of thought. The problem of universals in the Islamic 
thought has been progressed in the framework of Avicenna`s explanation 
on this problem. Classifying naturals into natural universals (al-kullī al-
ṭabīʿī), logical universals (al-kullī al-manṭiqī) and mental universals (al-kullī al-
ʿaklī), Avicenna has agreed the extramental existence of the natural 
universals (i.e. common natures in individual existents). He has expressed 
the existence of the universals basing his classification of essence or 
quiddity (māhiyya) into three analytical considerations (iʿtibārāt): (i) 
quiddity as unconditioned (al-māhiyya lā bi-sharṭi shay`/ al-mahiya al-
muṭlaqa), (ii) quiddity as negatively conditioned (al-māhiyya bi-sharṭ lā shay`/ 
al-mahiyya al-mucarrada) and (iii) quiddity as positively conditioned (al-
māhiyya bi-sharṭ shay`/al-mahiyya al-makhlūta). His statements in this context 
have alluded to identity between `the quiddity as unconditioned` and `the 
natural universals`. 

Avicenna`s expressions on the relationship between `the quiddity as 
unconditioned` and `the natural universals` have triggered emerging of 
different explications with regard to the problem in the later period of 
Islamic thought. Asserting the identity of both concepts, Fakhr al-Dīn al-
Rāzī has argued the extramental existence of the natural universals and the 
quiddity as unconditioned because of that they are parts of the individual 
existents in the extramental world. While al-Rāzī`s this interpretation was 
been supporting by the most of 13th century Islamic scholars, some of them 
criticized it partially. Especially Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī`s critique has 
considerably influenced on following criticisms. The 14th century scholars 
have wholly refused al-Rāzī`s comment on Avicenna`s views as to 
relationship of both concepts by benefiting from the predecessors` 
criticisms to this comment also. Alternatively, the 14th century scholars 
have put forward a new Avicennian exegesis. According to this new 
exegesis, `the natural universals` and `the quiddity as unconditioned` are 
certainly different concepts. When Avicenna stated extramental existence 
of these concepts, he has meant that the individuals to whom been 
predicated these concepts are existent in the extramental world. The new 
exegesis has contributed to make Peripatetic` (Mashshāī) definition theory 
being completely formal and to quite undermine connection of Peripatetic` 
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definition theory to ontology. Thus, the followers of kalāmī ontology or 
Illuminationist (Ishrāqī) ontology apart from Peripatetic have been able to 
use Peripatetic` definition theory without being inconsistent. 

In this study, the propounded approaches during the 13th and 14th 
century of Islamic thought as to Avicenna`s view on `the natural universals` 
and `the quiddity as unconditioned` and their arguments are to be 
comparatively examined by means of being taken account of the historical 
progress of the problem. 

Keyword: The Relationship between Kalām and Philosophy, The Later 
Period of Islamic Thought, The New Avicennian Comment, The Identity 
between Natural Universals` and `Quiddity as Unconditioned` 

 
Giriş 
Porphyrios tarafından ilk kez açık bir şekilde dile getirilen tümeller so-

runu sonraki dönemlerde İslâm düşüncesinde birçok düşünürün zihnini 
meşgul etmiştir. Tümeller meselesinin biri tümelin zihinde nasıl bulunduğu 
(epistemolojik), diğeri dış dünyada nasıl gerçekleştiği (ontolojik) olmak üze-
re iki önemli boyutu bulunmaktadır. Tümeller meselesinin epistemolojik 
boyutu, bilginin ve bilinenin ne olduğuna dair tartışmalar etrafında şekille-
nirken ontolojik boyutu ise mahiyetlerin dışta nasıl gerçekleştiği ve bilgi ile 
bilinenin nasıl örtüştüğü problemleri çerçevesinde ele alınmıştır.1 

İslâm düşüncesinde tümeller sorunu genellikle İbn Sînâ’nın (öl. 
428/1037) konuyla ilgili açıklamalarının yeniden yorumlanması ve eleştirisi 
etrafında cereyan etmiştir. Tabiî (doğal), mantıkî ve aklî olmak üzere tümel-
leri üç kısma ayıran İbn Sînâ, nesnelerde ortak bir anlamın varlığını ve tabiî 
tümelin dışta bulunduğunu kabul etmiştir. Tabiî tümelin dışta nasıl tahak-
kuk ettiğini mahiyetin “lâ bi-şarti şey (mutlak mahiyet)”, “bi-şarti lâ-şey 
(mücerred mahiyet)” ve “bi-şarti şey (mahlût mahiyet)” şeklindeki üç farklı 
itibarından hareketle açıklayan İbn Sînâ’nın ifadeleri mutlak mahiyet ile 
tabiî tümelin özdeşliği yönünde anlaşılmaya elverişlidir. Bu bağlamda İbn 
Sînâ’nın ifadeleri, müteahhir dönem İslâm düşüncesinde tabiî tümel ve mut-
lak mahiyet ilişkisine yönelik farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına yol aç-
mıştır. Tabiî tümel-mutlak mahiyet ilişkisi ve bu ikisinin dıştaki varlığına 
ilişkin Fahreddin er-Râzî’nin (öl. 606/1210) İbn Sînâ yorumu sonraki gelene-
ği önemli oranda etkilemiş ve bu yorumlama, kimi düşünürler tarafından 
kabul görürken bazı bilginler ise bu yorumu muhtelif yönleriyle eleştirmiş-
lerdir. Nihayetinde ise bu yorumun tamamen sorunlu olduğunu düşünen 
                                                 

1  Ömer Türker, “Giriş”, Tümeller Risalesi ve Şerhleri, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 
(İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013), 9-10; Ömer Türker, “Varlık ve 
Anlam: Bilgi ve Bilinenin Özdeşliği Üzerine -Fahreddin er-Râzî ve Takipçilerinden Hareketle 
Bir Değerlendirme-”, Nazariyat İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi 1/1 (2014), 36. 
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bazı düşünürler tamamen terkedip yeni bir yorum geliştirme çabası içinde 
olmuşlardır. Böylece Râzî sonrası iki asırlık (13. ve 14. yüzyıl) süreç içinde 
konuyla ilgili önemli bir birikim ortaya çıkmıştır.  

İslâm düşüncesinde tabiî tümelin ontolojik konumuna ilişkin çeşitli ça-
lışmalar bulunmaktadır. İbn Sînâ’nın tümellere dair yaklaşımı inceleyen Ha-
san Akkanat tarafından yapılmış Klasik Dönem İslam Felsefesinde Tümeller: İbn 
Sînâ Eksenli Bir Çözümler isimli çalışma, İbn Sînâ ve sonrası dönemde tümeller 
problemine yönelik tasavvurdan hareketle Molla Sadrâ’nın (öl. 1050/1641) 
tümeller sorununa ilişkin yaklaşımının incelendiği Muhammad U. Faruque 
tarafından kaleme alınmış “Mullā Ṣadrā on the Problem of Natural 
Universals” isimli makalesi, Kutbüddin Râzî’de (öl. 766/1365) tümellerin on-
tolojik konumunun ele alındığı Wahid M. Amin’in “Kutbüddin er-Râzî ve 
Tümeller Sorunu: İbn Sînâ’nın Doğal Tümeller Teorisi Üzerine Bir On Dör-
düncü Yüzyıl Eleştirisi” adlı makalesi ve Ahmet Pirinç’in “Mâhiyetin İ‘tibari 
Olması Bağlamında Üç İ‘tibar Teorisi ve Tabîî Tümelin Ontolojik Konumu” 
isimli makalesi bunlar arasında zikredilebilir. Genel olarak değerlendirmeye 
tabi tutulduğunda bu çalışmalar, ya 13. ve 14. yüzyılda tümeller ve mahiye-
tin itibarlarına ilişkin birikimi daha genel yönleriyle ele alan, ya da spesifik 
olarak bu dönemde yaşamış belli bir düşünürün tabiî tümel ile mutlak ma-
hiyet arasında nasıl bir ilişki tasavvur ettiğini inceleyen çalışmalardır. An-
cak bu çalışmalarda hususî olarak tabiî tümel-mutlak mahiyet ilişkisinin şe-
killendiği Râzî sonrası iki asırlık süreç içinde konuya dair yaklaşımların te-
mel dayanakları ve bu yaklaşımların nasıl değiştiği alınmamıştır. Dolayısıyla 
bu çalışmada meselenin bu yönleriyle analitik ve mukayeseli yöntemler kul-
lanılarak ele alınması amaçlanmıştır. 

Bu tebliğde İbn Sînâ’nın tabiî tümel ve mutlak mahiyet kavramları ara-
sında kurduğu ilişkiye dair 13. ve 14. yüzyıl İslâm düşüncesinde ortaya çıkan 
farklı yaklaşımlar, bu yaklaşımların geçirdiği aşamalar ve değişimler, bu dö-
nemlerde yaşamış önde gelen mantıkçı, kelâmcı ve İslâm filozoflarının ko-
nuyla ilgili görüşlerinden hareketle ele alınacaktır. 

 
1. Problemin Arka Planı 
Tabiî tümel-mutlak mahiyeti ilişkisinin nasıl olduğuna yönelik tartışma İbn 

Sînâ’ya dayanmaktadır. O yüzden problemin 13. ve 14. yüzyıldaki yansımalarına 
geçmeden önce İbn Sînâ’nın konuyla ilgili görüşleri ve sonraki gelenekte belir-
gin bir yere sahip olan Râzî’nin İbn Sîna yorumu üzerinde durulacaktır. 

 
1.2. İbn Sînâ 
Mahiyet kavramı literatürde iki farklı anlamda kullanılmaktadır: Birinci-

si, özel manada (bi’l-ma‘na’l-ehass) mahiyettir. Bu, ‘o nedir?’ sorusuna verilen 
cevaptaki mahiyettir. İkincisi ise genel manadaki (bi’l-ma‘na’l-e‘am) mahi-
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yettir. Bu ise bir şeyi o şey yapan şeyi yani onun en temel hakikatini ifade 
eden anlamındaki mahiyettir. Genel anlamdaki mahiyet, varlığın karşıtı ol-
mayıp aksine bu anlamıyla varlığın da bir mahiyeti vardır. Özel anlamdaki 
mahiyetin İbn Sînâ’nın metafiziğinde tabiî tümele tekâbül ettiği ifade edil-
mektedir.2 Bu çalışmada tabiî tümele özdeş olup olmadığı tartışılan mahiyet 
özel anlamdaki mahiyettir.  

Mutlak mahiyet ile tabiî tümel ilişkisi sorunu İbn Sînâ’nın mahiyet ve 
tümellerle ilgili açıklamalarına dayanmaktadır. İbn Sînâ, Şifâ külliyatı Mantı-
ğa Giriş kitabında mahiyetin üç farklı itibarla ele alınabileceğini belirtmek-
tedir. Diğer bir ifadeyle bazen dışta bazen zihinde bulunabilen şeylerin ma-
hiyetlerine ilişkin üç tane itibar bulunmaktadır: (1) Mahiyetin herhangi bir 
varlık tarzına ve onların ilişenlerine izâfe edilmeksizin kendi olmaklığı ba-
kımından dikkate alınmasıdır. (2) Mahiyetin tasavvurda olması ve zihindeki 
varlığa özgü arazların ilişmesi bakımından dikkate alınmasıdır (3) Mahiyetin 
dış dünyada bulunması ve ona özgü arazların kendisine ilişmesi bakımından 
dikkate alınmasıdır.3 Şifâ: Metâfizik I’de ise o, mahiyetin itibarlarını koşullu 
olup olmamalarına göre isimlendirir. Bu çerçevede yukarıda zikredilen iti-
barları (1) bi-lâ şarti şey, (2) bi-şarti lâ şey ve (3) bi-şarti şey şeklinde isim-
lendirir. Herhangi bir şeyin birlikte bulunması veya bulunmamasının şart 
koşulmadığı kendinde mahiyet bi-lâ şarti şey; herhangi bir şeyin birlikte bu-
lunmamasının şart koşulduğu mahiyet bi-şarti lâ şey; bir şeyin birlikte bu-
lunmasının şart koşulduğu mahiyet ise bi-şarti şey mahiyettir.4 İbn Sînâ’da 
bu şekilde geçen mahiyetin itibarları sonraki gelenekte sırasıyla şu şekilde 
isimlendirilmiştir: (1) mutlak mahiyet/ mahiyet lâ bi-şarti şey; (2) mücerred 
mahiyet (3) mahlût mahiyet. 

İbn Sînâ’nın Şifâ: Mantığa Giriş eserinde yaptığı diğer önemli bir ayrım ise 
tabiî, aklî ve mantıkî tümel ayrımıdır. O, bu terimleri kullanarak üç tümel 
çeşidini açıklar. Bu çerçeve o, cins, tür, fasıl, hassa ve araz denilen beş tümel 
anlamın mezkûr üç tümel kısımlarında nasıl bulunduğunu izah eder.5 İbn 

                                                 
2  Toshihiko Izutsu, İslâm’da Varlık Düşüncesi, çev. İbrahim Kalın (İstanbul: İnsan Yayınları, 

2003), 121, 126-127; Ahmet Pirinç, “Mâhiyetin İ’tibârî Olması Bağlamında Üç İ’tibâr Teorisi 
ve Tabiî Tümelin Ontolojik Konumu”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 47 
(Aralık 2019), 186; Muhammad U. Faruque, “Mullā Ṣadrā on the Problem of Natural 
Universals”, Arabic Sciences and Philosophy 27/2 (Eylül 2017), 279. 

3  Ebû Alî Hüseyn b. Abdillâh b. Alî İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ: Mantığa Giriş, çev. Ömer Türker (İs-
tanbul: Litera Yayıncılık, 2013), 7-8; Izutsu, İslâm’da Varlık Düşüncesi, 121. 

4  Ebû Alî Hüseyn b. Abdillâh b. Alî İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ: Metafizik, çev. Ekrem Demirli - Ömer 
Türker (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2013), 1/179-180; Wahid M. Amin, “Kutbüddin er-Râzî ve 
Tümeller Sorunu: İbn Sînâ’nın Doğal Tümeller Teorisi Üzerine Bir On Dördüncü Yüzyıl Eleş-
tirisi”, Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi (Journal for the History of 
Islamic Philosophy and Sciences) 5/2 (Ekim 2019), 29-30. 

5  İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ: Mantığa Giriş, 58. 
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Sînâ’ya göre, tabiî hakikatler Allah’ın ve meleklerin ilminde çokluktan önce 
bulunmaktadır. Tek bir anlam olarak bulunan bu tabiî hakikatlerden her bir 
makûl daha sonra varlığa çıkarlar. Böylece çoklukta meydana gelir. Çoklukta 
meydana geldikten sonra ise bizde akledilir olarak meydana gelirler.6 Söz 
gelimi “canlı” mefhumu akılda bir anlama sahip iken onun umumî veya 
“cins olması” başka bir anlam; “cinslikle mevsuf bir canlı” olması ise diğer 
bir anlamdır. İbn Sînâ’ya göre canlının “cins olması” anlamı mantıkî cins, 
“cinslikle mevsuf canlı olması” anlamı ise aklî cinstir. Zihinde meydana gel-
diğinde kendisi için cinsliğin akledilmesi mümkün olan ve dışta bulunan 
canlılık tabiatı ise tabiî tümeldir. Cinslikle mevsuf canlı anlamı akılda olup 
tabiî cinsin makulüdür.7 

İbn Sînâ mahiyetin itibarları ve tümellerle ilgili ayrımları kullanarak 
mutlak mahiyet ve tabiî tümelin aynı şeyler olduğunu ifade edecek şekilde 
açıklamada bulunur. Ona göre, söz gelimi canlı olması bakımından canlı ma-
nası ne geneldir ne de özeldir. O sadece canlıdır. Genellik ve özellik onun an-
lamına dahil değildir. Bu İbn Sînâ’nın bi- lâ şarti şey mahiyet dediği itibardır. 
Daha sonra bu manayla birlikte onun genellik ve özelliği gibi canlılığına ila-
ve bir mana ile birlikte tasavvur edilmesi mümkündür. Bu anlamda zihinde 
bulunan aklî canlılık suretine çok şeye nispetinin bulunması yani tümellik 
ilişir. Diğer bir ifadeyle akıl tek bir şeyi, çok şeye doğru olarak nispet eder ve 
onlardan her birine yüklem yapar. Canlılığa ilişen bu “tümellik” manasına 
mantıkî tümel denilmektedir. Bunların yanı sıra bir de “cins olan canlı” ma-
nası bulunmaktadır ki bu da aklî tümeldir. 8 Tümellerin kısımlarını açıkladığı 
yerde İbn Sînâ, mutlak mahiyet ile tabiî tümel ilişkisine dair şöyle bir ifade-
ye yer verir: 

الذي يصلح ان يجعل للمعقول منه النسبة / وأما الطبيعي فهو الحيوان بما هو حيوان
ح أن تعقل 

ُ
 ....له الجنسيةالتي للجنسية، فإنه إذا حصل في الذهن معقوال صل

“Tabiî [tümel[, canlı olması bakımından canlıdır/ki onun maʿkûlü-
ne cinsliğe ait bir nisbet verilmesi mümkündür. Böylece o, zihinde 
maʿkûl olarak meydana geldiğinde onun cinsliğini akletmek 
mümkün olur.” 9 

Yukarıdaki pasajın baş tarafı tabiî tümelin mutlak mahiyete eşitliğini ifa-
de etmekle birlikte10 sonrasında gelen kısım, tabiî tümele özdeş kılınan can-
                                                 
6  İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ: Mantığa Giriş, 62; Faruque, “Mullā Ṣadrā on the Problem of Natural 

Universals”, 284. 
7  İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ: Mantığa Giriş, 59-61. 
8  İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ: Mantığa Giriş, 59; Hasan Akkanat, Klasik Dönem İslam Felsefesinde Tümel-

ler: İbn Sînâ Eksenli Bir Çözümleme (Adana: Karahan Kitabevi, 2016), 305-306. 
9  İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ: Mantığa Giriş, 60. 
10  Râzî ve takipçileri tarafından savunulan bu yorum çağdaş çalışmalarda da İbn Sînâ’nın gö-

rüşü olarak ileri sürülmektedir. Yani bu çalışmalara göre İbn Sînâ mutlak mahiyet ile tabiî 
tümeli özdeş kabul etmiştir. Bk. Amin, “Kutbüddin er-Râzî ve Tümeller Sorunu”, 30; 
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lının kayıtsız bir şekilde mutlak canlı değil aksine belli bir kayıtla birlikte 
dikkate alınan kendinde canlıya özdeş kılındığı şeklinde anlamaya da elve-
rişlidir. İbn Sînâ’nın bu ifadeleri daha sonra Râzî ve takipçileri11 tarafından 
ilk anlamda yorumlanırken 14. yüzyılın önde gelen âlimleri tarafından ikinci 
anlamda anlaşılacaktır. 

İbn Sînâ tabiî tümelin dışta mevcut olduğunu kabul etmektedir. Ona gö-
re, canlılık tabiatı dışta mevcuttur.12 Ancak o, tabiî tümel veya kendinde 
mahiyet olarak ifade ettiği canlılık tabiatının dışta mevcut olmasıyla bu ta-
biatın soyut bir şekilde şahıstan ayrı bir varlığa sahip olarak mevcut oldu-
ğunu veyahut dıştaki bu tek tabiatın bütün canlı varlıklar arasında ortak ol-
duğunu ileri sürmemektedir. Onun düşüncesinde her bir canlıyı o canlı ya-
pan bir tabiat bulunmaktadır ve canlı nesneler soyutlandığında hepsinden 
elde edilen tabiat aynıdır.13  

 
1.2. Fahreddin Râzî  
İbn Sînâ’nın metinlerinde imâ edilen tabiî tümel-mutlak mahiyet özdeş-

liği Râzî tarafından açık bir şekilde ifade edilmektedir. Daha sonra ise Râzî, 
her iki kavramın nasıl dışta bulunduğunu temellendirmeye çalışmaktadır. 
Râzî’nin tabiî tümel-mutlak mahiyet ilişkisi konusundaki İbn Sînâ yorumu-
nun üç tane temel işlemde ortaya koyduğu görülmektedir:  

 
Birincisi: Tabiî Tümel-Mutlak Mahiyet Özdeşliği 
Râzî’nin bu özdeşliği en yalın haliyle “canlı tümeldir” sözünde hangi du-

rumların bulunduğunu tasnif ettiğinde zikrettiği görülmektedir. Aslında 
Râzî’nin yer verdiği bu örnek sonrakiler tarafından da konunun açıklanması 
için merkezi bir yer işgal edecektir. Râzî’ye göre, “canlı tümeldir” dediği-
mizde burada üç durum (emr) bulunmaktadır: (1) canlı olmak bakımından 
canlı, (2) onun tümel olması ve (3) ikisinin birleşimidir. Daha sonra ise o 
canlı olmak bakımından canlıyı “tabiî tümel”, onun tümel olmasını “mantıkî 
tümel” ve bu ikisinin birleşiminden meydana gelen mefhumu ise “aklî tü-
mel” olarak isimlendirir.14 

                                                                                                               
Faruque, “Mullā Ṣadrā on the Problem of Natural Universals”, 280, 283; Izutsu, İslâm’da Var-
lık Düşüncesi, 121. 

11  Burada Râzî takipçileri ile kastedilen mutlak mahiyet ve tabiî tümel ilişkisi konusunda onun 
yorumunu benimseyen Urmevî, Kâtibî, Ebherî ve Hûnecî gibi 13. Yüzyılda yaşamış mantıkçı 
ve Meşşâî filozoflarıdır. 

12  İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ: Mantığa Giriş, 60. 
13  Izutsu, İslâm’da Varlık Düşüncesi, 121. 
14  Ebû Abdullah Fahreddin Muhammed b. Ömer Fahreddin Râzî, Mantıku’l-Mülahhas, thk. Ahad 

Ferâmerz Karamelekî - Âdîne Asgarînejâd (Tahran: İntişârât-ı Dânişgâh-ı İmâm Sâdık, 
1381), 27; Ebû Abdullah Fahreddin Muhammed b. Ömer Fahreddin Râzî, Kitâbu’l-Mülahhas 
fi’l-mantık ve’l-hikme (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa, 1730), 49a. 
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Bu tasnifteki “canlı olmak bakımından canlı” aynı zamanda mahiyet lâ bi-
şarti şey olarak ifade edilen mutlak mahiyettir. Râzî mantıkî tümel olarak 
isimlendirdiği “tümellik”in nisbî bir durum olup canlılık mahiyetinden son-
ra geldiğini belirtir. Dolayısıyla mantıkî tümelin mutlak mahiyete özdeş olan 
tabiî tümelden farklı olması gerekir. Zira tümel bazen canlı olur bazen de 
cansız olabilir. Eğer onun canlı olması ile tümel olması tek bir şey olsaydı 
veyahut da onlardan biri diğeriyle kâim olsaydı birbirlerinden ayrı bulun-
maları imkânsız olurdu.15 

Tümelliğin mahiyetlere ilişen izâfî bir vasıf olduğunu düşünmekle birlik-
te Râzî’ye göre, tümel kavramıyla (i) bazen bu niteliğin kendisine iliştiği şey, 
(ii) bazen doğrudan bu niteliğin kendisi ve (iii) bazen de bu ikisinin toplamı 
kastedilir. Örneğin cinslik izâfî bir nitelik olup bazı mahiyetlere ilişir. Buna 
göre cinsle (i) bazen bu izâfî niteliğin kendisine iliştiği şey (meselâ canlı vb.), 
(ii) bazen bu izâfî niteliğin kendisi ve (iii) bazen de bu ikisinin toplamı kas-
tedilir. Bu durumda birincisi tabiî cins, ikincisi mantıkî cins ve üçüncüsü aklî 
cins olarak isimlendirilir. Râzî, tümel kavramıyla izâfî bir niteliğin kendisi 
şeklindeki açıkladığı ikinci anlamı kastettiğini belirtmektedir.16 Dolayısıyla 
ona göre hakiki anlamda tümel mantıkî tümel olup diğer iki tümelin tümel 
olması başka anlamlardadır. 

 
İkincisi: Tabiî Tümelin Dıştaki Varlığının Temellendirilmesi 
İbn Sînâ’nın Şifâ: Mantık’taki ifadelerini tabiî tümel-mutlak mahiyet öz-

deşliği yönünde yorumladıktan sonra tabiî tümelin dışta mevcut olduğunu 
temellendirmeye çalışır. Ancak öncelikle tümelin dışta bulunmasıyla ne kas-
tedildiğine bakmak gerekiyor. Râzî’ye göre, buradaki tümelle şu dört anla-
mın kastedilmesi muhtemeldir: (i) Tümelliğin kendisine iliştiği tabiatın ken-
disi, (ii) tabiatın kendisinden çok şey arasında ortak olacak bir suretin 
akledilmesine elverişli olması, (iii) tabiatın çok şey arasında ortak olması ve 
(iv) tabiata şöyle söylenebilmesidir: Eğer tabiatın kendisi bu madde ve araz-
larla değil de şu madde ve arazlarla birlikte bulunsa bu farklı bir olurdu. Bu-
rada birinci, ikinci ve dördüncü anlamda tümel dışta mevcut iken üçüncü 
anlamda tümel dışta mevcut değildir.17 Önceki başlıkta Râzî’nin zikrettiği üç 
farklı tümel anlamda tabiî tümel ifadesinde kastedilen tümelin tabiatın ken-
disi olduğu açıklanmıştı. Burada ise tümel için zikrettiği dört anlamdan ilki 
olan tümellik niteliğinin kendisine iliştiği tabiatın kendisinin dışta mevcut 

                                                 
15  Râzî, Mantıku’l-Mülahhas, 27; Râzî, Mülahhas (Şehid Ali Paşa, 1730), 49a. 
16  Ebû Abdullah Fahreddin Muhammed b. Ömer Fahreddin Râzî, el-Mebâhisü’l-meşrikiyye fî il-

mi’l-ilâhiyyât ve’t-tabîʿiyyât, thk. Muhammed Muʿtasım el-Bağdâdî (Beyrut: Dârü’l-Kitâbi’l-
Arabî, 1990), 1/572. 

17  Râzî, el-Mebâhisü’l-meşrikiyye, 1/573. Râzî bu eserinde Platon’un müsüller görüşünü kabul 
etmediği için üçüncü anlamdaki tümelin dıştaki varlığını reddetmektedir. 
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olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla Râzî’ye göre zikredilen anlamda tabiî 
tümel dışta mevcuttur.  

Râzî’nin tabiî tümelin dışta mevcut olmasıyla ne kastedildiğine dair açık-
lamalarından sonra onun tabiî tümelin dışta mevcudiyetini temellendirmek 
için başvurduğu delile geçilebilir. Aslında bu delil İbn Sînâ’da da farklı şekil-
lerde görülmekle birlikte Râzî onu daha sistematik bir şekilde zikretmekte-
dir. Parça-bütün ilişkisi delili olarak isimlendirdiğimiz bu delile göre, Tabiî 
tümelin dışta (a‘yân) varlığında bir şüphe yoktur. Zira canlılık tabiatı, “bu 
canlı”nın bir parçasıdır. “Bu canlı” mevcut olduğuna göre onun bir parçası 
olan “canlı” da mevcuttur.  Çünkü her ne zaman bileşik (mürekkeb) mevcut 
olsa onun bileşenleri (basît) de mevcut olmak durumundadır. Aksi takdirde 
bileşik mevcut, mevcut ve yokluktan (ma‘dûm) oluşurdu ki bu imkânsızdır.18  

 
Üçüncüsü: Mutlak Mahiyetin Dışta Varlığının Temellendirilmesi 
Tabiî tümelin mutlak mahiyete özdeş olduğu kabul edildikten sonra as-

lında tabiî tümelin dışta varlığını temellendirmek için ileri sürülen delili 
mutlak mahiyetin varlığını ispat etmek için de kullanmak mümkün hale 
gelmektedir. Diğer bir ifadeyle bu üçüncü işlem aslında birinci ve ikinci 
aşamadaki işlemlerin zorunlu bir sonucudur. Nitekim Râzî de mutlak mahi-
yetin varlığını temellendirmek için de parça-bütün ilişkisi delilini kullan-
maktadır. O şöyle demektedir: “Bil ki: Lâ bi-şarti şey canlı, mevcuttur. Çünkü 
dıştaki mevcudun bir parçası olduğundan o da dışta mevcuttur…”19 Râzî’nin 
mahiyet lâ bi-şarti şey olarak ifade ettiği şey, mutlak mahiyettir. 

Râzî tabiî tümel ve mutlak mahiyetin dıştaki mevcudiyetini temellen-
dirmek için bazen parça-bütün ilişkisi delilinden farklı bir delile daha yer 
verir. Mülahhas adlı eserinde ele aldığı bu delil şöyle özetlenebilir: Bir türün 
fertlerinin o türün doğasında (tabî‘at) ortak oldukları kesin olarak bilinmek-
tedir. Türün fertlerinden her biri kendisine özgü nitelikleriyle diğerlerinden 
ayrışır. Şu hâlde türün fertleri arasında ortaklığa yol açan şey (el-kadru’l-
müşterek) ile onlar arasında ayrışmaya yol açan şey birbirinden farklı olma-
lıdır. Ayrışmanın sebebi olan şey, fertlerdeki bireysel tikel nitelikler olup 
dışta mevcutturlar. Ortaklığın sebebi olan şey ise yokluk cinsinden (ademî) 
olamayacağı ve ayrışmanın sebeplerinden de farklı olduğuna göre onun tü-
mel ve dışta mevcut olması gerekir.20 Râzî’nin ortak değerin mutlaka bir var-
lığının bulunması gerektiğini ve bu varlığın da dış varlık olduğunu savun-
masının temel sebebi, onun bu eserinde zihnî varlığı reddetmesidir. Zira bu 
eserinde zihnî varlığı reddettiğinden ortaklığı sağlayacak şeyin bulunabile-

                                                 
18  Râzî, Mantıku’l-Mülahhas, 27. 
19  Râzî, Mülahhas (Şehid Ali Paşa, 1730), 49a. 
20  Râzî, Mantıku’l-Mülahhas, 30. 
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ceği tek bir varlık alanı kalmaktadır. O da hâricî varlıktır. Dolayısıyla burada 
zikredilen delilin tam bir delil olabilmesi için zihnî varlığın reddedilmesi ge-
rekmektedir. Aksi takdirde zihnî varlığı kabul eden birisi, ortak değerin zi-
hinde bulunduğunu söyleyerek şeyler arasındaki ortaklığı açıklama imkânı-
na sahip olacak ve tümelin dışta mevcudiyetini kabul etmek mecburiyetinde 
kalmayacaktır. Bu yüzdendir ki Râzî, zihnî varlığı kabul ettiği Mebâhis adlı 
eserinde tümelin dıştaki varlığını temellendirmek için bu delile yer vermez. 
21 Aynı şekilde Râzî’nin tabiî tümel-mutlak mahiyet konusundaki görüşlerini 
takip eden sonraki düşünürler de genellikle bu delile başvurmamayı tercih 
etmişlerdir. 

Râzî’nin türün bireyleri arasında ortaklığı sağlayan tümellerin dışta var 
olmaları gerektiği yönünde Mülahhas’ta yer verdiği iddiasının karşı karşıya 
olduğu başka problemler de bulunmaktadır. Eğer zihnî varlığı kabul etmeyip 
ortaklığı sağlayan tek şeyin dış varlık alanı olduğunu düşünürsek bu du-
rumda dışta herhangi bir ferdi bulunmayan madûm mahiyetlerin tümel 
mefhumlarının nerede mevcut oldukları bir sorun olarak kalmaya devam 
etmektedir. Bunun çözümü ya halleri ya zihnî varlığı veyahut da Platoncu 
müsülleri kabul etmektir. Bu yüzden de Râzî, zihnî varlığı ve halleri reddet-
tiği Mülahhas ve Şerhu’l-İşârât gibi eserlerinde Platoncu müsülleri veya kendi 
kendilerine kâim suretleri kabul etmek zorunda kalır. Ancak Râzî, Platon’un 
aksine sadece gayri mevcut mahiyetlerin idrak edilmesi için kendi kendine 
kâim suretlerin bulunmasının gerekliliğine inanır.22 

 
2. 13. Yüzyıl İslâm Düşüncesinde Probleme Yönelik Yaklaşımlar 
Tabiî tümel-mutlak mahiyet ilişkisi konusunda Râzî’nin İbn Sînâ yorumu 

sonraki gelenekte farklı tepkilere yol açmıştır. 13. yüzyılda yaşamış İslâm 
düşünürlerinden Meşşâî filozoflar ve mantıkçılar Râzî’nin yorumunu büyük 
ölçüde takip ederken, kelâmcılar onun yorumlama işlemlerinden bazılarını 
eleştirmişlerdir. Diğer taraftan İşrâkî filozoflar da bu konuda bu yorumla-
maya tamamen karşı çıkıp onu eleştirmişlerdir. Nasîrüddin Tûsî (öl. 
672/1274) ise kelâmcıların eleştirmeden kabul ettikleri parça-bütün ilişkisi 
delilini kısmen İşrâkîler’in eleştirilerine benzer şekilde eleştiriye tabi tut-
muştur. Böylece 14. yüzyılda ortaya çıkacak yeni yorumun zemini bu dö-
nemdeki düşünürler tarafından hazırlanmıştır. 

 
 

                                                 
21  Râzî, el-Mebâhisü’l-meşrikiyye, 1/148-149. 
22  Râzî, Mülahhas (Şehid Ali Paşa, 1730), 78b; Ebû Abdullah Fahreddin Muhammed b. Ömer 

Fahreddin Râzî, Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbîhât, nşr. Ali Rızâ Necefzâde (Tahran: Encümen-i Âsâr 
ve Mefâhir-i Ferhengî, 1384), 2:235-236; Ziya Erdinç, Teftâzânî’de Bilgi Teorisi (Sakarya: Sa-
karya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2019), 121, 141, 288. 
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2.1. Meşşâî Filozoflar ve Mantıkçıların Yaklaşımı 
Hûnecî (öl. 646/1248), Esîrüddin Ebherî (öl. 663/1265), Ali b. Ömer Kâtibî 

(öl. 675/1277) ve Sirâceddin Urmevî’nin (öl. 682/1283) sorunu ele aldıkları 
eserlerinde ve Tûsî’nin de Tecrîdu’l-akâid’inde23 bu yaklaşımı benimsedikleri 
görülmektedir. Bu düşünürler Râzî tarafından geliştirilen yorumu meydana 
getiren üç işlemi de takip etmektedirler. 

 
Birincisi: Tabiî Tümel-Mutlak Mahiyet Özdeşliği 
Bu düşünürler de Râzî gibi tabiî tümel-mutlak mahiyet özdeşliğini “canlı 

tümeldir” örneği üzerinden ifade etmektedirler. Buna göre bir canlıya tümel 
olduğu söylendiğinde burada üç durum bulunmaktadır: (i) kendisi olmak 
bakımından mahiyet, (ii) bu mahiyetin tümel olması ve (iii) bu ikisinin bir-
leşmesinden meydana gelen mefhum. Birincisi tabiî tümel, ikincisi mantıkî 
tümel ve üçüncüsü aklî tümeldir. Onlar, bu örnekte “kendisi olmak bakı-
mından mahiyet” şeklinde zikredilen birinci durumun tabiî tümel olduğunu 
belirtmektedirler. Kendisi olmak bakımından mahiyetin de mutlak mahiyet 
olduğu açıktır.24 

Ebherî bu iki terim arasındaki özdeşliği biraz daha farklı bir örnek üze-
rinden de açıklamaya çalışır. Ona göre, bir şeyin mahiyetinin ortaklığı en-
gellemediğini söylediğimizde burada üç durum bulunur: (i) kendisi olmak 
bakımından mahiyet, (ii) onun ortaklığı engelleyici olmaması ve (iii) ortaklı-
ğı engelleyici olmamakla birlikte bulunan mahiyet. Bunlardan birincisi tabiî 
tümel, ikincisi mantıkî tümel ve üçüncüsü aklî tümeldir. Dolayısıyla kendisi 
olmak bakımından mahiyet olarak ifade edilen birincisi tabiî tümele özdeş 
olmaktadır.25 

Urmevî’nin tümelin dışta mevcut olmasıyla ne kastedildiğini açıklamak 
için kullandığı ifadeler de bu özdeşliği göstermektedir:  

“İnsanların ‘insanlık’ anlamında ortak olmalarının manası, sayı 
bakımından tek bir şeyin Zeyd ve Amr’da bulunması anlamında 

                                                 
23  Tûsî’nin Tecrîdu’l-akâid ile Şerhu’l-İşârât eserlerinde bu konuda belirgin bir fark bulunmak-

tadır. O yüzden Tecrid’teki görüşü itibariyle bu başlık altında yer verilecek ancak diğer 
eserlerindeki görüşünden dolayı da ayrı bir başlık altında ele alınacaktır. 

24  Esîrüddîn Ebherî, Beyânü’l-esrâr (Süleymaniye Kütüphanesi, Murad Molla, 1406), 3b; 
Esîrüddîn Ebherî, Müntehâ’l-efkâr fî ibâneti’l-esrâr, Kütüphane-yi Meclîs-i Şûrâ-yı Millî, 2752, 
216; Ebü’l-Hasen Necmüddîn Alî b. Ömer Kâtibî, Şemsiyye Risalesi: Tahkik, Çeviri ve Şerh, thk. 
Ferruh Özpilavcı (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2017), 77-79; Ebü’l-Hasen Necmüddîn Alî b. 
Ömer Kâtibî, el-Münassas fi şerhi’l-Mülahhas (Süleymaniye Kütüphanesi, Fazıl Ahmed Paşa, 
887), 12a; Ebü’l-Hasen Necmüddîn Alî b. Ömer Kâtibî, Câmiu’d-dekâik fî keşfi’l-hakâik, Paris 
Bibliotheque Nationale, 2370, 14b; Ebû Ca‘fer Nasîrüddîn Muhammed b. Muhammed Tûsî, 
Tecrîdü’l-akâid, thk. Abbas Muhammed Hasan Süleyman (İskenderiye: Dârü’l-Ma’rifetü’l-
Câmiiyye, 1996), 73-74. 

25  Esîrüddîn Ebherî, Zübdetü’l-hakâik (Süleymaniye Kütüphanesi, Murad Molla, 1406), 137a. 
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değildir. Aksine onun manası, her birinde bir şey vardır ki bu şey 
kendisinde bulunan bireyleştirici unsurlardan soyutlandığında 
geriye ‘herhangi bir şeyin şart koşulmadığı insanlık’ kalmasıdır. 
Bu anlamdaki insanlığın mefhumu, çokların kendisinde ortak ol-
masını engellemez. İşte bu ‘tümel mevcuttur’ ile kastedilen şey-
dir.”26 

Görüldüğü gibi Urmevî, “herhangi bir şeyin şart koşulmadığı insanlık” 
anlamının çoklar arasında ortaklığı engellemediğini yani tümel olduğunu 
söylemektedir. “Herhangi bir şeyin şart koşulmadığı insanlık” ise mutlak 
mahiyetin ta kendisidir. 

Tabiî tümelle mutlak mahiyetin özdeşleştirilmesinde şöyle bir sorun or-
taya çıkmaktadır. Genel olarak mantıkî tümelin kendisine iliştiği mahiyetin 
tabiî tümel olduğunu söylenmektedir. Bu mahiyetin de canlı olmak bakı-
mından canlı olduğu ifade edilmektedir. Yani tabiî tümel mutlak mahiyete 
özdeş kılınmaktadır. Ancak böyle kabul edildiğinde mutlak mahiyete tümel-
lik vasfının iliştiği söylenmiş olunmaktadır. Halbuki birçok yerde mutlak 
mahiyete hiçbir niteliğin ilişmediği ifade edilirken burada ise tümellik vas-
fının iliştiği söylenmektedir. Bu ise bir çelişkiye yol açmaktadır. Bu çelişkili 
durum daha sonra Kutbüddin Râzî ve Teftâzânî (öl. 792/1390) gibi yüzyıl dü-
şünürleri tarafından dile getirilecek ve onların yeni İbn Sînâcı yorumu geliş-
tirmelerinde önemli işlev görecektir. 

 
İkincisi: Tabiî Tümelin Dıştaki Varlığının Temellendirilmesi 
Bu düşünürler tabiî tümelin dışta mevcut olduğu konusunda hiçbir şüp-

henin ve tereddüdün bulunmadığını düşünmektedirler. Tümel ya çokluktan 
öncedir. Bu, tikellerin bizzat varlığa çıkmadan önce Feyyâz İlke’deki 
akledilir suretleridir. Ya çoklukla birlikte ve onların içindedir. Bu tümel var 
olduklarında tikellerin zımnında bulunur. Ya da çokluktan sonradır. Bu tü-
mel de tikellerden soyutlanmış olarak zihinde meydana gelir.27 Burada ikinci 
sırada zikredilen çoklukla birlikte, onların içinde ve zımnında var olduğu 
söylenen tümel, tabiî tümeldir. 

Bu düşünürler Râzî’yi takip ederek tabiî tümelin dıştaki varlığını temel-
lendirmek için parça-bütün ilişkisi delilini ileri sürerler.28 Bu çerçevede aynı 

                                                 
26  Ebü’s-Senâ Siraceddin Mahmud b. Ebi Bekr el-Urmevî, Kadı Siraceddin el-Ürmevi ve Metâliu’l-

Envâr (tahkik, çeviri, inceleme), thk. Hasan Akkanat (Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü, 2006), 1/172. 

27  Efdalüddin Hûnecî, Keşfu’l-esrâr ʿan gavâmizi’l-efkâr, thk. Halid Ruveyhib (Tahran: Müessese-i 
Pejûheş-i Hikmet ve Felsefe-i İran, 1389), 35. 

28  Ebherî, Beyânü’l-esrâr (Murad Molla, 1406), 3b; Ebherî, Zübdetü’l-hakâik (Murad Molla, 1406), 
137a; Ebherî, Müntehâ’l-efkâr, 2752, 216, 261; Kâtibî, Şemsiyye, 77-79; Kâtibî, Câmiu’d-dekâik, 
2370, 15a; el-Urmevî, Kadı Siraceddin el-Ürmevi ve Metâliu’l-Envâr (tahkik, çeviri, inceleme), 1/11; 
Tûsî, Tecrîdü’l-akâid, 73-74. 
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bağlam içerisinde bazen tabiî tümel, bazen kendisi olmak bakımından canlı 
ve bazen de bilâ şarti şey canlı şeklinde niteledikleri şeyin parça-bütün iliş-
kisi delilinden hareketle dışta mevcut olduğunu savunurlar.29 

Bazen tabiî tümel ile aklî tümel anlamları birbirine karıştırıldığından aklî 
tümelin mutlak mahiyete özdeş olduğu ve tıpkı mutlak mahiyet dıştaki varlı-
ğın bir parçası olması sebebiyle mevcut bulunduğu gibi aklî tümel anlamın da 
dışta mevcut olduğu zannedilmiştir. Bu karışıklığın temel sebebi şudur: Mese-
lâ “insan tümeldir” denildiğinde söz konusu olan (i) “kendisi olmak bakımın-
dan insan” (ii) tümellik, (iii) “tümel insan” şeklindeki üç unsur incelendiğinde 
“kendisi olmak bakımından insan”dan akledilmesinden meydana gelen “tü-
mel insan” şeklindeki aklî suret aklî tümeldir. Diğer bir ifadeyle buradaki 
“tümel insan”, dışta varlığı bulunan tabiî tümel veya mutlak mahiyet olarak 
ifade edilen şeyin kendisi değil ondan soyutlanmış zihnî surettir.30 Ebherî bu 
ikisinin birbirlerine karıştırılması dolayısıyla bazıları tarafından aklî tümelin 
dışta mevcut olduğu iddiasında bulunduğunu şu sözlerle ifade eder: 

“Eğer denilse: Zihinde mevcut olan şey, bireyin kendisinde birey-
leşmiş bir surettir. Bireyleşmiş hiçbir şey de tümel olmadığına gö-
re zihindeki suret de tümel değildir! Deriz ki: Biz suretin tümel 
olmasıyla onun aynıyla çok şey arasında ortak olduğunu kastet-
miyoruz. Aksine onun tümel olmasıyla şunu kastediyoruz: Zihin, 
tek bir mahiyetin dıştaki bireylerinden (eşhâs) hangisi olursa ol-
sun onu hâricî eklentilerinden soyutlanmış bir mahiyet olarak al-
dığında kendisinde meydana gelen tek bir şeydir. Eğer denilse: Tü-
mel insan, ‘kendisi olmak bakımından insan’dır (mutlak mahiyet). ‘Ken-
disi olmak bakımından insan’ ise dışta mevcut bulunan ‘bu in-
san’ın bir parçası olduğundan dışta mevcuttur. Zira ‘bu insan’ 
mevcut olduğuna göre mevcudun parçası da mevcuttur. Dolayısıy-
la ‘kendisi olmak bakımından insan’ mevcut olduğu gibi tümel in-
san da dışta mevcut olmalıdır. Deriz ki: Tümel insanın ‘kendisi olmak 
bakımından insan’a özdeş olduğunun delili tam değildir. Aksine o [yani 
tümel insan[, ortaklığı engellemeyen bir insandan ibaret olup bu 
kayıtla birlikte bulunan insan da ‘bu insan’ın bir parçası değildir. 
Şu hâlde tümel insan, ‘bu insan’ın bir parçası değildir.”31 

Tabiî tümelin tümel olmasına rağmen dışta nasıl bulunabildiği esas itiba-
riyle sorunlu bir durumdur. Bu sorun dönemin kelâmcıları tarafından dile 
getirilecektir. Ancak aslında farkında olmadan Ebherî de bu soruna kapı ara-
lamaktadır. Zira onun, aklî tümelin dışta bir varlığının bulunmadığı husu-
sunda yaptığı açıklama temelde tabiî tümelin dıştaki varlığını da nefyedici 

                                                 
29  Hûnecî, Keşfu’l-esrâr ʿan gavâmizi’l-efkâr, 35-36. 
30  Ebherî, Müntehâ’l-efkâr, 2752, 216. 
31  Esîrüddîn Ebherî, Telhîsü’l-hakâik (Süleymaniye Kütüphanesi, Murad Molla, 1406), 57a-57b. 
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nitelikte olup kendi aleyhine dönmektedir. O, aklî tümelin dışta mevcut ol-
madığını şöyle açıklamaktadır:  

“Dıştaki her mevcut bireyleşmiştir (muşahhas) ve her bireyleşmiş 
mevcut ortaklığı engelleyicidir. Dolayısıyla dıştaki her mevcut or-
taklığı engelleyici olduğuna göre aklî tümel dışta bulunamaz.” 32  

Tabiî tümel için de ortaklığı engellememe şeklindeki tümel tanımının 
geçerli olduğunu düşünen33 Ebherî’nin aklî tümelin dışta bulunmadığına 
yönelik açıklamalarından hareketle bir kimse tabiî tümelin dışta bulunama-
yacağını ileri sürebilir. Zira dışta mevcut bulunan her şey ortaklığı engelle-
yici bireyleşmiş mevcutlar olduklarından tabiî tümelin dışta bulunması 
mümkün değildir. Nitekim kelâmcılar tabiî tümelin dıştaki mevcudiyetini 
reddetmek için bu argümanı kullanmışlardır.  

 
Üçüncüsü: Mutlak Mahiyetin Dıştaki Varlığının Temellendirilmesi 
Tabiî tümel-mutlak mahiyet özdeşliği olduğuna göre mutlak mahiyet de 

tabiî tümel gibi dışta mevcuttur. Bu çerçevede bu düşünürler de Râzî gibi 
mutlak mahiyetin dıştaki varlığına ilişkin de müstakil olarak parça-bütün 
ilişkisi delilini kullanırlar. Mahiyetlerin itibarlarını ele alan bu düşünürler 
bunlardan hangilerinin dışta mevcut olduğunu tartıştıkları esnada mutlak 
mahiyetin de dışta mevcudiyetini ileri sürerler. Bu çerçevede zikrettikleri 
delil şöyledir: “Mahiyet lâ bi-şarti şey dışta mevcuttur. Çünkü o dışta mev-
cut olan bireylerin bir parçasıdır. Mevcudun bir parçası olan şey de mevcut-
tur.”34 Bazen de parça-bütün ilişkisi deliline başvurularak tabiî tümelin dış-
taki mevcudiyeti temellendirilirken burada hem tabiî tümel hem de mutlak 
mahiyet anlamına gelen mahiyet bi-lâ şarti şey terimi kullanılmaktadır.35 

Hem tabiî tümelin hem de mutlak mahiyetin temellendirilmesinde 
Râzî’inin takipçileri de onun gibi parça-bütün ilişkisi delilini kullanmışlar-
dır. Ancak bu iki şeyin fertle olan ilişkisini parça-bütün ilişkisi gibi tasavvur 
etmek başka sorunlara yol açmaktadır. Zira böyle bir tasavvurda tabiî tümel 
ve mutlak mahiyetin bir taraftan dıştaki ferdin bir parçası olduğu savunu-
lurken diğer taraftan bütüne yüklem yapılabildiği iddia edilmiş olunmakta-

                                                 
32  Ebherî, Zübdetü’l-hakâik (Murad Molla, 1406), 137a. 
33  Ebherî, Zübdetü’l-hakâik (Murad Molla, 1406), 137a. 
34  Kâtibî, Câmiu’d-dekâik, 2370, 133b-134a; Ebü’l-Hasen Necmüddîn Alî b. Ömer Kâtibî, 

Hikmetü’l-ʿayn, thk. Salih Aydın (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın-
ları, 2016), 69; Ebherî, Müntehâ’l-efkâr, 2752, 261. Hikmetü’l-ayn şârihi Mübârekşâh el-Buhârî, 
dışta bulunduğu söylenen “mahiyet lâ bi-şarti şey” ifadesini şerhederken bunun “kendisi 
olmak bakımından mahiyet” olduğunu ve tabiî tümele özdeş olduğunu belirtir. Mîrek 
Şemsüddîn Muhammed el-Buhârî İbn Mübârekşâh, Şerhu Hikmeti’l-ʿayn, nşr. Muhammed 
Can el-Kerîmî (Kazan: Şerif Can-Hasan Can Matbaası, 1319), 33. 

35 Hûnecî, Keşfu’l-esrâr ʿan gavâmizi’l-efkâr, 35-36; el-Urmevî, Kadı Siraceddin el-Ürmevi ve 
Metâliu’l-Envâr (tahkik, çeviri, inceleme), 1/11. 
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dır. Bu düşünürler mutlak mahiyet ile tabiî tümelin bütüne yüklem yapıldı-
ğını kabul etmektedirler. Şu hâlde parçanın bütüne yüklem yapılması söz 
konusu olmaktadır. Bu yüzdendir ki Ebherî “bir şeye dahil olanın ona yük-
lem yapılamayacağı” şeklindeki görüşü kabul etmediklerini söylemektedir. 
Diğer bir ifadeyle ona göre bir bütünün parçası olan şey, o bütüne yüklem 
olabilir. Çünkü bir bireye dahil olan veya onun parçası olan şey, bazen mad-
de ve suret olacak mevcuttur ki bu durumda yüklem yapılması doğru olmaz. 
Ancak bazen de yüklem olacak şekilde mevcut olur. İşte hem bütüne yüklem 
hem de parça olan cins ve fasıl gibi tabiî tümeller bu kısımdadır.36 

 
2.2. Kelâmcıların Yaklaşımı 
Seyfeddin Âmidî (öl. 631/1233), Beyzâvî (öl. 685/1286) ve Şemsüddin 

Muhammed b. Eşref Semerkandî (öl. 702/1303) gibi kelâmcılar tarafından 
savunulan yaklaşım burada incelenecektir. Bu kelâmcılar, Râzî ve takipçileri 
tarafından savunulan üç işlemden ilk ikisini reddedip sadece üçüncüsünü 
kabul etmektedirler. 

 
Birinci ve İkincisi: Tabiî Tümel-Mutlak Mahiyet Özdeşliği ile Tabiî Tüme-

lin Dıştaki Varlığının Reddi 
Bu düşünürler tabiî tümel-mutlak mahiyet özdeşliğinin reddedip tabiî 

tümelin dıştaki varlığının temellendirilmesi sadedinde parça-bütün ilişkisi 
delilinin kullanılmasına karşı çıkarlar. Mutlak mahiyet hakkında parça-
bütün ilişkisi delilini kullanıldığında eğer tabiî tümel ile mutlak mahiyet öz-
deş olsa bu durumda tabiî tümel için de aynı delilin kullanılabilmesi gerek-
mektedir. Halbuki tabiî tümel hakkında bu delilin kullanılması ve tabiî tü-
melin dışta mevcut olduğunun söylenmesi onlara göre sorunludur. Bu çer-
çevede Semerkandî Kıstasü’l-efkâr’da tabiî tümelin mutlak mahiyetle özdeş-
leştirilmesi ve böylece dıştaki mevcudun parçası olması dolayısıyla onun da 
dışta bulunduğu şeklindeki yaklaşıma karşı çıkar. Ona göre bu yaklaşım sa-
hipleri, parça-bütün ilişkisi delilinden hareketle tabiî tümelin varlığının ke-
sin olduğunu söylemektedir. Halbuki bu, tasavvuru ortaklığı engellemeyen 
şey (tabiî tümel) dışta mevcut bulunduğu yani tümelin dışta mevcut olduğu 
sonucuna yol açmaktadır. Tümelin dışta mevcut olması ise imkânsızdır.37 Şu 
hâlde Semerkândî’ye göre Râzî ve takipçileri tarafından savunulan ilk iki iş-
lem, batıllığı apaçık olan “dışta bulunan canlının tümel olduğu” gibi bir gö-

                                                 
36 Esîrüddîn Ebherî, “Tenzîlu’l-efkâr”, Mantık ve mebâhisu’l-elfâz, thk. Mehdi Muhakkik - 

Toshihiko Izutsu (Tahran-Montreal: Müessese-i Motaleât-ı İslâmî-i Dânişgâh-ı McGill Şube-i 
Tahran, 1974), 149-150. 

37  Şemsüddin Semerkandî, Kıstâsu’l-efkâr= düşüncenin kıstası:(eleştirmeli metin-çeviri), thk. Nec-
mettin Pehlivan (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2014), 108-
109. 
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rüşü kabul etmeye götürmektedir. Dışta mevcut bulunan canlının tümel ol-
duğunu iddia etmek, söz gelimi Zeyd’te bulunan mevcudun aynıyla Bekir’de 
de bulunduğunu kabul etmek anlamına gelir. Bu da bir cismin tek bir anda 
iki farklı mekânda var olmasını gerektirir. Aksi takdirde bu, genel yani tü-
mel olmazdı.38 

Beyzâvî de hiçbir tümelin dışta bulunmadığını savunmaktadır. Ona göre 
tümel, mefhumunun birçok şey arasında ortak olması uygun olduğu mana-
dır. Bu anlamda tümelin bireylerde mevcut olması imkânsızdır. Eğer birey-
lerde mevcut olsaydı çok şeylerin onda ortak olması mümkün olmazdı. Diğer 
taraftan tümel sırf vehmî bir şey de değildir. Her ne kadar o dışta ve şahıs-
larda bulunacak şekilde bir varlığa sahip olmasa da aklî varlığa sahiptir.39 

 
Üçüncüsü: Mutlak Mahiyetin Dıştaki Varlığının Kabulü 
Bu düşünürler ilk iki işleme karşı çıkmakla birlikte mahiyetin itibarlarını 

inceledikleri kısımda mutlak mahiyetin dıştaki varlığını savunurken Râzî ve 
takipçileri gibi parça-bütün ilişkisi deliline başvururlar. Öncelikle mutlak 
mahiyetin ne mevcut ne madum ne tümel ne tikel olduğu açıkladıktan sonra 
onun dıştaki varlığı için şöyle derler: Mahiyet lâ bi-şarti şey, dışta mevcut-
tur. Zira o, dışta mevcut bulunan ferdin bir parçasıdır. Mevcudun bir parçası 
olan şey de mevcuttur.40  

 
2.3. İşrâkî Filozofların Yaklaşımı 
Râzî tarafından geliştirilen İbn Sînâcı yoruma yönelik diğer bir tepki de 

İşrâkî filozoflardan gelmiştir. Sühreverdî Maktûl (öl. 587/1191), Şemsüddîn 
Muhammed b. Mahmûd Şehrezûrî (öl. 687/1288) ve Kutbüddîn-i Şîrâzî (öl. 
710/1311) gibi İşrâkî filozofların genelde tümellerin özelde ise tabiî tümelin 
dışta bulunmasına yönelik eleştirilerinin de 14. yüzyılda ortaya çıkacak olan 
yeni yoruma etkisinin olduğu söylenebilir. 

Sühreverdî’yi takiben varlığın mahiyete ziyâdeliğine ve varlık mahiyet 
ayrımına karşı çıkan İşrâkî filozoflara göre, dışta bulunan şeyler sadece hü-
viyetler olduğundan tümeller dışta bulunamaz. Tümel yüklemlerin tamamı 
dışta varlığı bulunmayan aklî itibarlardan ibarettir.41 Diğer yandan onlar, 

                                                 
38  Semerkandî, Kıstâsu’l-efkâr, 109. 
39  Ebü’l-Hasan Seyfüddin Ali b. Muhammed Âmidî, Dekâiku’l-hakâik: Kısmu ilmi’l-mantık, nşr. es-

Seyyid Fâzıl Ali el-Mûsevî (Beyrut: Kitâb-Nâşirûn, 2019), 1: 48-49. 
40  Kâdî Nâsırüddîn Ebû Saîd Abdullāh b. Ömer Beyzâvî, Tavâliʿu’l-envâr, thk. Abbas Süleyman 

(Beyrut ve Kahire: Dârü’l-Cîl ve el-Mektebetü’l-Ezheriyye Li’t-turâs, 1991), 83; Şemsüddin 
Semerkandî, es-Sahâifü’l-ilâhiyye, thk. Ahmed Abdurrahman Şerif (Kuveyt: Mektebetü’l-
Felâh, 1985), 97-98. 

41  Mahmûd b. Mesʿûd Kutbüddin Şîrâzî, Şerhü Hikmeti’l-işrâk, nşr. Abdullah Nûrânî ve Mehdî 
Muhakkik (Tahran-Montreal: Dânişgâh-ı Mütâlaât-ı İslâmî, 2001), 48; Şemseddîn Muham-
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tümel anlamın nesnenin parçası olamayacağına yönelik şöyle bir gerekçe 
ileri sürerler: Bir şeyin hakikî anlamda parçası olan şey, ona yüklem yapıla-
maz. Dolayısıyla eğer cins ve faslın parça olmasıyla gerçek anlamda bir par-
ça olmaları kastediliyorsa bunlar bütüne yüklem olamazlar.42 Bu gerekçe 
daha sonra Tûsî ve 14. yüzyıl İslâm düşünürleri tarafından da kabul edilecek 
ve parça-bütün ilişki delilinden hareketle tümelin varlığının temellendiril-
mesine karşı çıkacaklardır. 

 
2.4. Tûsî’nin Eleştirileri 
Tecrîdu’l-akâid’te Tûsî, mutlak mahiyeti tabiʿî tümelle özdeşleştirmekte, 

tabiʿî tümelin dışta şahısların bir parçası olduğunu ve bütüne doğru olarak 
yüklendiğini savunmaktadır. Mahiyetin kısımlarını ele aldığı bölümde şöyle 
demektedir:  

“Mahiyet bazen de ‘lâ bi-şarti şey’ olarak dikkate alınır. Bu dışta 
mevcut olan tabiî tümeldir. Bu itibarla alınan mahiyet, şahısların 
bir parçası olup kendisi ile kendisine eklenenden meydana gelmiş 
bütüne doğru olarak söylenir. Mahiyete ilişen tümele ‘mantıkî 
tümel’ denilir. Mahiyet ile bu tümelin toplamına ise ‘aklî tümel’ 
denilir. Mantıkî ile aklî tümel zihnî şeylerdir.”43 

Tecrîd’te açık bir şekilde tabiî tümelin dıştaki şahsın bir parçası olmakla 
birlikte aynı zamanda ona yüklem yapıldığını söyleyen Tûsî, Şerhu’l-İşârât ve 
Ta’dîlu’l-mi’yâr’da dıştaki şahsın parçası olan şeyin bütüne yüklem yapılama-
yacağını belirtir. Böylece Tûsî, parça-bütün ilişkisinden hareketle mutlak 
mahiyet ve tabiî tümelin dıştaki varlığının ispatlanmasının mümkün olma-
dığını ortaya koymuştur. Zira hem tabiî tümel hem de mutlak mahiyet bü-
tüne yüklem yapılabilmektedir. Eğer bunlar bütünün parçası olsaydı yüklem 
yapılmaları mümkün olmazdı. Bu çerçevede konuyla ilgili olarak Şerhu’l-
İşârât’ta şöyle demektedir:  

“(i) Bir kısım tümel vardır ki sadece manası tek olması şartıyla tasavvur 
edilir. Buna bitişen şeyler ise onun için fazlalık olur. İlk anlamıyla bütüne 
söylenmez. Zira o bütünün bir parçasıdır. (ii) Bir kısım tümel de ma-
nasının tek başına olması şartıyla değil aksine onunla birlikte baş-
kasının bulunmasının ya da bulunmamasının mümkün görülmesi 

                                                                                                               
med Şehrezûrî, Şerhü Hikmeti’l-işrâk, thk. Ahmed Abdurrahîm Sâyih - Tevfîk Ali Vehbe (Ka-
hire: Mektebetü’s-Sekâfeti’d-Dîniyye, 2012), 1/471. 

42  Kutbüddin Şîrâzî, Şerhü Hikmeti’l-işrâk, 193; Şehrezûrî, Şerhü Hikmeti’l-işrâk, 1/466. 
43  Tûsî, Tecrîdü’l-akâid, 73-74. Teftâzânî Tecrîd’teki bu ifadelerin Tûsî’nin Şerhu’l-İşârât’taki gö-

rüşüne aykırı olduğunu belirterek bu hususun eserin Tûsî’ye ait olmadığını gösteren önem-
li bir delil olduğunu ifade eder. Teftâzânî’nin Tûsî’nin bu ifadelerine yönelik eleştirileri için 
Bk. Sa’düddin Mes’ud b. Ömer b. Abdillah el-Herevî Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd (İstanbul: 
Matbaa-i Muharrem Efendi, 1305), 1: 101-102. 
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şartıyla tasavvur edilir. Bunun ilk anlamı ise birlikte bulunma du-
rumunda bütüne doğru olarak söylenir.”44  

Daha sonra Tûsî birinci itibarla alınan tümelin ‘madde’, ikinci itibarla alı-
nan ise “cins” olduğunu belirtir. Örneğin canlı, birinci itibarla ‘madde’, ikinci 
itibarla alındığında ise cins olur. Birinci itibarla alınan canlı insanın bir parça-
sı olup hem dış hem de zihnî varlık yönünden önce gelir. İkinci itibarla alınan 
canlı ise bir parça değildir. Zira parça bütüne yüklem yapılamaz. Ancak onun 
tanımının bir parçası olduğu söylenebilir. Tanımın bir parçası olduğunda sa-
dece zihinde onun parçası olmaktadır. Dışta ise ancak ondan sonra gelir.45 

Bir şeye dahil olanın bazen ona yüklem yapılabileceğini savunan 
Ebherî’nin bu yaklaşımına karşı çıkan Tûsî, yüklemin konuya dahil olması-
nın yani onun bir parçası olmasının hakikî yönden değil aksine söz bakımın-
dan gerçekleşebileceğini söyler. Zira yüklem ile konunun zâtları birdir. Cin-
sin zâtı türün zatının ta kendisi olup sadece söz itibariyle onun bir parçası 
olabilir.46 Diğer bir ifadeyle Tûsî’ye göre dışta tahakkuk ettikleri zât bakı-
mından cins, tür ve fasıl gibi tümeller arasında bir ayrışma yoktur. Aksine 
bunların tamamı dışta varlık ve zât bakımından birdir. Eğer böyle olmasaydı 
“insan canlıdır” ve “insan düşünendir” gibi yüklemelerde bulunamazdık. 

Tûsî’nin bu yaklaşımı aslında bir çelişkiye düşmeden kelâmî ve İşrâkî on-
tolojiyi benimseyenler tarafından da Meşşâî mantık teorisinin kullanılabil-
mesine imkân tanımaktadır. Zira normalde Ebherî’nin açık bir şekilde ileri 
sürdüğü gibi cins, tür ve fasıl gibi tümel hakikatlerin dışta nesnenin bir par-
çası olarak bulunduğu kabul edildiğinde bu aynı zamanda tanım teorisinin 
metafizik temellerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu ontolojiyi kabul etme-
yen bir kimse, Meşşâî tanım teorisi ve kavramlarını kullandığında çelişkiye 
düşecektir. Zira bu kimsenin ontolojisinde, tanımda zikredilen cins ve faslın 
dışta bir karşılığı bulunmamaktadır. Tûsî’ye göre dışta bütün sıfatlarıyla bir-
likte tek bir zât bulunmakta ve bu zâtın itibara alınmasında birbirinden 
farklı iki tür kayıtlama dikkat çekmektedir:  

Birincisi, haysiyyet kaydıdır. Min haysü şeklinde kayıtlandığı için bu şe-
kilde ifade ettik. Haysiyyet kaydında eğer kayıtlardan önce gelen kısım bir 
ise sonra gelen kısımda farklılığın olması zâtta değişikliğe yol açmaz. Tek bir 
zâta haysiyyet kaydı ile farklı kayıtlar eklenip farklı mahiyetlere ulaşıldığın-
da bunların tamamı dışta aynı varlığa sahip olmakla birlikte sadece zihinde 
aralarında fark bulunur. Tûsî’ye göre cins ve tür arasındaki farklılık 

                                                 
44  Ebû Ca‘fer Nasîrüddîn Muhammed b. Muhammed Tûsî, Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbîhât, thk. Sü-

leyman Dünya (Kahire: Dârü’l-Meʿârîf, 1960), 1/184. 
45  Tûsî, Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbîhât, 1/184-185. 
46  Ebû Ca‘fer Nasîrüddîn Muhammed b. Muhammed Tûsî, “Taʿdîlü’l-mi‘yâr fî nakdi Tenzîli’l-

efkâr”, Mantık ve mebâhisu’l-elfâz, thk. Mehdi Muhakkik - Toshihiko Izutsu (Tahran-
Montreal: Müessese-i Motaleât-ı İslâmî-i Dânişgâh-ı McGill Şube-i Tahran, 1974), 150. 
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haysiyyet kaydı ile gerçekleştiğinden sadece zihinde farklılaşma vardır. Me-
selâ bütün sıfatlarla birlikte bulunan cinsin zatı, türün kendisiyle nitelenebi-
leceği bazı belirli sıfatlarla nitelenmesi itibariyle (haysiyyet kaydı) söz ba-
kımından dikkate alındığında tür olur. Bazı belirli sıfatlarla nitelenmesi ba-
kımından (haysiyyet kaydı) dikkate alınan şey, sıfatların tamamıyla nite-
lenmesi bakımından (haysiyyet kaydı) cinsin zatının parçası olamaz. Zira 
burada bazı sıfatlarla nitelenen ile tüm sıfatlarla nitelen aynı şey olup bazı 
sıfatlar ve tüm sıfatların bu tek şeyle ilişkisi itibarî yöndendir. İtibarî oldu-
ğundan da aslında her iki durumda da tek bir şey var. Tek bir şey olduğun-
dan parça bütün ilişkisinden bahsedilemez. 

İkincisi ise birliktelik (me‘iyyet) kaydıdır. Tûsî burada tek zât ile ondan 
sonra gelen kayıtlar arasında “me‘a (مع)” harfi cerrini kullandığından bu şe-
kilde isimlendirdik. Tek zât, bazı sıfatlarla birlikte bulunması (maiyyet kay-
dı) bakımından alındığında kendisi ile tüm sıfatlardan oluşan bütününün 
parçası olur. Birliktelik kaydı olduğunda şey ve birliktelik kaydından sonra 
gelen kısım dışta bir toplam ve bütün oluşturur. Dolayısıyla bazı sıfatlarla 
birlikte bulunması bakımından alındığında dışta “şey + bazı sıfatlar” varken 
şey tüm sıfatlarla birlikte bulunması bakımından alındığında ise “şey + tüm 
sıfatlar” vardır. Bu durumda birincinin ikincinin parçası olduğu ve ona dahil 
olduğu söylenebilir. İşte parça bütün ilişkisinde ikinci tür kayıtlama söz ko-
nusudur. Bu ikinci tür kayıtlamada parça-bütün ilişkisi olduğundan bu tür 
kayıtlama ile dikkate alınan şeylerden birinin diğerine konu veya yüklem 
olması mümkün değildir. Zira bir şeye dahil olan ve onun parçası olanın o 
şeye yüklem yapılması imkânsızdır. Diğer taraftan bir şeye yüklem yapılanın 
da gerçek anlamda yani hakikat bakımından ona dahil olması ve onun par-
çası olması mümkün değildir. Eğer bazı yüklemler, parça ve dâhil olan şey 
şeklinde isimlendirilecek olursa bu durumda “dahil olma” ve “parçalılık” 
isimlerinin iki farklı manaya iştirak yoluyla verildiğinin bilinmesi gerekir.47 
Dahil olma ve parçalılık kavramlarının iştirak yoluyla iki farklı anlamda kul-
lanılmasına örnek olarak bir şeyin hem “dıştaki parçaları”nı hem de “zihin-
deki parçaları”nı ifade ederken “parça” lafzının kullanılmasıdır. Bu iki varlık 
alanında kullanılan parça lafzı her birinde farklı bir anlama sahiptir. 

Tûsî’ye göre, Ebherî, bir taraftan haklı olarak “canlılık” şeklindeki cinslik 
tabiatının “insanlık” gibi bir türsel tabiatı varlık bakımından öncelemediği 
ve zatlarının farklılaşmaması sebebiyle onun illeti olamayacağını söylemek-
tedir. Ancak diğer taraftan o, yanlış bir şekilde bu önceki yaklaşımıyla da çe-
lişecek şekilde hem uzak cinsin (cisimlik), konusu olan yakın cinsin (canlılık) 
bir parçası olması dolayısıyla onu varlık bakımından öncelediğini hem de türe 
yüklem olmak için yakının türe yüklem yapılmasına ihtiyaç duyması nedeniy-

                                                 
47  Tûsî, “Taʿdîlü’l-mi‘yâr fî nakdi Tenzîli’l-efkâr”, 150. 
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le genel yönden ondan sonra geldiğini iddia etmiştir. Tûsî’ye göre, Ebherî’nin 
böyle bir hataya düşmesinin sebebi, cinsin türe dahil olmasını parçanın bütü-
ne dahil olması gibi zannetmesidir. Halbuki bu doğru değildir. Zira dışta varlık 
yönünden cinslik tabiatı türsel tabiatın parçası değil ta kendisidir. Bu çelişki-
den şöyle kurtulmak mümkün olabilir: Uzak cinsin belirli bir türü ve faslı var-
lık bakımından öncelemesi, onun parça olmasından dolayı değildir. Ancak ne 
var ki bu uzak cinsin tabiatı madde olmak bakımından var olur ve bu itibarla 
da (haysiyyet) o artık cins olmaz. Bu uzak cinsin, belirli bir türü öncelemesi 
onun illeti olmasından dolayı da değildir. Aksine o, her ne kadar belirli olan 
tür var olmasa ve akledilmezse de var olması ve akledilmesi mümkün olan ge-
nel bir şey olmasından dolayı öncelemiştir. Ancak bu uzak cins, belirli olan tü-
rün cinsi olması bakımından alındığında ona yüklem yapılır ve varlık bakı-
mından onu öncelemeyip aksine daha sonra gelir.48 

 
3. 14. Yüzyıl İslâm Düşüncesinde Yeni İbn Sînâcı Yorum 
Ömrünün büyük bir kısmını 14. yüzyıl içinde yaşamış ve eser telif etmiş 

olan İslâm düşünürlerin önde gelenleri, tevârüs ettikleri geleneği dikkate 
alarak Râzî’nin yorumunu bütün yönleriyle eleştirirler. Râzî’nin yorumunu 
sorunlu görüp tamamen terk eden bu düşünürler, İbn Sînâ’nın konuyla ilgili 
görüşlerini yeniden yorumlayıp belki de bazı noktalarda İbn Sînâ’nın onto-
lojisine karşıt yeni bir İbn Sînâcı yorum geliştirmişlerdir. Bu düşünürlerin 
yorumunu İbn Sînâcı olarak nitelememizin sebebi, konuyla ilgili olarak or-
taya koydukları bu yeni yorumu İbn Sînâ’nın metinlerini merkeze alarak ve 
esasen onu şerh etmeye çalışarak ortaya koymalarıdır. 

Bu başlık altında Şemsüddin Mahmûd b. Abdurrahman Isfahânî (öl. 
749/1349), Adudüddin Îcî (öl. 756/1355), Kutbüddin Râzî, Teftâzânî ve Seyyid 
Şerîf Cürcânî’nin (öl. 816/1413) yaklaşımları ele alınacaktır. Bu düşünürler 
Râzî tarafından ileri sürülen üç işleme de karşı çıkmaktadırlar. 

 
3.1. Mutlak Mahiyet-Tabiî Tümel İlişkisi 
Tabiî tümel-mutlak mahiyet ilişkisi Râzî ve sonrakiler tarafından iddia 

edildiğinin aksine özdeşlik şeklinde değildir. Tabiî tümel ve mutlak mahiye-
tin birbirinden farklı olduğunun açıkça ifade edilmesi en erken Şemsüddin 
Isfahânî’de görülmektedir. Tûsî’nin Tecrîd’te mutlak mahiyet ile tabiî tümeli 
özdeş kabul edip bunların parça-bütün ilişkisinden dolayı dışta mevcut ol-
duğuna ilişkin ifadelerini şerh eden Isfehânî, bu yaklaşımı hatalı bulur. Ona 
göre eğer mahiyet lâ bi-şarti şey “tabiat”, bu tabiatın akılda meydana gelen 
sureti de “tabiî küllî” şeklinde isimlendirilseydi daha uygun olurdu. Zira 
akılda meydana gelen bu suret, tabiata nispet olunmakta ve kendisine tümel 

                                                 
48  Tûsî, “Taʿdîlü’l-mi‘yâr fî nakdi Tenzîli’l-efkâr”, 151. 
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ilişmektedir. Böylece tabiata nispet olunmasından dolayı “tabiî” ve tümelli-
ğin kendisine ilişmesinden dolayı da “tümel” sıfatı uygun düşmektedir. Tü-
melin kendisine iliştiği şeyi yani mutlak mahiyeti (mahiyet lâ bi-şarti şey) 
“tabiî tümel” olarak isimlendirenlerin bu ıstılah üzerine devam etmeleri 
mümkün değildir. Zira onlar, tabiî tümelin dışta mevcut olduğuna hükmetti-
ler. Halbuki tümelin kendisine iliştiği şey, aklî bir suret olup dışta mevcut 
değildir. Mantıkî tümel ise aklî bir itibar olup bu aklî surete ilişmesinden do-
layı ikincil akledilirlerdendir.49 

Kutbüddin Râzî, Teftâzânî ve Cürcânî de meşhur “canlı tümeldir” örne-
ğinde öncekilerin iddia ettikleri gibi üç değil aksine dört durumun bulundu-
ğunu söyleyerek tabiî tümel-mutlak mahiyetin farklı olduklarını kesin bir 
şekilde ifade ederler. Bu düşünürlere göre “canlı tümeldir” denildiğinde bu-
rada şu dört durum bulunmaktadır: (i) Canlı olmak bakımından canlı (mut-
lak mahiyet), (ii) Tümelliğin kendisine ilişmesi bakımından canlı (tabiî tü-
mel), (iii) Tümellik mefhumu (mantıkî tümel), (iv) Önceki ikisinin toplamı 
olan “tümel canlı” (aklî tümel).50 Bu tasnife göre, kendisi olmak bakımından 
canlının yani mutlak mahiyetin tümellerden herhangi biri olmadığı görül-
mektedir.51 Diğer bir ifadeyle bu düşünürlere göre tabiî tümel, kendisine 
tümelliğin ilişmesi bakımından mutlak mahiyettir. 

Bu çerçevede İbn Sînâ’nın tabiî tümel-mutlak mahiyet ilişkisini dile ge-
tirdiği ifadesinin de bu düşünürler tarafından yeniden yorumlandığı görül-
mektedir: 

فالكلي . فال يكون الحيوان من حيث حيوان كليا طبيعيا بل ال بد من قيد العروض
إذا حصل في العقل صلح ألن من حيث  بل/ طبيعي هو الحيوان ال باعتبار طبيعتهال

 يكون مقوال علي كثيرين
“Şu hâlde kendisi olmak bakımından canlı tabiî tümel olmaz. Bu-
rada ilişme kaydının da zikredilmesi gerekir. Dolayısıyla tabiî tü-
mel, doğası itibariyle canlıya özdeş olmayıp onun akılda meydana geldi-
ğinde çok şeye söylenmeye uygun olması itibariyle kendisine özdeştir.” 52 

                                                 
49  Mahmûd b. Abdurrahman Şemsüddîn Isfahânî, Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi Tecrîdü’l-akâid, nşr. 

Hâlid b. Hammâd el-Advânî (Beyrut: Dârü’l-Ziyâ’, 2012), 1/386. 
50  Kutbüddin Râzî, Şerhü’l-Metâliʿ, nşr. Usâme es-Sâʿidî (Kum: Menşûrâtu Zevi’-Kurbâ, 1395), 

1/236; Sa’düddin Mes’ud b. Ömer b. Abdillah el-Herevî Teftâzânî, Şerhü’ş-Şemsiyye, thk. 
Câdullah Bessâm Salih (Amman: Dârü’n-Nûri’l-Mübîn, 2011), 165. Hatta Cürcânî, bunlara bir 
tane daha durum ekleyip beş tane mefhumun bulunduğunu söyler. Cürcânî tümellik mef-
humundan başka olarak bir de “canlıya ilişmesi bakımından tümellik”in bulunduğunu ve 
bunun tümellik mefhumundan farklı olduğunu ifade eder. Seyyid Şerif Cürcânî, Hâşiye ʿalâ 
Levâmiʿ (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1277), 98. 

51  Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, 1/99-100. Kutbüddin Râzî’nin mutlak mahiyet ile tabiî tümel 
farklılığına ilişkin görüşlerinin detaylı bir analizi için bk. Amin, “Kutbüddin er-Râzî ve Tü-
meller Sorunu”, 41-45. 

52  Kutbüddin Râzî, Şerhü’l-Metâliʿ, 1/235; Krş. Cürcânî, Hâşiye ʿalâ Levâmiʿ, 97. 
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Kutbüddin Râzî’den alıntılanan ve Cürcânî’nin de katıldığı yukarıdaki pa-
sajda görüldüğü gibi bu düşünürlere göre, İbn Sînâ’nın pasajı salt olarak bir 
tabiî tümel-mutlak mahiyet özdeşliğini ifade etmiyor.53 Aksine onlar, İbn 
Sînâ’nın özdeşliği ifade eden cümlesinin hemen akabinde يجعل ان يصلح الذي  
şeklinde devam eden kısmı itibar kaydı olarak yorumlamışlardır. Dolayısıyla 
bu itibar kaydının dikkate alınarak ikisi arasındaki ilişkinin açıklanması ge-
rekmektedir. Bu kayıt dikkate alınmadan mutlak olarak ikisi arasında bir öz-
deşliğin bulunduğunu iddia etmek metnin bağlamına aykırı düşmektedir.  

 
3.2. Parça-Bütün İlişkisi Delilinin Reddi 
Tûsî tarafından bu delile yönelik olarak ileri sürülen eleştiriler bu döne-

min düşünürleri tarafından yeniden ve daha sistematik bir şekilde dile geti-
rilmektedir. Bunlara göre, parçanın bütüne yüklem yapılması mümkün de-
ğildir. Bir şeyin diğerine yüklem yapılabilmesi için varlık yönünden bir, 
mefhum yönünden farklı olmaları gerekir.54 

Kutbüddin Râzî, mutlak mahiyete özdeş kılınan tabiî tümelin dıştaki var-
lığı için parça-bütün ilişkisinden hareketle delil getirildiğini söyler. Ona gö-
re bu görüş sahipleri ortaklığın dıştaki varlığa iliştiğini söylemekten çekin-
mediler. Öyle ki Hûnecî, bu delilden hareketle tümelin dışta mevcut bulunan 
tikellerin zımnında mevcut olduğunu açık bir şekilde ifade etmiştir.55 
Kutbüddin Râzî dışta bulunan şeyin tabiî tümel değil aksine şahıslar olduğu-
nu temellendirmek için iki delil zikreder: 

Birincisi: Eğer tabiî tümel dışta mevcut olsa ya dışta mevcut bulunan 
parçaların kendisi ya onlardan biri ya da onların dışındaki bir şey olur. Bu üç 
kısım da batıldır. (i) Eğer parçaların aynı olsa o zaman parçalardan her biri-
nin dışta diğer parçaların aynı olurdu. (ii) Eğer parçalardan biri olsaydı o 
zaman bütüne öncelenmesi gerekir. Zira dışta mevcut olan parça evvelâ ve 
bizzât meydana gelmeden önce bütün meydana gelmezdi. Bu durumda da 
varlık bakımından bütünden başka olduğundan ona yüklem yapılamazdı. (iii) Bu-
nun imkânsızlığı ise açıktır. 

İkincisi: Tümel tabiat eğer dışta mevcut olsaydı dışta olan şey (i) ya salt 
tabiat olurdu (ii) veyahut da başka bir kayıtla birlikte olmak suretiyle 
(me‘iyyet kaydı) tabiat olurdu. İlki mümkün değildir. Eğer mümkün olsaydı 
şahıs bakımından tek bir şeyin farklı mekanlarda bulunması ve birbirine zıt 
sıfatlarla nitelenmesi gerekirdi. Bunun batıllığı açıktır. İkinci de mümkün 
değildir. Eğer mümkün olsaydı ikisi (salt tabiat ve birlikte bulunduğu kayıt) 

                                                 
53  İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ: Mantığa Giriş, 60. 
54  Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf (İstanbul: Matbaa-i ʿÂmire, 1266), 121-122; Cürcânî, 

Hâşiye ʿalâ Levâmiʿ, 101. 
55  Kutbüddin Râzî, Şerhü’l-Metâliʿ, 1/238-240. 
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ya tek bir varlıkla ya da iki varlıkla mevcut olurlardı. Tek bir varlıkla mevcut 
olsalardı bu varlık eğer onlardan sadece biriyle kâim olsaydı tek bir şeyin 
farklı mahallerle kıyamı gerekirdi ki bu da imkânsızdır. Eğer bu varlık, bü-
tünle kâim olsaydı onlardan her biri mevcut olmazdı aksine mevcut, sadece 
bütün olurdu. Bu durumda da tümel tabiat bütüne yüklem yapılamazdı. Bu ise 
çelişkidir.56 

Bu dönem düşünürlerinin genel tavrı Râzî tarafından ortaya konulan üç 
işlemin reddedilmesi şeklinde olsa da İbnü’l-Mutahhar el-Hillî (öl. 726/1325) 
örneğinde olduğu gibi Râzî ve 13. yüzyıldaki filozof ve mantıkçı takipçileri-
nin yaklaşımını devam ettiren bazı düşünürlerin de bulunduğunu belirtmek 
gerekmektedir.57 

 
3.3. Tabiî Tümel ve Mutlak Mahiyetin Dıştaki Varlığına İlişkin Yeni Yo-

rum 
Râzî tarafından ortaya konulup takipçilerinin de devam ettirdiği tabiî 

tümel-mutlak mahiyet ilişkisine dair işlemleri eleştirip terk eden bu dönem 
düşünürleri, İbn Sînâ’nın mutlak mahiyet ile tabiî tümelin dışta mevcut ol-
duğuna yönelik ifadelerini de farklı şekilde yorumlamaya başlamışlardır. Bu 
çerçevede Kutbüddin Râzî’ye göre, canlının mevcut olduğu zorunlu olarak 
bilinmekle birlikte bununla kastedilen şey, canlı anlamının kendisine doğru 
olarak söylendiği ferdin mevcut olmasıdır. Yoksa canlılık tabiatının mevcut 
olmasının zorunlu olarak bilinmesi bir yana böyle bir şey imkânsızdır.58 

Benzer şekilde Teftâzânî de tümellerin hiçbirinin dışta mevcut olmadı-
ğından hareketle tabiî tümelin gerçek anlamıyla dışta mevcut olmadığını 
savunur. Zira dışta bulunmak tümelliğin çelişiği olan bireyleşmeyi gerek-
tirmektedir. Hatta ona göre eğer öncekilerin iddia ettiği mutlak mahiyet 
tabiî tümele özdeş kabul edilse onun dışta mevcut olması da imkânsız ola-
caktır.59 Şu hâlde tabiî tümelin dışta var olduğu söylendiğinde bununla kas-
tedilen şey, onun doğru olarak yüklendiği fertlerin ve şahıslarının dışta 
mevcut olmasıdır.60 Diğer bir ifadeyle tabiî tümelin dışta mevcut olması, 

                                                 
56  Kutbüddin Râzî, Şerhü’l-Metâliʿ, 1/241-242. Kutbüddin Râzî’nin parça-bütün ilişkisi deliline 

yönelik eleştirilerinin detaylı analizi için bk. Amin, “Kutbüddin er-Râzî ve Tümeller Soru-
nu”, 50-52. 

57  Cemâlüddîn el-Hasen İbnü’l-Mutahhar Hillî, Keşfu’l-murâd fî şerhi Tecrîdu’l-iʿtikâd (Beyrut: 
Müessetu’l-Aʿlemî li’l-Matbûʿât, 1988), 70. 

58  Kutbüddin Râzî, Şerhü’l-Metâliʿ, 1/243; Amin, “Kutbüddin er-Râzî ve Tümeller Sorunu”, 48, 
50. 

59  Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, 1: 100. Ayrıca meselenin Teftâzânî’nin Şerhu’ş-Şemsiyye’si bağla-
mında bir incelemesi için bk. Mehmet Çavdar, Teftâzânî’nin Tasavvurât Anlayışı (Diyarbakır: 
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017), 105-107. 

60  Sa’düddin Mes’ud b. Ömer b. Abdillah el-Herevî Teftâzânî, Tehzîbu’l-mantık ve’l-kelâm (Kahi-
re: Matbaatü’s-Saade, 1912), 7. 
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akılda meydana gelen ve tümelliğin iliştiği suretin kendisinden soyutlandığı 
birey ve şahsın dışta mevcut olması anlamına gelmektedir. 

Tümellerin dıştaki varlığına ilişkin görüşleri tasnifini yapan Kutbüddin 
Râzî ve Cürcânî’nin bu tasnifleri, tabiî tümelin dıştaki varlığı konusunda bu 
dönem düşünürleri ile öncekiler arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Buna 
göre tümellerin dıştaki varlığına ilişkin üç tane temel görüş bulunmaktadır:61 

 
Birincisi: Cins ve fasıl anlamları zihinde olduğu gibi dışta da hem varlık 

hem de zât bakımından ayrışmışlardır. Bu görüşe göre meselâ Ali’den 
akledilen suretlerin dışta örtüştüğü mahiyetlerin her birinin ayrı ayrı var-
lıklarla mevcuttur.  

 
İkincisi: Cins ve fasıl anlamları dışta zât bakımından ayrışmakla birlikte 

varlık bakımından türle birdirler. Buna göre meselâ Ali’den akledilen her bir 
suret için Ali’de ona örtüşen bir durum yani mahiyet vardır. Ancak bu ma-
hiyetlerin tamamı tek bir varlıkla mevcuttur. Müteahhirînin çoğunluğunun 
görüşü budur. 

 
Üçüncüsü: Tür dışta basittir, bileşme ancak zihindedir. Bu durumda söz 

gelimi Ali’den akledilen suretlerin tamamının örtüştüğü tek bir zat bulun-
maktadır. Yani dışta tek bir zat ve varlık bulunmakla birlikte akıl çeşitli iti-
barlarla ondan farklı suretler soyutlamaktadır. Muhakkiklerin görüşü bu-
dur. Bununla ilgili tek problem, farklı suretlerin kendisinde bileşiklik bu-
lunmayan tek bir basit duruma nasıl örtüşeceğidir.62  

Bu tasnifte müteahhirînin çoğu tarafından savunulduğu belirtilen görüş, 
anlaşıldığı kadarıyla Râzî ve takipçilerinin görüşüdür. Muhakkikler tarafın-
dan savunulduğu ifade edilen üçüncü görüş ise Tûsî, Kutbüddin Râzî ve 
Teftâzânî gibi 14. yüzyılın önde gelen İslâm düşünürlerine aittir. Muhakkik-
ler tarafından savunulan üçüncü görüşe göre, şahıs dışta basit olmakla bir-
likte akıl muhtelif istidatlar ve çeşitli itibarlarla ondan çok sayıda ve genel-
lik-özellik bakımından düzenlenmiş çok sayıda suret soyutlayabilir. Bu an-
lamda öncelikle söz gelimi sadece Zeyd’in hüviyyetiyle örtüşen şahsî bir su-
ret akılda meydana gelir. Ardından ona ve türündeki diğer fertlere örtüşen 
“türsel suret” meydana gelir. Daha sonra ise ona ve kendisiyle aynı cinsteki 
diğer fertlere örtüşen “cinslik sureti” denilen başka bir suret meydana gelir. 
Bu şekilde en yüksek cinse kadar devam eder. Daha sonra akıl dönüp bunları 

                                                 
61  Kutbüddin Râzî, “Risâle fî tahkîki’l-külliyyât”, Tümeller Risalesi ve Şerhleri, thk. Ömer Türker, 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baş-
kanlığı, 2013), 25-27; Krş. Cürcânî, Hâşiye ʿalâ Levâmiʿ, 101; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 121-122. 

62  Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, 1/86-87,105. 
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incelediğinde orta cinslik suretinin, üst cinslik sureti ile fasıllık suretinin bi-
leşimi olduğunu fark eder.63 

Tabiî tümel ve onun dışta varlığına ilişkin olarak bu düşünürlerin yeni 
yorumlarını aktardıktan sonra şimdi mutlak mahiyeti nasıl yorumladıkları 
incelenecektir. Teftâzânî’ye göre mutlak mahiyet, bir şeyle birlikte bulun-
makla kayıtlanmış (mukayyed) mahiyete yani mahlût mahiyete dışta özdeş 
olduğundan ve ona yüklendiğinden dolayı dışta bulunmaktadır. Mutlak ma-
hiyet ile mukayyed mahiyet arasındaki başkalık ve ayrışma dışta değil zi-
hindedir.64 Diğer bir ifadeyle mutlak mahiyetin dışta mevcut olması, onun 
doğru olarak yüklendiği bireyin ve şahsın dışta mevcut olması anlamında-
dır.65  

Mutlak mahiyeti dıştaki ferdin bir parçası değil onun ta kendisi olarak 
gören ve ayrışmanın zihnî olduğunu düşünen bu düşünürler bu anlamıyla 
mutlak mahiyetin varlığını temellendirmek için parça bütün ilişkisi delilinin 
yerine başka bir delil ikame etmeye çalışmışlardır. Umum-husus delili ola-
rak isimlendirebileceğimiz bu delile göre, mutlak mahiyet umumî iken, 
mahlut mahiyet hasusîdir. Hususî olan dışta mevcut ise onun umumu da zo-
runlu olarak dışta mevcuttur. Umum ve husus arasında sadece zihinde ay-
rışma bulunduğu için hâricî varlık bakımından da başkalık ifade eden parça-
bütün ilişkisinden farklı olup umumun hususa yüklem yapılmasında her-
hangi bir sorun bulunmamaktadır. Îcî, Teftâzânî ve Cürcânî’nin umum-
husus delilini bu çerçevede kullandıkları görülmektedir. 66 

Mutlak mahiyetin gerek dışta gerekse zihinde bulunduğunu söylemiş 
olalım her halükârda bu mahiyete birtakım kayıtlar izafe etmiş oluruz. Hâl-
buki İbn Sînâ’dan itibaren neredeyse bütün felsefî ve kelâmî eserlerde ken-
dinde mahiyet veya mutlak mahiyetene mevcut ne madum ne tümel ne tikel 
hiçbir yüklemede bulunulamayacağı ifade edilmektedir. Bu anlamda bir ta-
raftan mutlak mahiyetin herhangi bir şart koşulmaksızın itibara alındığı 
söylenirken diğer taraftan ona dışta bulunuş veya zihinde bulunuş gibi ka-
yıtlar izafe edilmektedir. Bu ise bir çelişkidir. Çağdaş İran felsefî geleneğinde 
lâ bi-şarti şey mahiyet ile ilgili geliştirilen taksim bu çelişkiye bir tür çözüm 

                                                 
63  Kutbüddin Râzî, “Risâle fî tahkîki’l-külliyyât”, 27-29; Kutbüddin Râzî, Şerhü’l-Metâliʿ, 1/243; 

Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, 1/105. 
64  Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, 1: 99. 
65  İbn Sînâ ve Râzî’nin mutlak mahiyetin dışta bulunuşunu kabul ettiklerini söyleyen Türker’e 

göre, Tûsî ve Kutbüddin Râzî onların aksine mutlak mahiyetin sadece zihinde mevcut oldu-
ğunu savunmuşlardır. Ancak bu düşünürler arasındaki farklılık, hakikî olmaktan ziyade laf-
zî bir ayrışmadır. Türker, “Varlık ve Anlam: Bilgi ve Bilinenin Özdeşliği Üzerine -Fahreddin 
er-Râzî ve Takipçilerinden Hareketle Bir Değerlendirme-”, 39-43. 

66  Adudüddin Îcî, el-Mevâkıf fî ilmi’l-kelâm (Beyrut: Âlemu’l-Kütüb, ts.), 60; Adudüddin Îcî, 
“Cevâhirü’l-kelâm”, nşr. Ebü’l-Alâ Afîfî, Mecelletü Külliyyeti’l-Âdâb 2/2 (1934), 147; Teftâzânî, 
Şerhu’l-Makâsıd, 1/99; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 114. 
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de sunmaktadır. Çağdaş düşünürler mahiyet lâ bi-şarti şey’i iki kısma ayırır-
lar. Birincisi mahiyetin meşhur üç itibarında bölünen (maksem) olduğundan 
dolayı mahiyet lâ bi-şarti şey maksemî, ikincisi ise üç itibardaki kısımlardan bi-
ri olan mahiyet lâ bi-şarti şey kısmî’dir. Bu doğrultuda mahiyet lâ bi-şarti şey 
kısmî’ye mutlaklık ve zihinde bulunuş gibi birtakım şeyler izafe edilirken 
mahiyet lâ bi-şarti şey maksemî ise mutlaklık kaydı dahil tüm kayıtlardan 
uzaktır.67 

 
Sonuç 
Mutlak mahiyet ile tabiî tümel ilişkisi sorunu İbn Sînâ’nın mahiyet ve 

tümellerle ilgili açıklamalarına dayanmaktadır. Bir taraftan mahiyetin farklı 
itibarlarının bulunduğunu diğer taraftan da üç kısım tümel ayrımını yapan 
İbn Sînâ, mutlak mahiyet ve tabiî tümel arasında bir özdeşliğin bulunduğu-
nu ifade edecek şekilde bazı ifadeler kullanır. İbn Sînâ’nın konuyla ilgili 
açıklamalarını yorumlayan Râzî’nin ortaya koyduğu yorumda üç temel işlem 
bulunmaktadır: (1) Tabiî tümel-mutlak mahiyet özdeşliğinin kabulü, (2) Par-
ça-bütün ilişkisi delilinden hareketle tabiî tümelin dışta varlığının temel-
lendirilmesi, (3) Parça-bütün ilişkisi delilinden hareketle mutlak mahiyetin 
dıştaki varlığının temellendirilmesi. Râzî’nin İbn Sînâ yorumu sonraki gele-
nekte farklı tepkilerle karşılaşmıştır. 13. yüzyılda yaşamış İslâm düşünürle-
rinden Meşşâî filozoflar ve mantıkçılar Râzî’nin yorumunu büyük ölçüde ta-
kip ederken, kelâmcılar onun yorumlama işlemlerinden ilk ikisini reddet-
mişlerdir. Diğer taraftan İşrâkî filozoflar da yorumlamaya tamamen karşı çı-
kıp onu eleştirmişlerdir. Tûsî ise kelâmcıların eleştirmeden kabul ettikleri 
mutlak mahiyet veya tabiî tümelin ispatlanması için parça-bütün ilişkisi de-
lilinin kullanılmasını kısmen İşrâkîler’in eleştirilerine benzer şekilde eleşti-
riye tabi tutmuştur. Böylece 14. yüzyılda ortaya çıkacak yeni yorumun ze-
mini bu dönemdeki düşünürler tarafından hazırlanmıştır. 

Râzî’nin İbn Sîna yorumunun üç temel işlemi de 14. yüzyıl düşünürleri 
tarafından eleştirilmiş ve yeni bir İbn Sînâcı yorum geliştirilmiştir. Öncelikli 
tabiî tümel-mutlak mahiyet özdeşliğini reddeden bu dönem düşünürleri, İbn 
Sînâ’nın mutlak mahiyet ile tabiî tümelin dışta mevcut olduğuna yönelik 
ifadelerini de farklı şekilde yorumlamışlardır. Onlara göre, tabiî tümel veya-
hut mutlak mahiyetin dışta mevcut olduğu söylendiğinde bununla kastedi-
len şey, örneğin canlı anlamının kendisine doğru olarak söylendiği ferdin 
mevcut olmasıdır. Dışta sadece canlının fertleri ve bireyleri bulunmaktadır. 
Cins, fasıl ve tür gibi tümeller dışta tek bir fert olarak bulunmakla birlikte 
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akıl bu fert üzerinden yaptığı soyutlamalarda farklı suretleri elde edebil-
mektedir. Dolayısıyla cins, fasıl ve tür gibi tabiî tümeller dışta hem varlık 
hem de zât bakımından birdirler. Eğer böyle olmasa bunların her birinin 
zâtın bütününe yüklem yapılmaları mümkün olmazdı.  

Geliştirilen bu yeni yorumlamayla Meşşâî tanım teorisinin tamamen 
formel hale gelmesi sağlanmış ve Meşşâî tanım teorisi ile Meşşâî ontoloji 
arasındaki ilişki iyice zayıflatılmıştır. Böylece Meşşâî ontoloji dışında kalan 
İşrâkî ontoloji ve kelâmî ontolojiyi savunanların da bir tutarsızlığa düşme-
den Meşşâî tanım teorisini kullanmaları mümkün hale gelmiştir. 
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Öz 
Tümeller probleminin izleri felsefi bir sorun olarak Eski Yunan filozofla-

rının çalışmalarına kadar gider. Özellikle Platon ve Aristoteles’in isimleri bu 
konuda öne çıkmaktadır. Platon’un idealar teorisi bu konu ile ilgili iken Aris-
toteles’in hilomorfizmi de bir yönden bu konu ile ilişkilidir. Tümeller soru-
nunda temel problemler; tümellerin bilfiil varolanlardan bağımsız bir var-
lıkları var mıdır? Tümellerin varlığı tekil varlıkların varlığına mı bağlıdır? 
Tümellerin yeri neresidir? şeklindeki sorular etrafında şekillenmektedir. İs-
lam felsefesi içerisinde bu soruların cevapları farklı eser ve konular bağla-
mında takip edilebilir? Bu bildiri de Kâtibî’nin Hikmetü’l-‘ayn eserine Şerhu 
Hikmeti’l-‘ayn adlı bir yorum yazmış olan Mîrek Mübârekşah el-Buhârî’nin (ö: 
1382’den sonra) bu eserdeki zihni varlık ve tümellerle ilgili görüşleri ele 
alınmaya çalışılacaktır. Bu noktada, meselenin İslam felsefesinde zihni var-
lık olarak isimlendirilen konu ile olan ilişkisi üzerinde bir inceleme amaç-
lanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mübârekşah el-Buhârî, Kâtibi, Şerhu Hikmeti’l-‘Ayn, 
zihni varlık, tümeller 

 
Mental Existence and Univarsals’s Problem in the Book of Sharhu Hikmat 

al-‘Ayn of Mubārakshah al-Bukhārī 
Abstract 
Univarsals problem’s traces goes back to the Works of Ancient Greek 

philosophers as a philosophical problem. Especially names of Plato and 
Aristotle are prominant about the subject. While theory of idea of Plato is 
directly related to the problem again Aristotle hilomorphism has a relation 
in some way with the subject. Basic questions of the universals problem are; 
do universals have an existence apart from the actual existents? Does 
existance of universals depend on the individual existence? Where is the 
place of universals? The answers of these questions can be followed in the 
arouond of different books and topics in Islamic philosophy. In this study it 
will be evaluate the question of mental existence and univarsals in the 
contex of the book of Mubārakshah al-Bukhārī. The book is wrote as a 
commentaray of Hikmat al-‘Ayn of Kātibī Kazīnī. At this point it is aimed to 
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examine the relationship between the issue and subject named as mental 
existence in Islamic philosophy. 

Keywords: Mubārakshah al-Bukhārī, Kātibī, Sharhu Hikmat al-‘Ayn, mental 
existence, universals 

 
1. Zihni Varlık ve Zihni Varlığın Temellendirilmesi 
Kâtibî’nin Hikmetü’l-‘ayn eseri varlığın bedaheti problemini ele almakla 

başlar ve varlığın ortaklığı, varlığın mümkün varlıklarda zâid olması ve var-
lığın Zorunlu Varlık’ın hakikati olması meselelerini inceleyerek devam eder. 
Bu meseleden sonra da zihni varlık problemini incelemeye başlar. Yorumcu 
Mübârekşah da şerhinde bu sırayı takip eder. Zihni varlık imkân,  imkânın 
mahalli ve mümkün madûmlar gibi konularla ilgili olmasının yanında tü-
meller meselesiyle de doğrudan ilgili olan bir konudur. Farklı boyutlara sa-
hip olan bu konuda yazar Kâtibî ve yorumcu Mübârekşah’ın eserinde ele alı-
nan ilk sorun zihni varlığın temellendirilmesidir. Konuyu işlemeye Kâtibî 
doğrudan zihni varlığın kabulüne ilişkin argüman ortaya koymakla başlar-
ken yorumcu Mübârekşah bu sorunla ilgili olarak filozoflarla kelamcılar ara-
sındaki görüş ayrılığını ve bu ayrılığın gerekçelerini açıklamakla başlar. 

Zihni varlığı İbn Sînâ gibi filozoflar kabul ederken Eş‘arî gibi kelamcıların 
ise bunu reddettikleri bilinmektedir. Mübârekşah konunun hemen başında 
filozoflarla kelamcılar arasındaki zihni varlık konusundaki görüş ayrılığının 
sebebine dair kısa bir girişe yer verir. Ona göre, bu ayrımın kaynağında filo-
zoflar ve kelamcıların bilgi teorilerindeki farklılık bulunmaktadır. Filozoflar 
bilgiyi bilende bilinenin sûretinin oluşması (husûl) olarak kabul ettikleri için 
onlar zihni varlığı kabul etmek durumunda kalmışlar; kelâmcılar da ise bilgi 
bilen ve bilinen arasındaki bir nispet ya da bu nispetin gerektirdiği, bilende 
bilgi sahibi olmaya sebep olan ve bilenin zâtıyla kâim gerçek bir sıfat olarak 
kabul edildiği için onlar zihni varlığı reddetmişlerdir (Mübârekşah, 1974: 
49).  

Mübârekşah’ın yukarıda kastettiği filozofların İslam dünyasındaki ana 
akım felsefeyi temsil eden Meşşâî filozoflar olduğu açıktır. Nitekim 
Meşşâîlerin bilgi teorisinin temelde soyutlamaya dayandığı bilinmektedir. 
Aristoteles’ten gelen ve daha sonra da İbn Sînâ’nın eserlerinde detaylarıyla 
incelediği bu konu hakkında filozoflar bilginin temelde soyutlamaya dayan-
dığını kabul ederler. Bu teoriye göre bilgi öncelikle dış duyu organlarından 
gelen duyu verilerinin işlenerek soyutlanmasına dayanır. Ortak duyuda du-
yu verilerinin sûretlerinden ayrıştırılmaya başlayan bu soyutlama işlemi 
hayal ve vehim güçlerinde bir birinden daha ileri derecedeki bir soyutla-
mayla devam eder. Bu soyutlama işleminin en ileri olduğu düzey ise akletme 
fiilinde açığa çıkar. Burada duyu verileri maddi bileşenlerinden tamamen 
arındırılmış bir şekilde bulunur. Bu aşama dışta bulunanlara ilişkin salt 
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sûretlere ulaşıldığı aşamadır. Görüldüğü gibi Meşşâî filozofların bilgi teori-
sindeki en merkezi kavram soyutlamadır (Yıldırım, 2018: 178-79).  

Kelamcılar ise Meşşâî filozofların bu bilgi teorilerine karşı bilginin bilen-
le bilinen arasındaki bir izafet olduğu şeklindeki farklı bir teori benimsemiş-
lerdir. Kelamcıları Meşşâî filozofların teorilerini benimsemekten uzak tutan 
temel gerekçe ise soyutlama işlemi sonucunda bilinenin zihinde hakikatinin 
değil de ancak sûretinin meydana gelebileceği, bu durumda da bilindiği id-
dia edilen şeyin halen bilinmedik olarak kalacağıdır. Onlara göre bu teori 
bilgiyi açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Kelamcıların yanı sıra Ebü’l-
Berekât el-Bağdâdî gibi filozofların da benimsediği teoriye göre bilgi bir so-
yutlama değil bilen ve bilinen arasındaki bir izafet ve bilenin zâtında mey-
dana gelen bir tür sıfattır. Onlar bu izafet ilişkisi sonucunda bilinenin haki-
katinin elde edildiği kanaatindedirler. Bilgiyi izafet olarak kabul eden bu te-
orinin sorunları ise izafetin her zaman iki tarafın da yani bilen ve bilinenin 
karşılıklı bulunmasını gerektirmesidir (Yıldırım, 2018: 189-90). 

Metinde Kâtibî’nin filozoflar gibi zihni varlığı kabul ettiği görülmektedir. 
O, bu konuya doğrudan zihni varlığın kabulüne dair bir argümanla başlar. 
Bu argüman İbn Sînâ’nın da zihni varlığı temellendirmede kullandığı argü-
manla aynı düzlemde hareket etmektedir (İbn Sînâ, 2006: 8). Bu da dışta var-
lığı olmayan şeyleri tasavvur etmemizle ilgilidir. Bizler dışta varlığı olmayan 
şeyleri tasavvur edip onlar hakkında onlar varmış gibi, bir diğer şeklide ifa-
de edildiğinde bilfiil varolanlara verilen niteliklerle onlara dair hükümler 
verebilmekteyiz. Kâtibî’ye göre varlıksal bir sıfatla onlar hakkında hüküm 
vermek onların mevcut olmasını gerektirmektedir. Çünkü bir şeyde bir sıfa-
tın varlığının sabit olması bu şeyin kendisinin sabit olmasının bir parçasıdır. 
Eğer bu şey dışta değilse o halde zihindedir (Mübârekşah, 1974: 49). 
Kâtibî’nin bu argümanındaki hareket noktası yani argümanın temel dayana-
ğı “Kendisine varlıksal bir sıfatla hükmedilen şeyin varolan olması gerekti-
ği” şeklindeki bir prensiptir. Bu ifade aynı zamanda daha sonraki dönemler-
de Tanrı kanıtlamalarında karşımıza çıkacak ontolojik delilin de temel hare-
ket noktalarından birini teşkil edecektir. Mübârekşah’ın değerlendirmeye 
aldığı her üç itirazda doğrudan söz konusu bu prensibin olası sonuçlarına 
yöneliktir. 

 
2. Zihni Varlığın Kabulüne Karşı İtirazlar 
Mübârek Şah önce bu argümanına karşı olası itirazları, sonra da bunlara 

verilecek cevapları ele alır. O, itirazlarını şöyle sıralar: (i) Bu ifade kabul edi-
lemez çünkü bir şey için belli bir sıfatın sabit olmasının bu şeyin sabitliğinin 
bir parçası olmasını gerektirmesi kabul edilemez. (ii) Bu söz kabul edilemez 
çünkü bu durum mutlak mâdumu onaylamak anlamına gelir. Nitekim mut-
lak mâdum zihinde ya da hariçte olmamasına rağmen varlığın karşıtıdır. (iii) 
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Bu söz kabul edilmez çünkü mahiyet için varlıksal bir sıfatla hükmedilmedi-
ği, mahiyetin bundan önce bulunmasını gerektirmemektedir. Aksi taktirde 
mahiyetin var olmadan önce başka varlıklarının olması gerekirdi (Mübârek-
şah, 1974: 49-50). İtirazları bu şekilde sıralayan Mübârekşah daha sonra da 
bunlara yönelik cevaplara geçer. 

İlk itiraza karşı Mübârekşah,  sübûtun varlık olduğunu, “sabit olan 
varolan değildir” diyenin sözünün çelişik olduğunu söyler. Kâtibî’nin ifade-
lerine katılarak bir şeyin sıfatının varlığının o şeyin varlığının bir parçası 
olduğunu, bu şey ayanda mevcut olmadığına göre zihinde mevcut olduğunu 
söyler. Mübârekşah’ın bu ifadeleri, yazarın da ifadelerinde olduğu gibi ta-
savvurdan varlığa ulaşmaktadır. Bu ifade zihinde varolan tasavvurları bir 
anlamda varlığın yansıması olarak, bir diğer ifadeyle de dışta olanlardan 
alınmış sûretler olarak görmektedir. Bu durum da bilgiyi soyutlama olarak 
kabul eden teorinin bir uzantısıdır. Bu teoriye göre zihindeki sûretler ya 
gayri maddi varlıklara ait onlardan doğrudan alınmış sûretlerdir ya da mad-
di varlıklardan bir soyutlama neticesinde elde edilmiş sûretlerdir. Öyleyse 
zihinde tasavvuru bulunan şeyin bir varlığı olması gerekmektedir. 

Mübârekşah, ikinci itiraz olan bir şeyin karşıtlığının onaylanmasının o 
şeyi var kılacağı ve buradan hareketle de mutlak madumun da sübûtuna 
hükmedileceği şeklindeki itiraza karşı; bir şeyin başka bir şeye karşıtlığına 
hükmetmenin o şeyin subûtunu gerektirmediğini söyleyerek “madum”un 
“varlığın” karşıtı olmasına hükmetmenin, madumun varolmasını gerektir-
mediğini, ona sadece zihinde varlık verildiğini söyler (Mübârekşah, 1974: 
50). Bu ifadeyle yukarıdaki temel ilke hem biraz daha açık hale gelmekte 
hem de sınırları netleşmektedir. Yeni duruma göre, zihinde tasavvuru bulu-
nan her şeyin bir varlığı olması gerektiği kabul edilmektedir. Ancak bu du-
rum varlığın zihin dışında olması gerekir şeklinde yorumlanmamalıdır. Mut-
lak mâdumun durumunda tam olarak böyle bir şey söz konusudur. O, zihin-
de tasavvur edilmesi itibariyle bir varlığa sahiptir ancak bu varlık sadece zi-
hindeki bir varlıktır. 

Üçüncü itiraza gelince; Mübârekşah bu konuda Fahreddin er-Râzî’den 
varolmayan bir şeye varlıksal bir sıfatla hükmedilmesi onun varolmasını ge-
rektirdiği şeklinde bir iddiayı aktarır. O, önce bu iddiayı varlıksal bir sıfatla 
nitelenenin ister bu sıfatla birlikte olsun isterse de ondan önce olsun 
varolması gerekirdi şeklinde ifade etmenin daha uygun olacağını söyleyerek 
bir düzeltme yapar. Bu şekilde ifade edildiğinde varlıkla nitelenen mahiyet-
lerin de varolmaları gerekecektir. Mübârekeşah nitelediği şeyin sübûtuna 
dayanak teşkil eden sübûti hükümlerin o şeyin hariçteki değil de zihindeki 
sübûtuna işaret ettiğini ifade eder (Mübârekşah, 1974: 50). Bu ifadeyle o, yu-
karıda ontolojik delilin de temel hareket noktasını oluşturduğunu söyledi-
ğimiz ilkeye yöneltilen bir eleştiriyi cevaplamaktadır. Buna göre, “Varlıksal 
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bir sıfatla nitelenen şeyin varolması gerekir” ifadesiyle kastedilen varlık 
zihni varlıktır. Zihni bir nitelemeden hareketle harici bir varlığa sıçranma-
sının Mübârekşah geçersiz bir akıl yürütme olacağını söylemektedir. Ontolo-
jik delile yönelik de sonraki dönemde tam olarak bu düzlemde bir itiraz ge-
tirilmiş ve zihindeki tasavvurdan dıştaki varlığa bir sıçrama yapıldığı ifade 
edilmiştir. Mübârekşah bu ifadesiyle böylesi bir sıçramanın geçersiz oldu-
ğunu ifade etmektedir. 

 
3. Zihni Varlığı Olumlayan Argümanın Güçlendirilmesi ve Tümeller Ko-

nusu 
Zihni varlığı onaylamak için yukarıdaki argümanı ortaya koyan Kâtibî, 

argümanını “tümel gerçekliklerin varlığı ancak zihinde olur çünkü ayanda 
varolanların tamamı bireyselleşmiş varlıklardır” diyerek güçlendirir. Onun 
söz konusu bu ifadesi zihni varlığı tümeller konusuyla ilişkilendirmektedir. 
Kâtibî’nin bu ifadeleri tümeller problemine gönderme yaparken 
Mübârekşah ise bu sorunun adını koymadan açıklamalarına başlar. “Külli 
gerçekliklerin varlığı ancak zihinde olur.” ifadesi bize Kâtibî’nin tümellere 
dair görüşleri hakkında bazı ipuçları verir. Öncelikle, bu ifade Kâtibî’nin tü-
meller konusunda Platon’dan tamamen farklı bir konumda olduğunu gös-
termektedir. Platon, idealara tekabül eden tümelleri asli gerçeklikler olarak 
kabul etmekteydi. Kâtibî ise onları zihni bir varlık olarak kabul etmektedir. 
Bu görüşünü de “Ayanda bulunanlar ancak bireyselleşmiş varlıklardır.” di-
yerek desteklemektedir. Yine bu ifade tümeller konusunda Kâtibî’nin 
Eş‘arî’den ve sonraki dönemde Batı felsefesinde ortaya çıkan 
nominalistlerden de ayrıldığını göstermektedir. İslam dünyasında Eş‘arî’nin 
varlığın mevcudiyetinden öte bir mahiyeti kabul etmediğini, tümel kavram-
ları ise dilde ortaya çıkan lafzi ortaklıklar olarak nitelendirdiğini biliyoruz. 
Buna göre aynı türün bireyleri arasında onların ortaklığını teşkil eden bir 
öz/mahiyet bulunmaz. Bu görüş aynı zamanda zihni varlığı da kabul etme-
mektedir. Kâtibî ise zihni varlığı kabul ederek Eş‘arî ve nominalistlerden ay-
rılmaktadır. Başka bir çalışmada varlığın ortaklığı meselesini incelerken 
Kâtibî’nin “varlık” kavramını mana/mahiyet bakımından ortak bir kavram 
olarak kabul ettiğine ve bu konuda Eş‘arî’den farklılaşmasına değinmiştik. 
Şimdi burada ise Kâtibî’nin tümelleri zihni varlıklar olarak kabul ettiğini 
söyleyebiliriz. Onun bu tavrı Fârâbî ve İbn Sînâ gibi filozofların tümeller ko-
nusundaki tavırlarından da farklılaşmaktadır. 

 Kazvînî metinde “tümel gerçekliklerin varlığı ancak zihinde olur çünkü 
ayanda varolanların tamamı bireyselleşmiş varlıklardır” diyerek bir taraftan 
zihni varlığa yönelik ortaya koyduğu argümanı sağlamlaştırırken diğer ta-
raftan da tümeller sorunu karşısında kendi duruşunu ortaya koymaktadır. 
Yorumcu Mübârekşah bu konudaki açıklamasına Kâtibî’nin ifadelerini onay-
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layan sözlerle başlar. O da tümel hakikatlerin mutlaka bir varlığı olması ge-
rektiğini ifade eder. Tümel hakikatlere ait varlığın ayanda olması mümkün 
değildir. Çünkü ayanda sadece bireyselleşmiş varolanlar bulunmaktadır. Ne 
bireyselleşmiş şeyler ne de ayanda bulunanlar tümel olabilirler. Nitekim 
tümel olan bir şeyin ayanda bulunması mümkün değildir. O halde bu tümel-
ler ancak zihinde bulunabilirler.  

 
4. Tümellerin Varlığına Karşı İtirazlar ve Bunların Değerlendirilmesi 
Mübârekşah tümellere yönelik yukarıdaki değerlendirmelerinden sonra 

bu ifadelere yönelik olası itirazları incelemeye geçer. O, tümellerin hakikat-
lerinin sadece ayanda bulunduğu, zihinde bulunanın sadece kendi bireysel-
liklerindeki bireysel suretler olduğu, bundan dolayı da bunların tümel ol-
mayacağı şeklindeki bir itirazı kabul etmez (Mübârekşah, 1974: 51). 
Mübârekşah, bu itiraza zihni varlığın kendi bireyselliğindeki bir şeyin birey-
sel sûreti olduğu bunun da tümel olduğunu kabul etmediklerini söyler. O, 
“tümel” derken kastedilenin tekillerden her birine uygun olan şey olduğu, 
zihni sûretin de tam da bu şekilde olduğunu söyler. Hariçte varolanlarda ise 
durum bunun tersidir yani, hariçte varolanlar bir birlerinden farklı şeyler-
dir. Bu duruma bazı tekillerin bir birlerine mutabık olduklarından hareketle 
yapılacak itiraz da kabul edilemeyecektir. Mübârekşah doğadaki bazı tekil-
lerdeki durumun birbirinin benzeri olmak olduğunu yoksa bunların varlık 
bakımından bir birlerinin aynı olmadıklarını çünkü bunların mahiyetlerinin 
farklı olduğunu söyler. Bu durumda bu tekiller arasındaki benzerlik ancak 
idrak bakımından olan bir benzeşmedir (Mübârekşah, 1974: 51). 

 
5. Zihni Varlık ve Zihnin Tümel Zıtlara Mahal Olması Sorunu 
Zihni varlığı kabul edenlere karşı ileri sürülen yaygın argümanlardan bi-

ri zihni bir mahal olarak kabul edip zıtların aynı mahalde bulunamayacağı 
şeklindeki itiraz iken diğeri de kendinde meydana gelen (husûl) şeylerden 
zihnin de etkilenmesi gerektiği şeklindedir. Bu itirazlardan ilkine göre iki 
tümel olan sıcaklık ve soğukluk zihinde meydana geldiğinde aslında zihinde 
zıtlar bir araya gelmiş olacaktır. Diğer itiraza göre de zihinde sıcaklık ve so-
ğukluk meydana geldiğinde zihnin de bu sıcak ve soğuktan etkileneceği şek-
lindedir. Buradan hareketle de zihni varlığın bulunmadığı şeklinde bir sonu-
ca ulaşmaktadırlar. Bu itirazları yazar Kâtibî de yorumcu Mübârekşah da ka-
bul etmez. Kâtibî bu itirazları dile getirip kısa cevaplarla bunları kabul et-
mediğini söylerken Mübârekşah ise daha geniş bir şekilde değerlendirmeler 
yapar. 

Kâtibî ilk itiraza cevabında “tümeller arasında zıtlık bulunmayacağı” şek-
lindeki bir ilkeye dayanır. Bu ifadelerin açıklamasını yapan Mübârekşah bu-
rada söz konusu olan şeyin tümellerin aynı konuda peş peşe gelmesi olma-
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dığını söyler.  Buradaki itirazı ve cevabı incelediğimizde itirazın öncelikle 
“aynı konuda” zıtların birleşemeyeceği kuralına dayandığı görülmektedir. 
Bir nesne aynı anda hem soğuk hem de sıcak olamayacağı gibi hem siyah 
hem de beyaz olamaz. Benzer şekilde her hangi bir mahalde zıtlar bir arada 
bulunamazlar. Buradan hareketle de sıcaklık ve soğukluk eğer zihinde mey-
dana gelen varlıklarsa zihnin bunlara aynı anda mahal olması gerekmekte-
dir ki bu durumda da zıtlar bir araya gelişmiş olacaktır. Bu itirazın cevabın-
da ise Kâtibî ve Mübârekşah öncelikle tümellerde zıtlığın bulunmayacağın-
dan yola çıkmaktadırlar. Mübârekşah, tümeller arasında zıtlığın olmayaca-
ğını söylerken bu tümeller arasındaki konu bazında olan farklılığa gönder-
me yapmaktadır (Mübârekşah, 1974: 51-52). Her bir tümelin konusu farklı 
olduğundan dolayı burada zıtlığın gerçekleşmesi için gerekli şartlardan olan 
konu birliği bulunmamaktadır.  

Mübarekşah, zihni varlığa yönelik yaygın bir eleştiri olarak kullanılan 
(Akkanat, 2006; I, 117-118; Îcî, t.y.: 52-53) ve yukarıda da ikinci itiraz olarak 
yer alan ‘zihinde meydana gelen sıcaklık ve soğukluğun zihni etkilemesini 
de kabul etmez. Bu noktada o, zihinde meydana gelenin sıcak ve soğuğun 
bizzat kendisi değil de bunların sûret ve benzerleri olmasından yola çıkar. 
Bir şeyin suret ve benzerinin ise o şeyin aslının doğurduğu sonuçları do-
ğurması beklenemez. Bundan dolayı da zihinde bulunan sıcaklık ve soğuklu-
ğun zihin dışındaki etkisini gerçekleştirmesi söz konusu olmayacaktır. Bu 
noktada Mübârekşah, Râzî’den zihindeki sûret ve benzeri şeyin zihin dışında 
ait olduğu varlığın aynıyla kendisi olmadığından dolayı onun doğurduğu so-
nucu doğuramayacağına dair bir alıntı yapar. Eğer zihinde meydana gelen 
sûret ayandaki varlığın doğurduğu sonucu meydana getiremiyorsa bu du-
rumda zihinde algılanan sûretin nasıl ayandaki varlıkla aynı olduğu iddia 
edilebilir ya da ayandaki varlığın hakikatinin idrak edildiği nasıl iddia edile-
bilir? Mübârekşah bu yöndeki bir itiraza zihni sûretin aslında sıcaklık ve so-
ğukluğu gerektirdiğini ancak zihnin bu sıcaklık ve soğukluğu kabul edici ya-
pıda olmadığını söyleyerek cevap verir. Aslında bu son cümlesiyle 
Mübârekşah yazar Kâtibî’den ayrılır. Çünkü Kâtibî zihni sûretin sıcaklık ve 
soğukluğu gerektirmeyeceğini söylemişti. Mübârekşah ise burada zihni 
sûretin aslında sıcaklık ve soğukluğu gerektirdiğini söylemekte ancak zihnin 
bu sıcaklık ve soğukluğu kabul etmediğini ifade etmektedir (Mübârekşah, 
1974: 52). Gerek zihni varlığın kabulü gerekse de ona yönelik itirazların ce-
vabında İbn Sînâcı bir çizgide hareket eden yazar ve yorumcunun bu soru-
nun cevaplanması konusunda da yine İbn Sînâ ile aynı düzlemde hareket et-
tikleri görülmektedir. İbn Sînâ da Şifâ, Metâfizik’te bu sorunu zihindeki ve 
ayandaki mahiyetin aynı olmasına karşın aynı sonucu doğurmadıklarını 
mıknatıs örneği üzerinden açıklamaktadır (İbn Sînâ, 2004, I: 127). Burada 
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Mübârekeşah da benzer bir çizgide hareket ederek bulunulan mahallin ma-
hiyetin kendini gerçekleştirmesinde etkili olduğunu dikkate sunmaktadır. 

 
“Dışta” Bulunmanın Mahiyeti ve Zihni Varlığın Dışta Bulunması Meselesi 
Zihni varlığa yönelik yukarıdaki değerlendirmelerin ardından metinde 

ve yorumunda son bir değerlendirmeye daha yer verilir. İtiraz temelde zi-
hindeki bütün sûretin varlığını dıştaki bir varlığa bağlamaktadır. Bu itirazı 
Kâtibî şu şekilde dile getirir.  

Zihinde varlığı bulunmayan bir şeyi tasavvur ettiğimizi kabul et-
miyoruz. Bilakis, tasavvur ettiğimiz her şeyin ya kendisiyle kâim 
olan bir sûreti ya da bizim için bilinmez olan bir varolanda kâim 
olan bir sûreti vardır (el-Kâtibî, 2016: 61). 

Bu itiraz, zihni varlığın kabulüne dair İbn Sînâ’dan bu tarafa gelen ve bu-
rada Kâtibî ve Mübârekşah’ın da benzer bir çizgide hareket ettiklerini gör-
düğümüz temel argümanı hedef almaktadır. Zihni varlığı temellendiren ar-
güman zihnimizde tasavvur ettiğimiz bazı şeylerin dışta varlığı bulunmadı-
ğını, öyleyse bunların varlığının zihinde olması gerektiğini söylüyordu. Bu-
radaki itiraz ise zihindeki tasavvurların tamamının aslında “dış”ın kapsa-
mında bulunduğunu söyleyerek zihni varlığı yadsımaktadır. İtiraza göre zi-
hindeki tasavvurların tamamı ya zihin dışında kendileriyle kâim olan şey-
lerdir ya da yine zihnin dışında olan ancak bizim için mahiyeti bilinmez olan 
başka bir şeyde kâimdirler. Bu itirazdaki tasavvurların zihin dışında kendile-
riyle kâim olmasıyla kastedilen Platonik idealar ve Platonik öğrenme iken 
bizim için gâib olan bir varolanda kâim olmalarıyla da bu sûretlerin Faal 
Akıl’da bulunmasına gönderme yapılmaktadır. Platonik ideaların kendi 
zâtlarıyla bilfiil kâim olduğu bilinmektedir. Yine Platoncu öğrenme teorisi 
de temelde “hatırlama”ya dayandığından zihindeki her türlü sûret daha ön-
ceki başka bir bilfiil olan şeyin hatırlanmasından ibarettir. Zihni sûretlerin 
bize gaib olan bir varolanda bulunmasına gelince, burada kastedilen de bu 
varolanların Faal Akıl’da bulunmasıdır. Özellikle Müslüman filzofoların teo-
rilerinde Faal Akıl insan aklı dışında bulunan hem etkinleştirici bir güç hem 
de sûretlerin deposu olarak kabul edilmektedir. Buna göre de zihindeki 
sûretlerin tamamı zihinden önce Faal Akıl’da bulunmaktadır. Her iki durum 
da göz önüne alınarak zihindeki tasavvurların zihin dışında bulunduğu so-
nucuna ulaşılmakta ve zihni varlık yadsınmaktadır. 

Kâtibî ve Mübârekşah bu itirazı gündeme alarak değerlendirmesini ya-
parlar. Kâtibî, bu itirazın temelde filozofların ittifak ettiğini söylediği bir gö-
rüşe dayandığını ifade eder (el-Kâtibî, 2016: 61). Ancak bu konuda hangi filo-
zofların ve hangi teorilerinin söz konusu olduğunu belirtmez. 
Mübârekşah’ın da açıklamasıyla burada kastedilen filozofların Platon ve ta-
kipçileri olduğunu söyleyebiliriz. Mübârekşah Platon’un idealar teorisi üze-
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rinden konuyu değerlendirmekte ancak o da sorunun Faal Akıl’la ilgili boyu-
tuna doğrudan gönderme yapmamaktadır.  

Platon’un idealar teorisinden hareketle zihni varlığa yönelik böyle bir 
itirazda bulunabilir. Fakat öncelikle şu da belirtilmelidir ki bu konunun, 
Kâtibî’nin iddia gibi, filozofların uzlaştıkları  (ittefakû) bir konu olduğu söy-
lenemez. Mübârekşah da Platon’un idealar görüşünün genel kabul görmedi-
ğini belirtir. Dahası o, Platon’un idealarının kabul edilse bile bu teorinin her 
türden varlığın ideası olduğunu iddia edilemeyip, bu teoride sadece müm-
kün türlerin doğalarının dikkate alındığına dikkatleri çeker. Tümel akli ma-
hiyetler konusunda, özellikle de doğaları imkânsız olan mahiyetler konu-
sunda ise onların ne duyu âleminde ne idealar âleminde ne de akıl ve hayal 
âleminde kendi zâtlarıyla kâim olan sûretlerinin olduğu kabul edilmektedir. 
Mübârekşah bu tür imkânsız sûretlerin Platon’un ideaları olarak kabul edi-
lemeyeceğini, Platonik ideaların soyut akıllar olup, cismani türlerin idareci-
leri olduğunu söyler (Mübârekşah, 1974: 54). İdealara dair bu açıklamalar zi-
hindeki her türden sûretin zihin dışında kendi nefsiyle kâim olan bir sûrete 
dayandığı şeklindeki bir itirazı geçersiz kılmaktadır. 

Mübârekşah açıklamalarını idealara dair yorumlarıyla devam eder. Pla-
ton’un ister felekler olsun ister yıldızlar isterse de basit unsurlar ve onlar-
dan oluşan bütün cismani türlerin bir rabbi bulunduğunu kabul ettiğini bu 
rabbin de kendi zâtıyla kâim olan maddeden soyutlanmış bir nur olduğunu 
söyler. Bu rab, bu ilgili cismin belirleyicisi, idarecisi ve koruyucusudur. 
Mübârekşah, aynı zamanda bunların bitki, hayvan ve insandaki büyütücü, 
besleyici ve doğurucu güçler olarak kabul edildiğini söyler. O, Hz. Peygam-
ber’in de her şeyin kendine ait bir meleği olduğuna işaret ettiğini ve bu ko-
nuda “Her yağmur damlasıyla birlikte bir melek iner” şeklinde bir hadis zik-
reder. O, bu nurani rablerin Platon’un ideaları olduğu kanaatindedir. İdeala-
ra dair Mübârekşah’ın bu yorumları, ideaların her türden sûreti kapsamayıp 
buların akli ve idareci sûretler olduğunu ifade etmektedir.  

Platon’un ideaları hakkında bu değerlendirmelerin ardından Mübârek-
şah, Suriyanus’tan “zihinde mevcut olan dışta mevcuttur çünkü zihin dıştaki 
varlıklardandır” şeklinde bir alıntı aktarır. Bu, varolanda varolan her hangi 
bir şeyin de dışta varolmuş olduğunu anlamına gelmektedir. Bu ifadeler var-
lığın “zihni” ve “harici” olarak ikiye ayrılması imkânını ortadan kaldırmak-
tadır (Mübârekşah, 1974: 55). Bu ifadeler “dış” ve “dışta” kavramları üzerin-
de durmayı gerektirmektedir. Buna göre “dışta” olmakla kastedilen şey zi-
hin dışı değildir. Zihnin kendisinin de dışın kapsamında olduğunu ifade et-
mektedir. Öyleyse “dışta” ifadesini “zihnin dışında” şeklinde anlamak doğru 
değildir. Benzer bir açıklamayla İbn Sînâ ve Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî gibi fi-
lozofların eserlerinde de karşılaşılır. İbn Sînâ gibi Meşşâî filozofların eserle-
rindeki “dış” ve “dışta olmak”la kastedilen şey zihnin dışında bulunmak de-
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ğildir. Bu ifadeleri Faal Akıl’ın dışında olmak şeklinde anlamak daha isabetli 
olacaktır. Buna göre insan zihninde varolanlar da dışta yani Faal Akıl’ın dı-
şında varolmuş olmaktadırlar. Öyleyse varlığı zihinde her hangi bir sûretle 
varolup da hariçte karşılığı olamayacak şekilde zihni varlık ve ayanda varlık 
şeklinde ayırmanın bir temeli kalmamaktadır. Çünkü bu anlayışa göre her 
şey dışta varolmaktadır. Kâtibî ve Mübârekşah’ın bu ifadelere karşı cevapları 
mahiyetlerin bazen kendi nefisleriyle bulunup bazen de nefiste/zihinde bu-
lundukları şeklindedir. İnsan, ağaç ve taş gibi mahiyetler bazen kendi nef-
siyle kâim olarak bulunurken bazen de nefiste bulunmaktadırlar. Her ne ka-
dar bunların her ikisi de ayni varlık olsalar da ilki “ayni varlık” ikincisi ise 
“zihni varlık” olarak isimlendirilmektedir. Mübârekşah buna yöneltilebile-
cek olan, bu durumun doğru kabul edilmesi halinde imkânsız varlıkların da 
zihinde tasavvur edildiklerinden dolayı dışta bulunmaları gerekecekleri şek-
lindeki bir itirazı değerlendirir ve bunun geçersiz olduğunu söyler. Onun 
cevabı temelde tasavvurda meydana gelenin ayni varlık olmamasına daya-
nır. Zihinde meydana gelenin dışta olanla uyumlu bir halde olan sûret oldu-
ğunu söyler. Eğer bu sûret dışta bulunsaydı ayni varlığın kendisi olurdu 
(Mübârekşah, 1974: 56). 

Yukarıdaki zihnin de dış olmasından hareketle zihni varlığın da dıştaki 
varolanlar arasına dâhil olacağı bundan dolayı da varlığı zihni ve harici şek-
linde iki ayırmanın isabetli olmadığı şeklindeki eleştiri ciddi sonuçlar doğu-
racak bir eleştiridir ve Mübârekşah’ın açıklamaları da bu eleştiriyi savuş-
turmada yeterli olmamaktadır. “Dış” ifadesini Faal Akıl’ın dışı olarak aldığı-
mızda da bu sorun hallolmamaktadır. Bu açıklamaya göre de Faal Akıl’ın ha-
ricindeki her şey “dış” ile ifade edilenin kapsamına girmekte ve zihni varlığı 
da dışın kapsamına dahil etmektedir. Burada İbn Sînâ gibi filozofların bir ta-
raftan “dış” ifadesiyle Faal Akıl’ın dışındaki her şeyi kastederken diğer taraf-
tan nasıl zihni varlığı kabul edebildikleri ciddi bir soruna dönüşmektedir. Bu 
sorunu çözmenin yollu “dış” ifadesinin “Faal Akıl’ın dışı” şeklinde anlamak-
la beraber bunun mutlak bir ifade olmadığını dikkatten uzak tutmamaktır. 
Dışta olmakla kastedilen şey söz konusu olan her ne ise o şeyin dışında ol-
maktır. Bir odada bulunan kişi için “dış” ifadesi odanın dışını gösterir. Bina-
yı dikkate aldığımızda ise dış ifadesinin sınırını bina belirlemektedir. Bina-
nın bir kampüsün içerisinde olduğunu düşündüğümüzde ise dış ile ifade edi-
len şey kampüsün dışı olacaktır. bu açıklımı dikkate alınan nesnenin kendi-
sine göre genişletebiliriz. Bu doğrultuda “dış”ta olmak ifadesi genel anlamda 
kullanıldığında Faal Akıl’ın dışında olmayı ifade ederken daha geniş bir düz-
lemde ise Tanrı’nın dışındaki her şeyi göstermektedir. Bu anlamda zihni 
varlıkla kastedilen şey her ne kadar da en genel kullanım göz önüne alındı-
ğında “dışta olmanın” kapsamına dâhil olsa da kavramın sınırını insan ola-
rak belirlediğimizde anlamını muhafaza etmektedir. Buna göre, zihni varlık 
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kavramındaki insan zihnini işaret ettiği için burada “dışta olma”nın sınırını 
insan belirlemektedir. Bu noktada, zihinde olmak ve zihin dışında olmak ay-
rımının temelinin “insan” dikkate alındığında ortaya çıktığını söyleyebiliriz. 
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Öz 
Aristoteles’in tabii cisimlerin yapısını madde-sûret ile açıklayan 

hilomorfik teorisi sonraki yüzyıllarda çok çeşitli meydan okumalarla yüz-
leşmek zorunda kalmıştır. Bu meydan okumalardan biri de cismin bu iki ku-
rucu unsurunun birbiri ile ilişkisin sorgulandığı cevherîlik problemidir. 
Sûretin maddede bulunuşu ile arazın cevherde bulunuşu arasındaki farkın 
izah edilmesini talep eden bu meydan okumaya İbn Sînâ’ya kadarki süreçte 
çeşitli çözümler üretilmiştir. İbn Sînâ ise bu çözümleri büyük bir titizlikle 
gözden geçirmiş, bunlardan bir kısmını yanlış bularak elerken bir kısmını 
ise eksik bularak revize etmiştir. 

Cevherîlik problemi daha çok cisimlik sûreti etrafında cereyan eden tar-
tışmalara işaret etmekle birlikte problemin bir boyutu da mutlak cismin ilk 
özelleştiricisi olan türsel sûretle ilgili olarak gündeme gelmiştir. Bu çerçe-
vede cisimlerin birbirinden farklılaşmasının ilkesi olarak vazedilen ve cev-
her olarak kabul edilen türsel sûretin hem varlığı hem de cevherliği sorgu-
lanmıştır. Bu ikinci tartışmada talep edilen husus ise türsel sûretin cisimle-
rin araz olan niteliklerden nasıl ayrıştırılacağı ve cevherliğinin nasıl 
delillendirileceğidir. 

Bu çalışmada İbn Sînâ sonrası dönemin önemli felsefe klasiklerinden biri 
olan Necmüddîn el-Kâtibî’nin Hikmetü’l-‘ayn adlı eseri ve bu esere yazılan 
şerhler üzerinden bahsi geçen tartışmanın türsel sûret ile ilgili kısmı takip 
edilecektir. Bu sayede temsil gücü yüksek bir felsefi gelenek üzerinden İbn 
Sînâ sonrası dönemde türsel sûret etrafında gündeme gelen tartışmaların 
geçirdiği dönüşümler tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İslam felsefesi, metafizik, türsel sûret, Hikmetü’l-‘ayn 
 
On the Existence of the Generic Form and its Substantiality: A Discussion 

Within the Scope of Ḥikmat al-‘Ayn and its Commentaries 
Abstarct 
Aristotle's hilomorphic theory, which explains the structure of natural 

bodies with matter and form, had faced various challenges in the following 
centuries. One of these challenges is the substantial problem, in which the 
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relationship between these two constituent elements of the body is 
questioned. In the period until Ibn Sînâ, various solutions were produced to 
this challenge that demanded the explanation of the difference between the 
existence of the form in matter and the existence of the accidents in the 
substance. Ibn Sînâ reviewed these solutions with great care, while finding 
some of them incorrect and revised some of them as missing. 

Although the substantial problem, points to the debates around the body 
form, one dimension of the problem has also come to the fore regarding the 
generic form, which is the first restrictiver of the absolute body. In this 
framework, both the existence and the substantiality of the generic form, 
which is given as the principle of differentiation of objects and accepted as a 
substain, has been questioned. What is demanded in this second discussion 
is how to distinguish the generic form from the attributes of objects and 
how to prove its substantiality. 

In this study, one of the important philosophical classics of the post-Ibn 
Sînâ era, Najm al-Dīn al-Kātibī 's work named Ḥikmat al-‘ayn and the 
commentaries written on this work will be followed by the part of the 
discussion about generic form. In this way, through a philosophical 
tradition with a high representation power, it will be tried to determine the 
transformations of the discussions that came to the agenda around the 
generic form in the post-Ibn Sînâ era. 

Keywords: Islamic philosophy, metaphysics, generic form, Ḥikmat al-‘ayn 
 
Giriş 
Antik çağdan itibaren tabii cismin yapısını açıklamayı vadeden ve İslâm 

düşüncesinde de karşılık bulan iki ana teoriden söz edilebilir. Bunlardan ilki 
Demokritos (MÖ 460-370) ve takipçilerince ortaya atılan ve cismi boşlukta ha-
reket eden parçacıkların çeşitli şekillerde bir araya gelmesiyle açıklayan 
atomcu teoridir. Bu teorinin İslâm dünyasında Ebubekir Zekeriyya er-Râzî (öl. 
313/925) gibi filozofların yanı sıra daha çok kelâmcılar nezdinde kabul gördü-
ğü görülür.1 İkinci büyük teorisi ise Aristoteles’in hilomorfizm olarak adlandı-

                                                 
1  Kelâm atomculuğunun kaynağı meselesi çağdaş araştırmacılar arasında tartışmalı husus-

lardan biridir. Bu düşüncede Hint kökenli fikirlerin etkisi için bk. M. Şemseddin [Günaltay[, 
“Mütekellimîn ve Atom Nazariyesi”, Dâru’l-Fünûn İlâhiyat Fâkültesi Mecmuâsı 1/A (1925), 91-
93. Karşıt bir görüş olarak H.A. Wolfson, kelâm atomculuğunun kaynağının Grek düşüncesi 
olduğu konusunda ısrarlıdır. Ona göre modern araştırmacılar kelâm atomculuğunu Hint 
atomculuğu ile ilişkilendirseler de Hint kaynaklı olarak görülen bütün unsurlar Grek felse-
fesinden alınanlara zıt olmayıp onlara ilavedir. Bk. H.Austryn Wolfson, The Philosophy of the 
Kalam (Cambridge & Massachusetts & London: Harvard University Press, 1976), 466, 472-
486. Yine çağdaş araştımacılardan Dhanani, Wolfson’un bu açıklamasının ciddiye alınama-
yacağını kanaatindedir. Bk. Alnoor Dhanani, The Phisycal Theory of Kalām: Atom, Space, and 
Void in Basrian Mu‘tazilī Cosmology (Leiden & New York & Köln: E.J. Brill, 1994), 191. 
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rılan teorisidir. Bu teoride tabii cisim birbirinden ayrı olamayan heyûlâ ve 
sûret isimli iki unsurdan oluşan kesintisiz bir yapı olarak açıklanır. İslâm dün-
yasında Fârâbî (öl. 339/950) ve İbn Sînâ (öl. 428/1037) gibi Meşşâî filozoflar ta-
rafından benimsenen bu teori, tabii cismin yapısını açıklamak için başvurulan 
hâkim teori olma vasfını yüzyıllar boyu sürdürmüştür.  

Aristoteles’in hilomorfik teorisi, takip eden yüzyıllarda çok çeşitli eleşti-
rilerle meydan okumalarla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu meydan oku-
malardan biri de “cevherîlik sorunu” olarak isimlendirilen ve cismin iki ku-
rucu unsurundan biri olan sûretin, konusu ile ilişkisi arazınkilerden farklı 
olan bazı niteliklerden nasıl ayrıştırılacağını sorgulayan açıklama talebidir. 
Sûretin maddede bulunuşu ile arazın cevherde bulunuşu arasındaki farkın 
izah edilmesini de içeren talep eden bu meydan okumaya İbn Sînâ’ya kadar-
ki süreçte çeşitli çözümler üretilmiştir.2 İbn Sînâ ise bu çözümleri gözden 
geçirmiş, bunlardan bir kısmını yanlış bularak elerken bir kısmını ise eksik 
bularak revize etmiştir. En genel hatlarıyla onun çözümü, arazın konusu 
(mevzû) ve sûretin konusu (mahâl) arasında ayrım yaparak belirli bir 
mevcûdun arazlara konu olması (tümel arazî yükleme) ile belirsiz bir 
mevcûdun kendi parçası olmayan ancak onu belirli kılacak bir özelliğe konu 
olması arasında ayrım yapmak şeklinde olmuştur. Diğer bir deyişle, İbn Sînâ 
arazın konusu ile sûretin konusu arasında bir ayrım yapmakta, bunlarda il-
kinin özelliğini belirli olmak ve kendisine yerleşen arazdan bağımsız olarak 
kendi başına kâim olmak şeklinde belirlerken, ikincisini belirsiz olmakla ve 
dışardan gelecek bir unsurun (sûret) kendisini belirli ve bilfiil kılmasına ih-
tiyaç duymakla nitelemektedir.3 

Cevherîlik problemi daha çok cisimlik sûreti etrafında cereyan eden tar-
tışmalara işaret etmekle birlikte bu problemin bir boyutu da mutlak cismin 
ilk özelleştiricisi olan türsel sûretle ilgili olarak gündeme gelmiştir. Meşşâî 
teoride cisimlerin birbirinden farklılaşmasının ilkesi olarak vazedilen ve 
cevher olarak kabul edilen türsel sûretin hem varlığı hem de cevherliği sor-
gulanmıştır. Bu ikinci tartışmada talep edilen husus ise türsel sûretin araz 
olarak kabul edilen niteliklerden nasıl ayrıştırılacağı ve cevherliğinin nasıl 
delillendirileceğidir.  

İbn Sînâcı gelenek içerisinde devam eden tartışmalar, XIII. yüzyılda ka-
leme alınan önemli felsefe klasiklerinden biri olan Necmüddîn Ali b. Ömer 

                                                 
2  Cevherîlik probleminin çerçevesi ve İbn Sînâ’ya kadarki çözüm girişimlerinin analizi için 

bk. İbrahim Halil Üçer, İbn Sînâ Felsefesinde Suret, Cevher ve Varlık (İstanbul: Klasik Yayınları, 
2017), 155-162. 

3  Bk. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ: Kategoriler (el-Mekûlât), çev. Muhittin Macit (İstanbul: Litera Ya-
yınları, 2010), 17-19#29-30; ayrıca bk. a.mlf., Kitâbü’ş-Şifâ: Metafizik (el-İlâhiyyât), çev. Ekrem 
Demirli & Ömer Türker (İstanbul: Litera Yayınları, 2004), 1/54-55#131. 
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el-Kâtibî’nin (öl. 675/1277) Hikmetü’l-‘ayn4 adlı eserinde de tevarüs edilmiş-
tir. Eser üzerinde sonraki yüzyıllarda yazılan şerh ve haşiyelerde5 bu konu 
enine boyuna tartışılmıştır. Bu açıdan İbn Sînâcı felsefenin bu yüzyıldaki en 
önemli metinlerinden biri olarak görülen Hikmetü’l-‘ayn, türsel sûret başlığı 
ile ilgili tartışmalardaki dönüşümleri takip etmek için elverişli bir zemin 
teşkil etmektedir. 

Bu çalışmada öncelikle hilomorfik teoride “türsel sûret” neden ihtiyaç 
duyulduğu açıklanacak, ardından söz konusu bu sûretin cevherliği ve nite-
liklerden nasıl ayrıştırıldığı üzerinde durulacaktır. 

 
1. Hilomorfik Teori ve Türsel Sûrete Olan İhtiyaç 
Meşşâî teoride tabii cisim, heyûlâ olarak isimlendirin bilkuvve unsur ile 

onu bilfiil hale getiren sûretten müteşekkil bir cevher olarak açıklanır. Her 
ikisi de cevher olan bu unsurların bir araya gelmesi ile kesintisiz yeni bir 
cevher yani cisim meydana gelmektedir. Bu açıklamada ortaya konan ilk hu-
sus, tabii cismin kurucu unsurları olarak heyûlâ ve sûretin cismi cisim yapan 
cevherler olarak kabul edilmesidir. Bu durumda tüm cisimler cisimliğini 
heyûlâ ve sûretten oluşmakla elde etmektedir, yani bu iki unsur onları cisim 
yapan şeydir. Açıklamanın tazammun ettiği ikinci husus, tüm cisimlerin ci-
sim olmak bakımından eşit olduklarıdır. Zira eğer cisimler cisim oluşlarını 
kendilerini meydana getiren bu iki unsurdan alıyorsa, tüm cisimler eşit de-
recede cisimdir. 

Ancak tam da bu noktada, dış dünyada kolaylıkla anlaşılacağı üzere ci-
simlerin birbirinden farklı türlere ayrıldığı yani kuruluşları bakımından ol-
masa da gerekleri (levâzım) yönünden farklılaştıkları görülür. Nitekim 
heyûlâ ve sûretin bir arada oluşuyla meydana gelen şey, henüz özelleşme-
miş mutlak bir anlam ifade ettiğinden bu haliyle dış dünyada (hâric) bulun-
ması mümkün değildir. Aksine, dış dünyadaki her bir cisim, söz konusu mut-
lak anlamın çeşitli şekillerde özelleşmesi (teşahhus) ile somutlaşıp bir hüvi-
yet elde edebilmiştir. O halde cismin yapısına dair araştırmayı müteakiben 
onun özelleşip farklılaşmasını sağlayan ilkenin de soruşturulması gerekmek-
tedir.  

Söz konusu soruşturmayı gerekli kılacak ikinci gerekçe için şu açıklama 
yapılabilir: Hilomorfik açıklamada cisimlerin gerekleri (levâzım) bakımın-
dan farklı olduğu kabul edilir. Yani cisimler türce diğer cisimlerden farklıdır 

                                                 
4  Hikmetü’l-‘ayn geleneği, bu gelenek içerisinde yer alan şerh ve hâşiyelerin özellikleri için bk. 

Mustakim Arıcı, “Gelenek Oluşturan Bir Felsefe Klasiği Olarak Hikmetü’l-‘ayn ve Etkileri”, 
Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu Bildirileri, ed. Murat Demirkol & Enes Kala (Ankara: 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yayınları, 2014), 332-349. 

5  Eser üzerine yazılan şerh ve hâşiyelerin bunların tam bir dökümü için bk. Mustakim Arıcı, 
Fahreddin Râzî Sonrası Metafizik Düşünce: Kâtibî Örneği (İstanbul: Klasik Yayınları, 2015), 349-354. 
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ve bu farklılığın sonucu olarak her bir türde farklı gerekler bulunur. Bu du-
rumda onların cisim olmak bakımından ortaklaştıkları yön dışında farklı bir 
yöne daha sahip olduklarını söylemek gerekir. Diğer bir ifade ile cisimlerin 
heyûlâ ve sûretten müteşekkil olduğunu söylemekle birlikte bu cisimleri 
türce farklılaştıran başka bir cevherin daha bulunduğu kabul edilmelidir. Bu 
açıklama, cisimlerin ancak özelleşerek dış dünyada mevcut olabilecekleri 
şeklindeki argümana ilave bir delildir. 

O halde tekraren ifade edilecek olursa, buradaki araştırmanın konusu, 
mutlak cismi özelleştirerek müşahhas hale getiren ve aynı zamanda onu 
türce farklılaştırıp ona türün gereklerini veren ilkenin tespitidir. Böylesi bir 
araştırma, cismi cisim yapan şey ile onu şu ya da bu cisim yapan ilkenin bir-
birinden farklı olduğunu kabul etmek anlamına gelir.  

Aristotelesci açıklamaya uygun olarak İbn Sînâcı açıklama da söz konusu 
ilkenin bir sûret olduğu konusunda ısrarlıdır. Buna göre heyûlâ ile birlikte 
cismi kurduğu kabul edilen şey aslında cisimlik sûretidir ve sûret sözcüğü 
mutlak olarak kullanıldığında kastedilen anlam da budur. Ancak tıpkı heyûlâ 
ile birlikte bulunan cisimlik sûreti gibi başka bir sûretin de varlığından söz 
edilmektedir ki, “türsel sûret” olarak adlandırılan ve cisimleri türlere ayıran 
ilke budur. İbn Sînâ’nın Kitâbu’l-Hudûd’da sûret için yer verdiği beş tanım-
dan biri olan “türü kâim kılan hakikat” ifadesi türsel sûrete karşılık gelmek-
tedir.6 Seyyid Şerif Cürcânî’nin (öl. 816/1413) Kitâbu’t-Ta‘rîfât’ında ise türsel 
sûret “kendisinde bulunduğu şeyin varlığı olmadan kendi varlığı bilfiil ola-
mayan basit cevher” şeklinde tanımlamaktadır.7 

Necmeddin Kâtibî Hikmetü’l-‘ayn’da, eserin muhtasar olmasından olsa ge-
rek, türsel sûretin tanımına yer vermeden doğrudan bu sûretin ispatı ve 
heyûlâ ile birlikteliği (mukârenet) üzerinde dursa da metnin şârihlerinin 
türsel sûret ile kastedilen anlamı belirginleştirmek üzere çaba harcadıkları 
dikkati çeker. Hikmetü’l-‘ayn şârihlerinden İbnü’l-Mutahhar el-Hillî (öl. 
726/1325), önceki filozofların (evâil) bu sûretle, cisimlik sûreti bakımından 
ortak olan cisimlerin kendisiyle farklılaştıkları ve mütemâyiz oldukları su 
olmaklık (mâiyye), ateş olmaklık (nâriyye) gibi şeyleri kastettiklerini belirt-
mektedir.8 Diğer şârih İbn Mübârekşâh ise Fahreddin er-Râzî’nin (öl. 
606/1210) bu sûreti “tabii sûret” şeklinde isimlendirdiğine işaret etmekte ve 
onu mutlak cismin ilk özelleştiricisi ve türlerin hakikatinin mukavvimi ola-

                                                 
6  İbn Sînâ, Kitâbu’l-Hudûd: Livre des définitions, nşr. ve Fr. çev. Amélie-Marie Goichon, (Kahire: 

Publications de l'Institut Français d'Archéologie Orientale de Caire, 1963), 16-17. 
7  Seyyid Şerîf Cürcânî, “es-Sûretü’n-nev‘iyye”, Kitâbu’t-Ta‘rîfât (Beyrut: Mektebetü Lübnân, 

1985), 141. 
8  İbnü’l-Mutahhar el-Hillî, Îzâhu’l-makāsıd min Hikmeti ‘ayni’l-kavâid, nşr. Ali Nakī Münzevî 

(Tahran: Çâphâne-i Dânişgâh, 1378/1959), 137.  
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rak nitelemektedir.9 Bir diğer şârih Muhammed b. Musa et-Tâlişî  (öl. 
884/1479) ise şerhinde bu sûreti, cisimden sâdır olan eserlerin ve değişimle-
rin ilkesi olarak niteler.10 Cisimlerin bilfiil yönünü sûret temsil ettiği ve do-
layısıyla onların sûretleriyle etkide bulundukları göz önünde bulunduruldu-
ğunda, cisimden sadır olan eserlerin kaynağı türsel sûrettir. Bu yönüyle tür-
sel sûret, başkasında etkide bulunmanın da ilkesi olmak bakımında “kuvvet” 
olarak; zâtî hareket ve sükûnun ilkesi olarak “tabiat” olarak da isimlendiri-
lir.11 Dolayısıyla Râzî’nin onun “tabii sûret” olarak isimlendirmesi, türsel 
sûretin bu son anlamı ile ilgili görünmektedir. 

Bu konuda en kapsamlı değerlendirmeyi Seyyid Şerif Cürcânî yapmakta-
dır. İbn Mübârekşâh’ın şerhine yazdığı haşiyede Cürcânî, türsel sûreti “ha-
kikatleri ayrıştırıp farklılaştıran (mütehâlifetü’l-hakâik) cevher” olarak nite-
lemektedir. Bu sûret, heyûlâ ve cisimsel sûretin bir araya gelmesiyle oluşan 
mutlak cisme eklendiğinde, mahiyetleri bakımından faklı olan ve buna bağlı 
olarak sonuçları ve levâzımları terettüp eden farklı türler ortaya çıkmakta-
dır. Bu çerçevede Cürcânî, türsel sûretle ilgili dört ayrı nisbetten söz etmek-
tedir: (i) Türsel sûretin türlere nisbeti vardır, çünkü onların mukavvimidir 
ve onların hakikatlerine dâhildir. (ii) Bu sûretin cisme nisbeti, onları taay-
yün ettirme ve özelleştirme bakımındandır. Ancak bu taayyün, cisimsel 
sûretin taayyününden sonra gelen ikinci taayyündür. (iii) Yine bu sûretin 
heyûlâ ve sûrete de nisbeti söz konusudur. Zira onların mahiyetleri için de-
ğil ama varlıkları için mukavvim konumundadır. (iv) Son olarak bu sûretin, 
türlerde ortaya çıkan eserlere ve lâzımlara, onlara ilke olmak bakımından 
bir nisbeti vardır.12 

İbn Sînâ türsel sûretin varlığını ele aldığı el-İşârât pasajı ile Kâtibî’nin ko-
nuyu ele aldığı pasajın ard arda okunması aradaki benzerliği gözler önüne 
serecektir. İlgili pasajlar şu şekildedir: 

“Ve heyula, kesinlikle diğer suretlerden de hali kalamaz, nasıl ol-
sun ki! Heyulanın ya kolaylıkla veya zorlukla dağılma, kaynaşma 

                                                 
9  İbn Mübârekşâh, Şerhu Hikmeti’l-‘ayn, nşr. Ca‘fer Zâhidî (Meşhed: Câmiatü Firdevsî, 

1353/1974), 232. Râzî’nin “tabîi sûret” kullanımı için bk. Fahreddin er-Râzî, el-Mebâhisü’l-
meşrikıyye fî ilmi’l-ilâhiyyât ve’t-tabîiyyât (Tahran: Mektebetü’l-Esedî, 1966), 2/61; a.mlf., el-
Mülahhas fi’l-hikme ve’l-mantık (İstanbul: Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, 1738), 121a. Kâtibî 
de tabiat felsefesinde kimi zaman türsel sûret yerine tabii sûret kullanımını tercih etmiştir. 
Mesela bk. Necmüddîn el-Kâtibî, Hikmetü’l-‘ayn, nşr. Abbas Sadrî (Tahran: Encümen-i Âsâr 
ve Mefâhir-i Ferhengî, 2005), 131. 

10  Muhammed b. Musa et-Tâlişî, Şerhu Hikmeti’l-‘ayn (İstanbul: Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, 
822), 84b. 

11  Bk. Tehânevî, “Sûret”, Keşşâfü ıstılâhâti’l-fünûn ve’l-ulûm, nşr. Ali Dahrûc & Abdullah Hâlidî 
(Beyrut: Mektebetü Lübnân, 1996), 2/1101. 

12  Seyyid Şerîf Cürcânî, Hâşiye alâ Şerhi Hikmeti’l-‘ayn, İbn Mübârekşah, Şerhu Hikmeti’l-‘ayn ha-
mişinde, (Kazan: M. A. Çirkof Hatun Tabhânesi, 1315/1892), 131#1. 
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ve şekillenmeyi kabulü gerektiren bir suretle beraber olması ya da 
bunları kabulü engellemeyi gerektiren bir suretle beraber olması 
gereklidir. Ki bütün bunlar cirimlikten başkadır. Ve aynı şekilde 
onun özel bir mekânı ve veya taayyün etmiş/belirlenmiş özel bir 
konumu halk ediyor olması gerekir, bunların hepsi heyulada ortak 
olan genel cirimliği gerektirenden başkadır.”13 
“[Heyûlâ[, cisimlik sûretinden ayrılmadığı gibi başka bir sûret olan 
türsel [sûretten[ de ayrılmaz. Zira cisimler, şekilleri kolaylıkla ve-
ya zorlukla kabul etme ya da onları hiç kabul etmeme bakımından 
farklı oldukları için gerekleri (levâzım) bakımından da farklıdırlar. 
Bu gereklerin aralarında ortak olan cisimliğe dayandırılması im-
kânsızdır. O halde bu durum başka bir sûret sebebiyledir.”14 

Burada İbn Sînâ, cismin kurucu unsuru olan cisimlik sûreti dışında başka 
bir sûretin de heyûlâ ile birlikte bulunduğunu belirterek cisimlerin şekil al-
madaki kolaylık ve zorluğu ile birlikte feleklerde olduğu gibi bazı cisimlerin 
dağılma ve parçalanmayı kabul etmemesini bu ikinci sûrete sahip olmanın 
bir sonucu olarak açıklar. Pasajda sûret sözcüğünün çoğul kullanımı, birbi-
rini takip edecek şekilde cisimde farklı türsel sûretlerin bulunmasına işaret 
etmektedir. Kâtibî’nin pasajından farklı olarak İbn Sînâ, İbn Sînâ, cismin 
muayyen bir mekân ve muayyen bir konum sahibi olmasını da cismiyete de-
ğil, türsel sûrete bağlamaktadır. Böylece cisimlerin şekil almada farklı olma-
larının yanı sıra muayyen bir mekân ve konum sahibi olmaları da türsel 
sûretin varlığına dair ikinci delili olarak zikredilmektedir. 

 Hikmetü’l-‘ayn’da yer verilen pasaja gelecek olursak, burada anlamı belir-
ginleştirilmesi gereken ilk kavram heyûlâdır. Kavramın yalın kullanımı, ci-
simlik sûretini kabul eden ve bu sûretten ayrı bilfiil bir varlığa sahip olma-
yan şeyi ifade eder. Ancak sözcüğün “bir şeyin maddesi” anlamındaki genel 
kullanımı göz önünde bulundurulduğunda, cisimlik sûretini kabul edenin ilk 
heyûlâ olduğu, bu ikisinin birlikteliği ile meydana gelen mutlak cisim anla-
mının da türsel sûrete kabil olma manasında “heyûlâ” olduğu söylenebilir. 
Başka bir ifadeyle, türsel sûreti kabul eden ve ondan ayrı olamayan şey artık 
ilk heyûlâ değil, cisimlik sûretine sahip olan mutlak cisimdir. Dolayısıyla bu-
rada artık mücerred heyûlâ değil, cisimlik sûretine sahip bir heyûlâ söz ko-
nusudur. Böylece heyûlâ bu ikinci sûreti ilkinden farklı bir mertebede kabul 
ettiği için heyûlânın iki sûretle kâim olması eleştirisi de geçersiz olacaktır. 
Zira cisimlik sûretine ve heyûlânın birlikteliği ile mutlak cisim meydana 
gelmektedir ve mutlak cisme başka bir sûretin taşıyıcısı olma vasfı sebebiyle 

                                                 
13  İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler, çev. Ali Durusoy v.dğr. (İstanbul: Litera Yayınları, 2005), 

87#91. Söz konusu ifadelerin takriri için bk. Nasîrüddin Tûsî, Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbîhât, nşr. 
Hasanzâde Âmülî (Kum: Bustân-ı Kitâb, 1425), 1/134-140. 

14  Necmüddîn el-Kâtibî, Hikmetü’l-‘ayn, 53. 
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“heyûlâ” şeklinde isimlendirilmesi mümkündür. Nitekim metnin şârihi İbn 
Mübârekşâh‘a göre de cisimlik sûreti mutlak cismin mahiyetinin mukavvi-
mi, türsel sûret ise hem heyûlânın hem de mutlak cismin varlığının mukav-
vimidir. Bunun delili, mutlak cismin türsel sûret olmadan taakkul edilebil-
mesi, ancak cisimlik sûreti olmaksızın taakkul edilememesidir.15 

Yukarıdaki pasajda belirginleştirilmesi gereken ikinci husus ise söz ko-
nusu heyûlânın taşıdığı sûretlerle olan ayrılmazlık ilişkisinin mahiyetidir. 
Bu durum şöyle açıklanabilir: İlk heyûlânın cisimlik sûretinden ayrı olma-
ması mutlak bir hükümdür, zira heyûlânın bilfiil varlığını sûretten ayrı ola-
rak devam ettirmesi mümkün değildir. Bunun anlamı, cisimlik sûretinden 
ayrı heyûlânın yok olmasıdır. Oysa türsel sûret ile konusu arasındaki ayrıl-
mazlık ilişkisi bundan farklıdır. Zira türsel sûretler aynı cisimde birbirini ta-
kip eden sûretler biçiminde bulunabilirler ve bu tamamen heyûlânın hangi 
sûreti almaya dönük bir istidat içerisinde olduğu ile ilgili bir meseledir. 
“Oluş (kevn)” olarak isimlendirilen yeni bir türsel sûret edinme, İbn Sînâ 
düşüncesi açısından ele alındığında, niteliksel karışımı müteakip yeni sûreti 
kabule dönük olarak ortaya çıkan hazırlık durumu ile başlayan ve nihaye-
tinde metafizik varlık akışının söz konusu sûretin ortaya çıkmasında etkin 
olduğu karmaşık bir süreç olarak izah edilmektedir.16 O halde mutlak cisim, 
sürekli olarak türsel sûret ile birlikte olsa da bu türsel sûret daima aynı tü-
rün sûreti değildir. Dolayısıyla onun türsel sûretle birlikteliği şu ya da bu tü-
re ait sûretten ayrı olmaması manasında değil, mutlak olarak türsel sûretten 
ayrı olamaması manasında anlaşılmalıdır. Buradan çıkarılacak başka bir so-
nuç ise cisimlik sûretinin tek bir anlam olması, buna karşın türsel sûretlerin 
çok olmasıdır. Nitekim söz konusu sûretler aynı konuda birbirini takip ede-
rek bulunabilmektedir ve her birinin de yukarıda bahsi geçtiği üzere farklı 
gerekleri söz konusudur. 

Kâtibî’nin yukarıda yer verilen pasajına dönecek olursak, ıslak cisimlerin 
kolayca şekil alması, kuru olanların şekil almasının zorluğu ve felekler örne-
ğinde olduğu gibi bazı cisimlerin mevcut şeklin dışında başka bir şeyi kabul 
etmemesi, cisimlerin bu konuda birbirinden farklı olduklarını göstermekte-
dir. Pasajın sorunsalaştırdığı husus, cisimlerdeki bu farklılığın ilkesinin nasıl 
açıklanacağı hususudur. Burada ilk akla gelen seçenek, bunun cisimliğe da-
yandırılması olsa da bu mümkün değildir. Çünkü daha önce belirtildiği üze-
re cisimlik bütün cisimler arasında ortaktır ve eğer şekil almanın kolaylık ya 
da zorluğu konusundaki bu farklılık cismiyetin bizzat kendisi tarafından be-
                                                 
15  İbn Mübârekşâh, Şerhu Hikmeti’l-‘ayn, 232.  
16  Fiziksel temeli mizac teorisi içerisinde açıklanan bu düşüncenin ayrıntıları için bk. İbrahim 

Halil Üçer, “İbn Sînâ’nın Mizaç Tanımı Üzerine: eş-Şifâ/el-Kevn ve’l-Fesâd, VI’nın Karşılaş-
tırmalı Bir Analizi”, İslam Düşüncesinde Mizaç Teorileri, ed. M. Zahit Tiryaki & Kübra Bilgin 
Tiryaki (İstanbul: Nobel Yayınları, 2016), 97-123. 
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lirleniyor olsaydı, tüm cisimlerin bu konuda farklılaşmadan aynı olmaları 
gerekirdi. O halde cisimlerdeki bu farklılaşma başka bir sûretle ilgili olmalı-
dır ki, bu da bizleri türsel sûrete götürmektedir.17 

Bu delilde türsel sûretin varlığı, söz konusu farklılıkların cisimlik 
sûretinden kaynaklanamayacağına, zira cisimliğin -ki burda kastediline ci-
simlik sûretidir- bütün cisimlerin paylaştığı ortak bir zemin olduğuna da-
yandırılmaktadır. Oysa bu farklılıkların cisimlik sûretine dayanmadığı orta-
ya konmuş olsa bile muhtemel adaylar heyûlâ ve hâricî fâil seçeneklerinin 
de elenmesi gerekir ki, ardından türsel sûretin varlığı ispat edilebilsin. Nite-
kim Fahreddin er-Râzî, filozofların delilinden cisimlerdeki farklılaşmaya se-
bep olan şeyin cisimde bulunan bir şey olduğu anlaşılsa da bu şeyin bir sûret 
olabilmesi için cismin varlığında sebep olarak etkisi olması gerektiğini, aksi 
halde bunun sûret değil araz olacağını belirtir. Râzî, şimdiye kadar kimsenin 
bu konuda yani bu şeyin sûret olduğuna dair bir burhân getirdini görmedi-
ğini ifade etmektedir.18 

Cisimlerin kendisiyle farklılaşabileceği seçeneklerden ilki yani heyûlâ se-
çeneği Kâtibî tarafından, “heyûlâ kâbildir, fâil olamaz” ifadesiyle eleniyor 
gibi görünse de bu ifadeler büyük orada felsefi gelenek içerisinde söz konu-
su açıklamaya verilen standart cevabın tekrarı niteliğindedir. Nitekim 
Kâtibî, Hikmetü’l-‘ayn’da bu cevabın kendisinden türetildiği küllî ilkeye yani 
“kâbil aynı zamanda fâil olamaz” kaidesine yönelik eleştirilerilerini çeşitli 
vesilelerle dile getirmektedir.19 Nitekim Kâtibî, söz konusu ilkenin fâsid ol-
duğuna dair kanaatini burada yeniden ifade etmekte, ayrıca cisimlerin türce 
farklı olmasının hâricî bir fâile dayandırılabileceğini de dile getirmektedir.20 
Dolayısıyla burada ana önermeye yönelik iki “nazar” söz konusudur: Birinci-

                                                 
17  İbnü’l-Mutahhar el-Hillî konuyu ele aldığı başka bir eserinde türsel sûretin varlığının cisim-

lerin gereklerindeki (levâzım) farklılığına dayandırmanın zayıf bir delil olduğuna işaret 
eder. Ona göre şayet tüm cisimlerin cisimlikte eşit oldukları ilkesi doğru olsa bile söz konu-
su gereklerin farklılığı türsel sûrete dayandırılırsa, söz yeniden sûrete döner, yani bu 
sûretleri farklılaştıran şeyin ne olduğu sorusu soruluk ve teselsül meydana gelir. Ancak 
farklılık arazlardaki farklılık olarak değil de heyûlânın istidadındaki farklılık olarak tahsis 
edirlirse, delil delil oldukça muhkem olur. Bk. İbnü’l-Mutahhar el-Hillî, Hillî, el-Esrârü’l-
hafiyye fî ulûmi’l-akliyye (Kum: Bustân-ı Kitâb, 1387/2009), 439. 

18  Fahreddin er-Râzî, Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbîhât, nşr. Ali Rıza Necefzâde (Tahran: Encümen-i 
Âsâr ve Mefâhir-i Ferhengî, 1384hş), 2/78. Râzî filozofların bu konuda delil getirmediği id-
diasını başka eserlerinde de dile getirmektedir. Mesela bk. a.mlf., el-Mebâhisü’l-meşrikıyye, 
2/62; a.mlf., el-Mülahhas fi’l-hikme (Şehid Ali Paşa, 1738), 121b. 

19  Mesela bk. Necmüddîn el-Kâtibî, Hikmetü’l-‘ayn, 43, 44. Kâtibî, ilâhi sıfatların zâta zâid 
omadığı hususunda da bu delili kullanır, ancak bir itiraz zikretmez. Bk. a.g.e., 79. Ancak 
metnin şârihî İbnü’l-Mutahhar el-Hillî’ye göre bu onun yer verdiği açıklama önceki filozof-
lar ve bir gurup kelamcının fikrini aktarmaktan ibarettir. Bk. İbnü’l-Mutahhar el-Hillî, 
Îzâhu’l-Makâsıd, 221. 

20  Necmüddîn el-Kâtibî, Hikmetü’l-‘ayn, 53. 



Türsel Sûretin Varlığı ve Cevherliği: Hikmetü’l-‘Ayn Geleneği Merkezli Bir Değerlendirme    85 
 

 

si, yukarıda bahsi geçen cisimlerle ilgili farklılıkların heyûlâdan kaynakla-
namayacağına dair iddiaya itiraz, ikincisi ise bu farklılıkları hâricî bir fâilin 
eseri olarak görülebileceği şeklindedir. Bu iki nazarı birlikte düşündüğü-
müzde şöyle bir sonuca ulaşabiliriz: Kâtibî’nin, kâbilin aynı zamanda fâil 
olamayacağı yönündeki ilkeye yönelik eleştirileri bilinmektedir. Buradan 
hareketle o, cisimlerdeki türsel farklılık ilkesinin heyûlâ olamayacağına dair 
delillendirmeyi de güçlü bulmamaktadır. Öyle görünüyor ki, Kâtibî burada 
heyûlâyı bir illet olarak konumlandırma niyetinde değildir, ancak bu imkân-
sızlığın heyûlânın kâbil oluşu yerine başka bir gerekçeye dayandırılmasını 
daha uygun bulduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır.  

Kâtibî’nin bu açıklamasının şerhlerdeki yansıması da dikkat çekicidir. 
Cismin mahiyeti ile heyûlâ-sûret teorisi çerçevesinde yapılan hemen her tür 
açıklamaya çeşitli düzeylerde itirazlar yönelten İbnü’l-Mutahhar el-Hillî’nin 
bu konuda Kâtibî’ye herhangi bir eleştiride bulunmaması kayda değerdir. 
Kubüddîn Şîrâzî ise özellikle açıklamanın heyûlâ ile ilgili kısmına yoğunlaş-
maktadır. Ona göre musannif, kâbilin fâil olamamasını onun makbûl olduğu 
cihetle sınırlı görmekte, bunun dışındaki cihetlerde onun fâil olabileceğine 
işaret etmektedir. Şîrâzî bu açıklamanın şöyle cevaplandırıldığını aktarır: 
Bir şey, bir şeyin kâbili ve başka bir şeyin fâili olabilir; fakat kâbili olduğu 
şeyin fâili olması imkânsızdır.21 

Kâtibî’nin açıklamalarını değerlendiren İbn Mübârekşâh’ın yaklaşımında 
dikkati çeken husus ise hâricî fâil ile ilgili kısımdır. Kâtibî’nin cisimlerdeki 
farklılaşmanın hâricî fâile dayandırılabileceği yönündeki açıklamasını des-
tekler nitelikte bir tavır takınan İbn Mübârekşâh, söz konusu farklılıkların 
hâricî fâile dayandırılamayacağı söyleniyorsa, bunun kanıtlanması gerekti-
ğini belirtir. Ona göre bu konuyla ilgili olarak “hâricî fâilin tüm şeylere 
nisbeti eşittir” şeklinde bir itiraz da geçersizdir. Zira bu hâricî fâilin herhan-
gi bir cisme özel bir nisbeti olabilir. Bizim bunu keşfedemememiz, bu 
nisbetin yokluğu anlamına gelmez.22 Cürcânî ise Kâtibî’nin buradaki “hâricî 
fâil” tercihine yönelik bir eleştiriyi gündeme getirip aktarmaktadır. Buna 
göre buradaki tartışma cisimden sâdır olan eserler ve cismin gerekleri ile il-
gilidir ve kesin olarak biliyoruz ki, örneğin soğukluk ve ıslaklık sudan kay-
naklanmaktadır. Hal böyle iken bu nitelikler hâricî bir fâile nasıl isnad edi-
lebilir?23 

Esasında Kâtibî’nin gündeme getirdiği hâricî fâil vurgusu ilk anda akla 
İbn Sînâ’nın yukarıda kısaca işaret edilen türsel sûret alışları fiziksel altya-
pıdan ziyade aklî sûretlere tabi kılan yaklaşımını getirse de burada tartışılan 
                                                 
21  Kutbüddîn Şîrâzî, Kitâbü’l-Fevâid fî şerhi Hikmeti ‘ayni’l-kavâid (İstanbul: Süleymaniye Ktp., 

Ayasofya, 2429), 50a. 
22  İbn Mübârekşâh, Şerhu Hikmeti’l-‘ayn, 233. 
23  Cürcânî, Hâşiye alâ Şerhi Hikmeti’l-‘ayn, 132#1. 
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hususun tam olarak bu olduğu söylenemez. Zira türsel sûretin varlığının 
tartışıldığı bu bağlamda bu sûretin fiziksel altyapıyı oluşturan bileşenlerin 
doğrudan bir sonucu olarak mı ortaya çıktığı yoksa bu fiziksel altyapının sa-
dece sûrete dönük bir istidat üretmekten ibaret olup söz konusu bu hazır 
bulunuşlukla birlikte sûreti maddeye giydiren ayrık bir ilkenin mi gerekli 
olduğu sorusu geride bırakılmış olmalıdır. Öyle görünüyor ki Kâtibî’nin bu-
radaki vurgusu, türsel sûret ayrık ilkeye tabi olduğu gibi ondan sadır olacak 
niteliklerin de doğrudan ayrık ilke tarafından verilmiş olabileceğine dairdir. 
Yani nasıl ki maddi altyapıdaki istidad ve münasebetin olması doğrudan ye-
ni bir türsel sûretin meydana gelmesi ile sonuçlanmıyorsa, türsel sûret ka-
zanımı ertesinde cisimden sadır olan etkilerin de doğrudan maddedeki fizik-
sel altyapıdan kaynaklanmadığına, bunun da aklî sûretlere tabi olarak mey-
dana gelmesinin mümkün olduğuna dair bir girişim sezilmektedir. 

Türsel sûretin varlığı ile ilgili bu tartışmaların ayırdından onun cevherli-
ğinin de izahı gerekmektedir. Zira yukarıda işaret edildiği üzere cevherîlik 
meselesinin bir parçası olarak türsel sûretin de konuda bulunuşu ile onun 
bir cevher oluşunun çelişkiye düşülmeksizin açıklanması gerekir. 

 
2. Türsel Sûretin Cevherliği 
Esasında Meşşâîlik açısından bakıldığında türsel sûretin varlığı ispatlan-

dığında bu aynı zamanda onun cevherliğini de ispatlamak anlamına gelir. 
Zira sûret ismi mutlak manada cevherlik ifade etmektedir. Ancak sûrete 
yüklenen bu anlamı kabul etmeyen zümreler açısından türsel sûret isminin 
verildiği şeyin bir cevher olarak ispatlanması gerekir. Dolayısıyla bu sûretin 
varlığı ile ilgili tartışmaların yanı sıra onun cevherliği ile ilgili tartışmalar da 
yapılmaktadır. 

Bu noktada İbn Mübârekşâh türsel sûretin cevherliği ile ilgili bir hususu 
gündeme getirmektedir. Buna göre bu sûretin cevher olduğunu savunanlar 
bunu şöyle gerekçelendirir: “Su olmaklık, ateş olmaklık gibi şeylerde “O ne-
dir? (mâ hüve?)” sorusunun cevabını değiştirecek şeyler bulunmakta ve bu 
sebeple bunların mukavvimi olan şeyin de araz değil cevher olması gerek-
mektedir. Çünkü arazlar bu sorunun cevabını değiştiremez.” Görüldüğü üze-
re buradaki tartışma cevherin arazla kıyamı konusu ve dolayısıyla sûretin 
cevherliği ile ilgili Meşşâîlerle İşrâkîler arasında cereyan eden tartışmaya 
geri dönmektedir. Zira eğer mahiyete taalluk eden “O nedir?” sorusunun 
cevabında bir arazın da gelebileceği kabul edilirse, bu durumda bir konuda 
bulunmayan, kendi başına kâim olan müşahhas cevherin arazla kâim olduğu 
sonucuna ulaşılır ki, İbn Sînâcı teoride bunun kabulü mümkün değildir. An-
cak İbn Mübârekşâh bu delillendirmeyi tartışmalı bulduğunu ifade etmekte-
dir. Ona göre bazı arazların da bu sorunun cevabını değiştirmesi mümkün-
dür. Bunun için o, ahşap ve sandalye örneğini verir. Bu örneğe göre bir ah-
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şaptan sandalye yapıldığı zaman burada sadece yeni hey‘etler ve arazlar 
meydana gelmektedir; ancak buna rağmen artık “O nedir?” sorusunun ceva-
bı da değişmiştir. Çünkü artık sandalye için “Bu nedir?” diye sorulduğunda 
hâlâ “O, ahşaptır” cevabı verilemez. Dolayısıyla İbn Mübârekşâh’a göre “O 
nedir?” sorusunun cevabı pekâlâ arazla da değişebilmektedir. O halde 
sûretin heyûlâya nisbeti neden hey‘etin ahşaba nisbeti gibi olmasın ki?! Bu-
nun anlamı şudur: İbn Mübârekşâh “O nedir?” sorusunun cevabının arazla 
da değişebileceği kanaatindedir ve dolayısıyla türsel sûretin iddia edildiği 
gibi cevher olmak zorunda olmadığını, türsel sûret diye isimlendirilen şeyin 
heyûlâya nisbetinin arazlar mesabesinde olabileceğini ifade etmektedir.24  

İbn Mübârekşâh’ın bu yaklaşımını değerlendiren Cürcânî’ye göre bu ifa-
delerden cevherin arazla kıyamının mümkün olduğu sonucu çıkmaktadır. 
Cürcânî’ye göre örneğin bir sedir, cevherî bir mahiyet olup bu hey‘etler ve 
arazlarla birlikte kâimdir. Onun yorumuna göre cevherin arazla kıyamı şu 
iki durumda mümkün değildir: (i) Cevher, bizzat bu cevherin kendisi ile 
kâim olan arazla kâim olamaz; (ii) yine o, kendisine tevâtü ile yüklenen araz-
la kâim olamaz. Bu ikisi dışındaki durumlarda cevherin arazla kıyâmına bir 
engel yoktur, buna dair bir delil de getirilmemiştir. Aksine, sedir örneği de 
göstermektedir ki, sâlim akıl buna hükmetmekte, varlığa dair araştırma da 
bunun imkânını ispat etmektedir.25 

Bu bağlamda Kutbüddîn Şîrâzî’nin Fahreddin er-Râzî’den aktardığı itiraz 
da önemlidir. Râzî’ye göre arazlardaki farklılıklar farklı sûretler ile izah 
edildiğinde, bu kez sûretlerin birbirinden farklı olması da başka şeylerle izah 

                                                 
24  İbn Mübârekşâh, Şerhu Hikmeti’l-‘ayn, 232-233. İbn Mübârekşâh’ın bu ifadeleri Sührever-

dî’nin İbn Sînâ’ya yönelik itirazlarından alınmış gibi görünmektedir. Sühreverdî, bir şeyin 
hakikatini değiştiren şeylerin yani “O nedir?” sorusunun cevabını değiştiren şeylerin sade-
ce cevher olması gerektiği, zira arazların bu cevabı değiştiremeyeceği yönündeki Meşşâî-
lerin iddialarını aynı ifadelerle reddetmektedir. Sühreverdî, ağaçtan yapılmış sandalye ör-
neğinin yanı sıra kanın çeşitli unsurlardan oluşmasını ve taş ile çamurdan oluşan ev örne-
ğini de vermektedir. Son iki örnekte de tıpkı ilk örnekteki gibi değişen şey sadece arazlar 
olmasına rağmen “O nedir” sorusunun cevabı da değişmiştir. Dolayısıyla ona göre söz ko-
nusu sorunun cevabı arazlarla da değişebilmektedir. Bk. Şehâbüddîn Sühreverdî, İşrak Felse-
fesi: Hikmetü’l-işrâk, çev. Tahir Uluç (İstanbul: İz Yayınları, 2009), 98. Ayrıca Sühreverdî, bir 
başkasına yerleşen her şeyin araz olduğunu, bu sebeple heyûlâya yerleşen şeyin yani 
sûretin de cevher olarak isimlendirilemeyeceğini öne sürmektedir. İşrâkî teoride türsel 
sûret konusunun analizi ve İbn Sînâcı anlayışın eleştirisi için bk. Şihâbüddîn Sühreverdî, 
İşrâk Felsefesi, 95-100; Kutbüddîn Şîrâzî, Şerhu Hikmeti’l-işrâk-ı Sühreverdî, nşr. Abdullah 
Nûrânî & Mehdî Muhakkık (Tahran: Müessese-i Mütâlaât-ı İslâmî Dânişgâh-ı McGill Şu‘be-i 
Tahrân, 1379/2002), 220-232. İbn Sînâ ve Sühreverdî’nin türsel sûretlerin cevherliği ile ilgili 
görüşlerinin mukayesesi için bk. Tahir Uluç, Sühreverdî’nin İbn Sînâ Eleştirisi (İstanbul: İnsan 
Yayınları, 2012), 91-103. 

25  Seyyif Şerîf Cürcânî, Hâşiye alâ Şerhi Hikmeti’l-‘ayn, 131#2. 
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edilmelidir ki, bu bir kısırdöngü demektir.26 Şîrâzî’nin bu eleştiriye cevabı 
şöyledir: Türsel sûret ayrık bir ilkeye nisbet edilir ve onun farklılaşması (i) 
unsurlarda, müşterek maddesindeki istidatların farklı olmasıyla, (ii) felek-
lerde ise doğrudan maddelerinin farklı olması ile izah edilir. Yani türsel 
sûretler ay-altı âlemde maddelerinin sahip olduğu istidat ile birbirinden ay-
rılır; ay-üstü âlemde ise her bir feleğin cismi kendine has olduğundan sade-
ce sahip olduğu sûreti almaya kâbildir ve o sûret bu maddeye özgü olduğu 
için o madde ile özelleşmiş ve farklılaşmıştır. 

Ancak bu açıklama beraberinde başka bir soruyu gündeme getirir: Ma-
dem türsel sûret ayrık bir ilkeye nisbet edilmektedir, arazlardaki farklılık da 
bu sûret aracı kılınmaksızın, madde ve istidatlardaki farklılık sebebiyle doğ-
rudan bu ayrık şeye nisbet edilemez mi? Şîrâzî’nin bu soruya cevabı şu şe-
kildedir: Farklı arazları gerektiren şey, infiali şeylere müteallık olan şeyleri 
gerektirdiği için onun heyûlâya müteallık olması yani ona bitişik olması zo-
runludur.27 Bunun anlamı şudur: Farklı arazların söz konusu olması bir tür 
infiali gerektirdiği için bu infiâlin kâbilinin heyûlâ olması gerekir, zira onun 
özelliği kâbil olmaktır. Bu durumda söz konusu eserlerin meydana gelebil-
mesi için fâilin ayrık değil, heyûlâya bitişik olması gerekir. 

 
Sonuç 
Tüm bu tartışmaların ardından konuyu toparlamak babından şu soru so-

rulabilir: Hikmetü’l-‘ayn’da çizilen çerçeve göz önüne alındığında türsel 
sûretin cevherliği hakkında ne söylenebilir? Başta da ifade edildiği üzere, 
İbn Sînâ çizgisi çerçevesinde türsel sûretin bir cevher olduğu ve heyûlâ ile 
cisimsel cevherin bir araya gelmesiyle oluşan mutlak cisme eklendiğinde 
onu tahsis ederek türlere ayırdığı, onun mutlak cismin mahiyetinin olmasa 
da varlığının mukavvimi olduğu ve bu sebeple de bir cevher olduğu kabul 
edilmektedir. Cevherîlik problemi olarak adlandırılan bu meselenin 
Hikmetü’l-‘ayn’a tevarüs edilen yönü, türsel sûrete yüklenen bu özelliklerin 
cisimlik sûreti, heyûlâ veya hâricî bir sebebe dayanılarak izah edilip edile-
meyeceği meselesidir. Hikmetü’l-‘ayn’da Necmüdîn el-Kâtibî, ilk bakışta İbn 
Sînâ çizgisinden ayrılan bir tavır sergileyerek türsel sûrete yüklenen özellik-
lerin hâricî bir fâile istinadını mümkün görmektedir. Yine bu özelliklerin 
heyûlâdan kaynaklanmayacağına dair delilin zayıflığına yönelik bir tutum 
geliştirmektedir. 

                                                 
26  Kutbüddîn Şîrâzî’nin aktardığı kısım için bk. Fahreddin er-Râzî, Şerhu’l-İşârât, 2/76. Râzî’nin 

aynı itirazı dillendirdiği bir pasaj ve bu itirazın Kâtibî tarafından takriri için bk. Necmüddîn 
el-Kâtibî, el-Münassas fî şerhi’l-Mülahhas (İstanbul: Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, 1680), 
461a. 

27  Kutbüddîn Şîrâzî, Kitâbu’l-Fevâid, (Ayasofya, 2429), 49b-50a. 
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Yine dikkat çeken bir diğer husus ise İbn Mübârekşâh’ın bu konuda 
Sühreverdî’nin sûretin cevherliğini yadsıyarak onu diğer arazlarla birlikte 
değerlendiren yaklaşımına şerhinde yer vermiş olmasıdır. Bu yaklaşım, 
Cürcânî’nin de ifade ettiği üzere, cevherin arazla kıyamına da cevaz verdi-
ğinden, bu başlıkta da İbn Sînâcı çizginin sınırlarının aşıldığına işaret et-
mektedir. Burada daha da ilgi çekici olan, Cürcânî’nin de cevherin, kendisiy-
le kâim olan ve kendisine tevâtü ile yüklenen arazlar dışındaki diğer arazlar-
la kâim oluşuna imkân veren tutumudur. Tüm bu hususlar müstakil çalışma-
lara konu olabilecek önemli detaylar içermektedir. 
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Öz 
Bu bildiride Ali Kuşçu’nun (öl. 879/1474) Şerh-u Tecrîdi’l-İtikâd/Akâid adlı 

eserinde varlık’ın Zorunlu Varlık’a yüklem olup olmadığı hakkındaki görüş-
leri ve Celâleddîn Devvânî’nin Kuşçu’ya yönelttiği eleştiriler konu edilmek-
tedir. Kuşçu’ya göre, Zorunlu Varlık, varlık ile nitelenir; ancak bu, filozofla-
rın iddiasının aksine O’nun muhtaçlığını ve imkânını gerektirmez. Zorunlu 
Varlık’ın varlık ile nitelenmesi, dört sayısının çift olmakla nitelenmesinde 
olduğu gibi tanımı gereği zorunludur. Devvânî açısından Zorunlu Varlık’ın 
varlıkla nitelendiğini, varlığın O’nun mahiyetine eklendiğini iddia etmek 
varlığın zorunluluğun ihlal edilmesi anlamına gelir. Kuşçu’nun dört sayısı-
nın çift olmayı gerektirmesiyle, Zorunlu’nun varlığı gerektirmesi arasında 
kurduğu koşutluk tutarlı değildir. Her iki filozofun görüşlerinin irdelendiği 
bildirinin son kısmında İsmail Gelenbevî’nin tartışmaya getirdiği açılıma kı-
saca temas edilmektedir. 

 
ʿAlī Qushjī: A Debate on the Necessity of the Necessary Existent 
Abstract 
This paper aims to explore Alā’ al-Dīn ʿAlī Qushjī’s (d. 879/1474) views on 

whether existence is a predicate for the Necessary Existent and Jalāl al-Dīn 
al-Dawānī’s (d. 908/1502) criticisms towards him. According to Qushjī, 
existence is a predicate for the Necessary Existent; however, contrary to the 
philosophers' claim, this does not require His neediness and possibility. Just 
as the number four is qualified as even, the predication of the existence to 
the Necessary Existent is by definition necessary. However, from al-
Dawānī’s point of view to claim that the Necessary Existent is qualified by 
existence and that the existence is added to His quiddity means the 
violation of the necessity of existence. The parallel that Qushjī established 
between the number four requiring being even and the Necessary Existent 
requiring the existence is not consistent. In the last part of the paper the 
opening brought by Ismail al-Galanbawī to the discussion is briefly 
mentioned. 

Tanrı’nın “Zorunlu Varlık” (Vâcibu’l-Vucûd) olarak nitelenmesi Fârâbî 
ve bilhassa İbn Sînâ gibi Müslüman filozofların felsefi-teolojik düşünceye 
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kazandırdığı en önemli yeniliklerden biridir. Zorunlu Varlık olarak Tan-
rı’nın varlık tarzının nasıl anlaşılması gerektiği meselesi İslam metafiziğinde 
olduğu gibi Batı düşüncesinde de tartışılan temel konular arasında yer al-
mıştır. Fârâbî, İbn Sînâ çizgisindeki Tûsî, Ebherî ve Devvânî gibi filozoflar 
açısından Tanrı, Zorunlu Varlık’tır; O, varlığı ve mahiyeti özdeş olan, varlı-
ğın kendisine eklenmediği salt varlık’tır. Buna karşılık, Gazzâlî, Fahreddin 
Râzî ve onları takip eden, Eşârî kelamındaki zat-sıfat ayırımı anlayışını me-
tafiziğe uyarlayan düşünürler açısından tıpkı mümkünlerde olduğu gibi 
Tanrı’nın da bir mahiyeti olmalıdır; Tanrı’nın zorunluluğu, mümkünlerden 
farklı olarak, mahiyetinin varlığını iktiza etmesi anlamına gelir. Benzer bi-
çimde Batı düşüncesinde İbn Sînâcılığıyla temayüz eden St. Thomas Aquinas 
ve Henry of Ghent gibi Katolik düşünürler açısından Tanrı’da varlık-mahiyet 
ayırımı söz konusu olmaz, O, salt varlık’tır (esse tantum). Buna karşılık Kant 
ve Plantinga gibi Protestan filozoflara göre, Tanrı’nın da bir mahiyetinin 
olması gerekir. Nitekim Kant’ın ontolojik delil bağlamında gündeme getirdi-
ği varlık’ın gerçek bir yüklem olup olmadığı tartışması, Tanrı’da varlık-
mahiyet ayırımı olduğu kabulüne dayanmaktadır.  

İbn Sînâ’nın önde gelen şârihi ve takipçisi Tûsî’nin telif ettiği Tecrîdu’l-
İtikâd/Akâid/Kelâm adlı eser üzerine yazılan şerh ve haşiyeler geç dönem İslam 
düşüncesinde metafizik tartışmaların yoğun biçimde cereyan ettiği yeni bir 
entelektüel mecranın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu gelenek içerisinde 
Ali Kuşçu’nun Yeni Şerh (Şerh-u Cedîd) olarak da bilinen Şerh-u Tecrîdi’l-İtikâd 
adlı eseri metafizik tartışmalara pek çok açıdan yeni bir soluk getirmiş, 
Devvânî ve Deştekî gibi düşünürlerin tartışmalarının odağında yer almıştır. 
Bu çalışmada Kuşçu’nun, adı geçen eserinin “Zorunlu’nun Özellikleri” kısmın-
da ele aldığı, varlık’ın Zorunlu’ya eklenme-me-si tartışmasına getirdiği açılım 
ele alınacak, daha sonra, Celâleddîn ed-Devvânî ve İsmâil Gelenbevî’nin onun 
yaklaşımını hangi açılardan eleştirdiği kısaca irdelenecektir.  

Yukarıda söylediğimiz gibi, İbn Sînâ ve Tûsî çizgisindeki metafizikçi filo-
zoflar açısından varlığın Zorunlu’ya eklenmesi/yüklenmesi söz konusu ola-
maz. Eğer Zorunlu’nun varlığının O’na eklendiği kabul edilirse bu durumda 
varlık Zorunlu’nun bir niteliği olmuş olur. Varlığın, Zorunlu’nun niteliği ol-
duğu kabul edildiğinde, eğer varlık O’nunla bulunmazsa/kaim olmazsa Zo-
runlu var olmaz; O’nunla bulunursa O’nun bir niteliği olur. Nitelik, kendi-
sinden başka olan nitelendiği şeye gerek duyar. Başkasına gerek duyan ise 
mümkün’dür (olurlu) ve her mümkün bir nedene (müessir) ihtiyaç duyar. 
Zorunlu’nun ihtiyaç duyduğu neden, Zorunlu’nun gerçekliği/hakikati ola-
maz; nedenin, varlık bakımından nedenliden önce gelmesi gerektiğinden, 
Zorunlu’yu varlık ile niteleyen gerçekliğinin varlık bakımından Zorunlu’dan 
önce bulunması gerekir. Zorunlu, ya bu varlıkla ya da bundan başka bir var-
lıkla öncelenir; birincisi, şeyin kendinden önce gelmesi, ikincisi ise Zorun-
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lu’nun iki defa var olması sonucunu doğurur. Zorunlu’nun iki defa var olma-
sı seçeneğinde ikinci varlık hakkındaki söz birinci varlık hakkındaki gibidir 
ve bu sonsuz geriye gidişi gerektirir. Şayet neden Zorunlu’nun kendisi/zatı 
dışında bir şey ise bu, varlığında başkasına gerek duymasını gerektirdiğin-
den, Zorunlu’nun olurluluğunu gerekli kılar.1  

Kuşçu’ya göre, filozofların varlığın Zorunlu’ya eklenmediği, ziyade olma-
dığı konusundaki bu temel delili şöyle özetlenebilir: Tanrı’nın varlığı zatına 
eklendiğinde, O’nun zatının nefsü’l-emrde varlıkla nitelenmesi gerekir; aksi 
halde O, nefsü’l-emrde var olmazdı. Bir şeyin varlıkla nitelenmesi, kendisi 
vasıtasıyla varlıkla nitelendiği bir nedeni gerektirir; bir nedene muhtaç olan 
ise mümkün’dür. Kuşçu’ya göre, filozofların bu delilinin gücü ve verilen ce-
vapların zayıflığı sebebiyle Tûsî’nin de dâhil olduğu bazı geç dönem kelam-
cılar filozofların görüşüne meyletmişlerdir.2 Ancak, Kuşçu’ya göre, Zorun-
lu’nun hem varlıkla nitelendiğini hem de bunun için bir nedene ihtiyaç 
duymadığını savunmak mümkündür. Kuşçu’nun tartışmaya getirdiği yenilik 
tam da bununla ilgilidir. O, bu görüşünü açıklarken şöyle bir akıl yürütmede 
bulunur: Nedene duyulan ihtiyaç imkân ile alakalıdır; bir şeyin bir şeyle ni-
telenmesi mümkün olduğunda, yani, bu şeyin o şeyle nitelenmesi ve nite-
lenmemesi caiz olduğunda, bu şeyin o şeyle nitelenmesini sağlayan bir ne-
denin bulunması gerekir. Sözgelimi, bir elbisenin beyazlıkla nitelenmesi ve 
nitelenmemesi caiz olduğunda, elbise onu beyaz kılacak bir nedene ihtiyaç 
duyar. Aynı şekilde, Zeyd’in varlıkla nitelenmesi ve nitelenmemesi caiz ol-
duğunda, Zeyd kendisini varlıkla niteleyen bir nedene ihtiyaç duyar. Ancak 
bir şeyin bir şeyle nitelenmesi mümkün olmayıp, zorunlu veya imkânsız 
olursa, burada bir nedene ihtiyaç duyulmaz. Mesela, dört sayısının “çift” 
olmakla nitelenmesi zorunlu olup, onunla nitelenmemesi caiz olmadığın-
dan, dört, kendisini çift’lik ile nitelemesi için bir neden ihtiyaç duymaz. Aynı 
şeyi Tanrı için düşündüğümüzde, Zorunlu’nun zatı varlıkla nitelenmeyi zo-
runlu kıldığı ve varlıkla nitelenmemesi caiz olmadığı için O’nun varlıkla ni-
telenmesini sağlayan bir neden bulunmaz.  Kuşçu’ya göre, nedenin işi birbi-
rine eşit olan iki taraftan birini diğerine tercih etmekten ibarettir; Tanrı’nın 
varlıkla nitelenmemesi diye bir seçenek söz konusu olmadığına göre, nede-
ne ve nedenin tercihine de gerek yoktur. Dolayısıyla, hem Zorunlu’nun var-
lıkla nitelendiğini hem de bunun, filozofların iddiasının aksine, Zorunlu’nun 
imkânını ve muhtaçlığını gerektirmediğini söylemek mümkündür.3 

                                                 
1  Ali Kuşçu, Şerh-u Tecrîdi’l-Akâid, thk. M. H. Z. er-Ridâyî, (Kum: Râyid, 1393), 1/288. Kuşçu ile 

Devvâni arasındaki tartışma için ayrıca bk. Yanyalı Esad Efendi, “Zorunlu’nun Varlığının, 
Zatının Aynı Olduğuna Dair”, çev. Ömer M. Alper, Osmanlı Felsefesi: Seçme Metinler, ed. Ömer 
Mahir Alper, (İstanbul: Klasik Yayınları, 2015), 465-467. 

2  Kuşçu, Şerh-u Tecrîdi’l-Akâid, 1/290. 
3  Kuşçu, Şerh-u Tecrîdi’l-Akâid, 1/291. 
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Kuşçu’nun filozofların deliline karşı ortaya koyduğu bu açıklamayı Allâ-
me Devvânî eleştirir ve bunu yaparken, ilk önce muhtaçlığın hangi durumda 
gerekip gerekmediğini tahlil eder. Devvânî’ye göre, bir şey hakkında başka 
bir şeyin olumlanması/sabit olması, bu şeyin o şeyle nitelenmesi veya o şey 
olması ancak bir neden sayesinde gerçekleşebilir. Sözgelimi, insan, kendisini 
“insan” kılacak bir nedene gerek duymaz; ancak, insan, insan’dan başka bir 
şey olmak için bir nedene ihtiyaç duyar. Nitekim bir şeyin kendi ile özdeş 
olması başka bir şeyin aracılık etmesine bağlı değildir; şey ile kendisi arasın-
da (öyle) kılınmış olmanın aracılık etmesi bizzat imkânsızdır. Bununla bir-
likte, bir şeyin başka bir şey olmak için bir nedene muhtaç olduğu gayet 
açıktır. Muhtaçlık meselesi varlığın Zorunlu ile ilişkisi açısından düşünüldü-
ğünde, eğer varlık Zorunlu’nun aynısı/kendisi ise onun varlığı başkasından 
bağımsızdır.  Eğer varlık Zorunlu’dan başka bir şey ise Zorunlu’nun varlık ile 
irtibatının ya O’nun zatından ya da başkasından kaynaklanması gerekir. Bi-
rincisi, Zorunlu’nun zatının varlık bakımından kendinden önce olmasını, 
ikincisi, Zorunlu’nun başkasına muhtaç, dolayısıyla da mümkün olmasını 
gerektirir.4 

Devvânî açısından, Zorunlu’nun varlıkla nitelendiğini söylemek, varlığın 
Zorunlu’nun zatından başkalığını ve nedene muhtaçlığını onaylamak anla-
mına gelecektir. Kuşçu’nun, dört’ün çift oluşunun zorunluluğu ile Zorun-
lu’nun var oluşunun zorunluluğu arasında kurduğu paralellik isabetli değil-
dir. Zira dört’ün çift olmasının zorunluluğu, varlık şartının zarureti anla-
mında zorunludur; bu ise nedenden bağımsız olmayı gerektirmez. Dört’ün 
çift olmaklıkla nitelenebilmesi için ilk önce dört’ün zatının var olması gere-
kir; dört var olmadan onun çift oluşundan da bahsedilemez.5 Dolayısıyla, 
Kuşçu’nun dört’ün çift olmayı gerektirmesiyle, Tanrı’nın zatı-
nın/mahiyetinin varlığını gerektirmesi arasında kurduğu benzerlik hatalı-
dır. Daha önce Tûsî’nin de belirttiği üzere, dört’ün çift olmayı, bekârın ev-
lenmemiş olmayı gerektirmesinde olduğu gibi, bir sıfatın başka bir sıfatı ge-
rektirdiğini düşünmek makuldür; ancak, sıfatın varlığı gerektirmesi müm-
kün değildir. Zira Tanrı’nın mahiyetinin varlığını gerektirdiğini söylemek 
için O’nun mahiyetinin zaten var olduğunu kabul etmek gerekecektir. Bura-
daki asıl tartışma varlıkla ilgili olduğu için mahiyet üzerinden varlığı açık-
lamaya çalışmak Zorunlu’nun imkânını onaylamayı gerektirmektedir.  

Ancak, Ali Kuşçu’ya göre, varlığın, kendisiyle kaim olduğu, zorunluluğu-
nu gerçekleştiren bir mahiyete ihtiyaç duyması onun imkânını gerektirmez. 
Zira zorunluluk, varlığın veya zatın sıfatı olabilir. Zorunluluğun varlığın sı-

                                                 
4  Celâleddin Devvânî, “Hâşiyetu’l-Kadîme”, Ali Kuşçu, Şerh-u Tecrîdi’l-Akâid, Thk. M. H. Z. er-

Ridâyî, (Kum: Râyid, 1393), 1/291. 
5  Devvânî, “Hâşiyetu’l-Kadîme”, 1/291. 
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fatı olması, onun başkasından bağımsız/müstağni olmasıdır. Zatın sıfatı ol-
ması, varlığa kıyasla zatın bir sıfatı olmasıdır ve zatın varlığı gerektirmesi 
anlamına gelir.6 Varlığın zorunluluğunun, varlığın kendisiyle kaim olduğu 
zat tarafından, o zat dışında başka bir şeye ihtiyaç duymaksızın, gerektirilen 
(şey) olması dışında bir anlamı yoktur.  Zira ya mahiyet zorunlulukla nitele-
nir ya da varlık zorunlulukla nitelenebilir. Mahiyet zorunlukla nite-
len(diril)diğinde bunun anlamı, mahiyetin zatı bakımından varlığı gerek-
tirmesidir.7 Varlık zorunlulukla nitelendirildiğinde bunun anlamı, zorunlu-
luğun, başkasına ihtiyaç duymaksızın, mahiyetin zatının gerektirdiği (bir 
şey) olmasıdır. Yani zorunluluk, ya mahiyetin zatının gerektirdiği ya da ma-
hiyetin zatı tarafından gerektirilen bir şeydir.8 Kuşçu’ya göre, ‘Zorunlu, zatı 
varlığını gerektirendir’ sözü, Zorunlu, zatının varlıkla nitelenmemesinin ca-
iz olmaması, yani yokluğunun imkânsız olması bakımından zorunludur, bi-
çiminde anlaşılmalıdır. Dolayısıyla burada bir “gerektirme” veya “etki”de 
söz konusu değildir. Nitekim işin inceliğini kavrayan bazı düşünürlerin de 
ifade ettiği üzere, Zorunlu’nun, nitelikleri üzerinde bir etkisi yoktur; ilahi 
niteliklerin yokluğunun imkânsızlığı bunların sadece zatın gerekenleri 
(levâzım) oluşundan ibarettir.9 

Ancak Devvânî, bu açıklamayı da yeterli bulmaz; ona göre, mesele böyle 
anlaşıldığında, Zorunlu’nun yokluğunun imkânsızlığı zât’ın gerekenlerinden 
biri olarak kabul edilmiş ve Zorunlu’nun zorunluluğu başkasına dayanmış 
olur; çünkü bu anlayış, zât var olmasaydı Zorunlu’nun da var olmayacağını 
içerir. Dahası, Devvânî açısından, Zorunlu’nun zatının varlığı gerektirmesi-
ni, O’nun varlıkla nitelenmemesinin caiz olmamasıyla açıklanmak, Kuş-
çu’nun çürütmeye çalıştığı “gerektirme” ilişkisini de gerekli kılar. Zira varlı-
ğın Zorunlu’dan başka olduğu kabul edildiğinde, mahiyetin varlıkla nite-
lenmesinin zorunluluğu ya varlıkla nitelenmesi sebebiyle ya da o mahiyetin 
varlıkla nitelenmesi sebebiyle olur. Eğer mahiyetin varlıkla nitelenmesinin 
zorunluluğu, salt varlıkla niteleniyor oluşuna dayanıyorsa bu durumda her 
şeyin varlıkla nitelenmesi zorunlu olur. Daha açık bir anlatımla, varlıkla ni-
telenmenin zorunluluğu varlıkla nitelenmekten ibaretse varlıkla nitelenen 
her şeyin zorunlu olduğunu kabul etmek gerekir. Eğer mahiyetin varlıkla ni-
telenmesinin zorunluluğu, o mahiyetin, yani, Zorunlu için düşünülen mahi-
yetin varlıkla nitelenmesi ise bu durumda zorunluluğun kaynağı o mahiye-
tin bir özelliğine dayanmış olur. Devvânî’ye göre, zorunluluğun belli bir 
mahiyetin özelliğinden kaynaklanmadığını kanıtlamak amacıyla, mahiyetin 
özelliği, zorunluluğun kaynağı oluşta bir etkide bulunmaksızın, nite-
                                                 
6  Kuşçu, Şerh-u Tecrîdi’l-Akâid, 1/213. 
7  Kuşçu, Şerh-u Tecrîdi’l-Akâid, 1/290. 
8  Kuşçu, Şerh-u Tecrîdi’l-Akâid, 1/290. 
9  Kuşçu, Şerh-u Tecrîdi’l-Akâid, 1/292. 
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le(n)menin özelleşmesinde dikkate alınır; dolayısıyla, özel niteleme li-zâtihî 
zorunlu olur, denilmesi de tutarlı değildir. Çünkü nitele(n)menin özelliği 
mahiyetin özelliğine dayandığında, onun zorunluluğu, yani, nitele(n)menin 
özelliği tamamen mahiyetin özelliğine dayanmış olur ve o, li-zâtihî zorunlu 
olmaz.10   

Görüldüğü üzere, Zorunlu Varlık’ın zorunluluğunun nasıl anlaşılması ge-
rektiği konusunda Ali Kuşçu ile Devvânî arasındaki temel bir görüş ayrılığı 
söz konusudur. Buradaki görüş ayrılığı, esas itibariyle, varlığın Zorunlu Var-
lık’ın aynı mı yoksa gayrı mı olduğu ile ilgilidir. Varlık’ın Zorunlu Varlık’ın 
gayrı olduğunu savunan Kuşçu’ya göre, Zorunlu Varlık, zatının gereği olarak 
varlık ile nitelenir ve bu, O’nun zorunluluğuna halel getirmez. Buna karşılık, 
Devvânî’ye göre, Zorunlu Varlık, varlık ile nitelenemez; çünkü O, var’lığın 
kendisidir. Her iki filozof arasındaki görüş ayrılığını “Zorunlu Varlık vardır” 
önermesini konu-yüklem ilişkisi açısından tahlil ederek değerlendirecek 
olursak, Kuşçu’ya göre bu önermedeki “vardır” gerçek bir yüklemdir, 
Devvânî’ye göre ise gerçek bir yüklem değildir. Devvânî açısından varlığın 
Zorunlu Varlık için yüklem olduğunu, varlığın O’na eklendiğini kabul etmek 
Zorunlu’nun zorunluluğunu ihlal edilmesi, O’nun mümkün olması sonucunu 
doğurmaktadır. Bu sebeple Fârâbî ve İbn Sînâ, “Zorunlu Varlık vardır” 
önermesinin mecazi bir söz olduğunu söylemişlerdir.11 Onlara göre, bu 
önermedeki “varlık” yüklemi, “Ahmet vardır”, “Zeynep vardır” tarzındaki 
önermelerde olduğu gibi gerçek bir yüklem olarak düşünülürse tıpkı mahi-
yeti ile varlığı ayrı olan mümkünlerde olduğu gibi Zorunlu’nun da mahiye-
tine varlığın eklendiğini kabul etmek gerekir. Eğer Zorunlu’nun mahiyetine 
varlık eklenirse, bu, Zorunlu’nun tıpkı mümkünler gibi var olmak için ken-
disi dışındaki bir neden muhtaç olması sonucunu doğuracaktır. Zorunlu 
Varlık’ın mahiyeti olduğunu savunan Gazzâlî ve Râzî gibi kelamcıların çizgi-
sinde duran Kuşçu’nun çabası Zorunlu’nun varlıkla ilişkisi söz konusu oldu-
ğunda burada hem bir nitelemenin, eklemenin olduğunu hem de bunun Zo-
runlu’nun zorunluluğuna halel getirmediğini göstermeye matuftur. Ancak 
Devvânî’nin eleştirileri onun açıklamasının zayıf yönlerini oldukça güçlü bi-
çimde ortaya koymaktadır. Burada şöyle bir soru akla gelebilir: İbn Sînâ, 
Tûsî, Devvânî çizgisindeki metafizikçi filozoflar Zorunlu Varlık’ın varlıkla 
ilişkisini nasıl izah etmektedirler? Hem Tanrı’nın “Zorunlu Varlık” olduğu-
nu söyleyip hem de varlık’ın O’na yüklem olmadığını söylemek ne anlama 
gelmektedir? Zorunlu Varlık’ın zorunluluğunun nasıl anlaşılacağı meselesi 
aynı zamanda tevhit konusuyla ilgili bir tartışma olup, özellikle Yahudi filo-
zof İbn Kemmûne’nin gündeme getirdiği şüpheler Müslüman düşünürlerin 

                                                 
10  Devvânî, “Hâşiyetu’l-Kadîme”, 1/292. 
11  Devvânî, “Hâşiyetu’l-Kadîme”, 1/210. 
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zihnini oldukça meşgul etmiştir. Yukarıdaki ve benzeri soruların cevabını 
Devvânî’nin İbn Kemmûne’ye karşı geliştirdiği argümanı tahlil edeceğimiz 
başka müstakil bir çalışmada ayrıntılı olarak ele alacağız. Burada meselenin 
ayrıntısına girmeden sadece Devvânî ve İsmail Gelenbevî’nin konuya getir-
diği açılımın bazı yönlerine kısaca temas etmekle yetineceğiz  

Devvânî’nin bu Zorunlu Varlık’ın ve mümkün varlıkların varlık tarzları-
nın nasıl anlaşılması gerektiği tartışmasına getirdiği en önemli açılımlardan 
biri, “vucûd” ve “mevcûd” terimleri hakkındaki ince ayırıma dayanır. Felse-
fe literatüründe, genellikle, “vucûd” ile “varlık”, “mevcûd” ile de “var-olan” 
mefhumu anlaşılmaktadır. Mevcut denildiğinde, varlığın kendisin-
de/kendisiyle kaim olduğu şey anlaşılmaktadır. Buna göre, “Zorunlu Varlık 
mevcuttur” dediğimizde, bununla, varlığın Zorunlu Varlık’ın zatıyla kaim 
olduğunu kastetmiş oluruz. Ali Kuşçu’nun yaklaşımı da temelde bu anlayışı 
yansıtmaktadır. Devvânî’ye göre, “mevcûd” terimi Arapça sarf bilgisi açısın-
dan düşünüldüğünde, v-c-d kökünden türetilmiş müştak bir sözcüktür. Buna 
göre vucûd “var”, mevcûd ise “var-lık” olarak anlaşılmalıdır. Zorunlu Var-
lık - Mümkün Var-lık dediğimizde, birincisinin zatı var-lık ile özdeştir; ikin-
cisinde ise onun zatına eklenmiştir. Nasıl “demirci/haddâd” veya “güneş-
lenmiş su/müşemmes” dediğimizde demircinin kendisi demir değilse veya 
suyun içinde gerçekten güneş bulunmamakta ise mümkün bir varlık olarak 
“Zeyd mevcuttur” dediğimizde de Zeyd’in kendisi var-lık ile özdeş değildir. 
Burada Zeyd’in varlıkla ilişkisi bir nispet veya intisap ilişkisidir. Başka bir 
ifadeyle var-lık, Zeyd’in kendisi değil, onun sahip olduğu, intisap ettiği bir 
niteliktir. Ancak Zorunlu Varlık söz konusu olduğunda O, varlığa sahip de-
ğildir, aksine var’lığın kendisidir; O, var’lığın türemesinin ilkesidir (mebde-i 
iştikâk). “Zorunlu varlık, vardır” önermesinde konu pozisyonunda olan Zo-
runlu Varlık salt (baht) varlık olduğu için O’nun hakkında söylenen “vardır” 
ifadesi mecazi olup,  konuya gerçekte yeni bir nitelik eklememektedir. Dola-
yısıyla, “Zorunlu Varlık vardır” önermesi, zorunlu diye bir şey ve ona ekle-
nen varlık diye bir şey bulunmaktadır, biçiminde tahlil edilemez.12  

Gelenbevî’nin bu konudaki açıklaması konuyu daha anlaşılır hale getir-
mektedir. Ona göre, bir önermede yüklemin konuya söylenmesi, konu hak-
kında doğrulanması iki şekilde olabilir: (1) Konunun, yüklemin türemesinin 
ilkesiyle nitelenmesi. Mesela, “Güneş aydınlatıcıdır” dediğimizde, aydınlat-
ma yükleminin güneş hakkında doğrulanması, güneşin zatına eklenen ay-
dınlatma ile nitelenmesi sebebiyledir. Güneşin zatında aydınlatıcılık özelliği 
bulunmamakta, ona bu nitelik sonradan eklenmektedir. (2) Konunun zatının 
özelliği sebebiyle olması. Mesela, “Işık aydınlatıcıdır” dediğimizde, ışık, baş-

                                                 
12  Devvânî, “Hâşiyetu’l-Kadîme”, 1/214; a.mlf. , “Risâlet-u İsbâti’l-Vâcibi’l-Cedîde”, Seb’u Resâîl, 

Thk. A. Tuysirkânî, (Tahran: Mîrâs-ı Mektûb, 2002), 128-131.   
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ka bir aydınlatma niteliği ona eklendiği için değil, bizatihi ışık olduğu için 
aydınlatıcıdır. Birincisinde yüklem, konuya yeni bir nitelik eklemekte, ikin-
cisinde ise konu yüklemi ortaya çıkarmaktadır. Buna göre, “Mümkün var-
dır” dediğimizde, bunun anlamı, onun, zatında olmayan bir niteliği başka bir 
fail tarafından kazanması ve mutlak varlık’tan pay alması anlamına gelir. 
Buna karşılık “Zorunlu vardır” dediğimizde, bu önerme, ışığın zatı gereği 
aydınlatıcı olması gibi, varlık yüklemi Zorunlu’nun zatının aynısı olduğu 
için doğrudur; yoksa Zorunlu’nun mutlak varlık’tan pay almasına bağlı de-
ğildir. Mümkün varlıkların var-lık kazanması, mutlak varlık’tan pay alması 
anlamına gelir.13 Zorunlu, varlığın paydaşı değil, aksine varlık payını dağı-
tandır; Zorunlu var’dır; mümkünler var-lık sahibidir. Sonuç olarak, Kuşçu 
açısından Tanrı’nın zorunluluğu, O’nun zatının zorunlu olarak varlığa sahip 
olmasını; Devvânî ve Gelenbevî açısından O’nun zatının varlığın aynı olma-
sını ifade eder.  
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Öz  
Bu yazıda, döneminde ve sonrasında etkili olan Şerhu’l-Makâsıd ve Şerhu’l-

Mevâkıf merkeze alınarak, metot ve tavır olarak Eş’arî kelamından oldukça 
farklı olan İşrakî düşüncenin kelam ilminde nasıl yer aldığı ele alınmıştır. 
Böylelikle İşrakî düşüncenin nüfuz alanı hakkında bir fikir edinme hedef-
lenmiştir. 

Şerhu’l-Makasıd’da İşrakî düşünceye altı yerde atıf vardır. Bunlar 
İşrakîlerin metotları, mahiyetlerin hariçte mevcut olup olmadığı tartışma-
sında gündeme gelen türlerin sahipleri ya da yatay nurlar teorisi, muteber 
üç görüşten biri olarak İşrakîlerin cisim anlayışı ve onun tenkidi, sonsuzlu-
ğun imkânsızlığında İşrakîlerin önemli görülen iki burhanı ve misal âlemi-
nin zayıf temel üzerine inşa edilmesidir. Şerhu’l-Mevâkıf’taki atıflar, sayıca al-
tı adet olup, bunlar mahiyetlerin hariçteki varlığı konusunda Eflatun’dan 
nakledilen idealar nazariyesinin Sühreverdi’nin türlerin sahipleri fikri ile 
yorumlanması; vacip, imkân ve imkânsızlığın itibari oluşunda Telvihat’tan 
alınan kural ve onun dayandığı iki kaide; teselsülün imkânsızlığı meselesin-
de Sühreverdi’nin sezgisel olan arşî burhanı ve sonsuzluğun imkânsızlığı 
üzerine Telvihat’ta zikredilen burhandır. Sonuncusu da Telvihat’tan alınan 
isbat-ı vacip delillerinden biridir.   

Şerhu’l-Makâsıd’da cisim teorisi ile misal âlemi olumsuz, diğerleri ise 
olumlu olarak değerlendirilmiştir. Şerhu’l-Mevakıf’ta ise daha fazla konularda 
olumlu atıflar olmuş, neredeyse tenkide tesadüf edilmemiştir. Bunda seçilen 
konular belirleyici olmuş gibidir. 

14.ve 15. yy. kelamcıları, ağırlıklı olarak Meşşaî felsefe ile ilgilense de 
Sühreverdi’nin bahsî/diskürsif düşüncesi ilm-i kelamda etkisini sürdürmüş-
tür. Bunda Razi ve sonrasındaki kelamcıların felsefeye ilgi duymaları etkili 
olmakla birlikte, Teftâzânî ile Cürcânî üzerinde olumlu etkileri olan Îcî’nin, 
İşrakî düşünür Kutbeddin Şirazi’nin öğrencisi olması da dikkate değerdir.  

Anahtar Kelimeler: Sühreverdi, İşrakilik, Şerhu’l-makâsıd, Şerhu’l-
mevâkıf, 15. yüzyıl düşüncesi. 
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In The 15th Century, The Illuminative Thought in Theology Books  
Abstract 
In this paper, it is discussed how the illuminative/ishraqi thought is 

evaluated in Theology books by focusing on Sharh al-Maqâsıd and Sharh al-
Mawâkıf, which were effective in his period and after. In this way, it can be 
seen the sphere of influence of ishraqi thought. 

There are six references to the ishraqi thought in Sharh al-Maqâsıd. These 
are the method of the Ishraqiyun, the owners of species (arbab al-anwa’) as 
an interpration of Platonic ideas, the ishraqi theory on the nature of body as 
one of the three reputable views and its critique, two important proofs of 
the ishraqiyun on the impossibility of eternity and the construction of the 
thought al-‘âlam al misal on a weak foundation. 

There are six references to the ishraqi thought in Sharh al-Mawâkıf. These 
are the owners of species (arbab al-anwa’) as an interpretation of Platonic 
ideas, in the mentality (i’tibarî) of necessity, possibility and impossibility, 
the intuitive proof of Suhrawardi on the question of the impossibility of 
infinity, the evidence mentioned on the impossibility of eternity in Talwihat 
and the proof on the existence of God from Talwihat. 

In Sharh al-Maqâsıd, the ıshraqi theory of the body and the al-‘âlam al-
mithal is evuelated as negatively and the others are as positively. In Sharh 
al-Mawâkıf, there have more topics and almost like no criticism. Topics 
chosen in Sharh seem to have been effective. 

Although theologians are mainly concerned with the peripatetic 
philosophy, Suhrawardi's discursive thought has also continued its 
influence on theology/Kalâm in 14th and 15th century. It seems that after 
Razi the theologians' interest in philosophy was effective in this. It is also 
noteworthy that al-Îjî, who has positive effects on Taftâzânî and Gurgânî, is 
a student of the illuminatist thinker Qutbaddin Shirazi. 

Keywords: Suhrawardi, Ishraqıyyûn, Kalam/Theology, Sharh al-Maqâsıd , 
Sharh al-Mawâkıf, thought of 15th century. 

 
Giriş 
Bu yazıda 14. ve 15. yüzyılda döneminde ve sonrasında etkili olan, üzer-

lerine şerhler ve haşiyeler yazılan el-Îcî’nin el-Mevâkıf’ı ve Cürcanî’nın bu 
esere şerhi ile Teftâzânî’nin kendi metnine yazdığı Şerhul-makâsıd dikkate 
alınmıştır. İşraki düşüncenin, kelam metinlerinde aranmasının gerekçesi 
olarak iki husus dikkate alınmıştır. İlki felsefedeki birçok konu ve meselele-
rin, kelam ilmiyle ortak olması; diğeri de İşrakî düşüncenin ne ölçüde kelam 
kitabı yazarları tarafından dikkate alındığıdır. Bu nedenle kelam ilmindeki 
bahislerin, felsefedeki bahislerle ortaklığını göstermek için kelamın konu-
suna dikkat çeken bir iki tanıma kısaca yer verildi. Tanımlarda da hareket 
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noktası bu çalışmada incelenen eserler oldu. Ayrıca burada metinleri dikka-
te alınan yazarların entelektüel hayat hikâyelerine kısaca temas etmek, 
işraki düşüncenin hoca-talebe ilişkisi bağlamındaki bağlantılarını görme 
adına yardımcı olacağı düşünülmüştür. 

El-Mevâkıf metninin yazarı Adududdin el-Îcî 680/1281’de Şîraz yakınla-
rında, babasının da kadı olduğu Îc’de doğdu. Önce Şîraz’a, ardından İlhanlı-
lar’ın yeni kurduğu başşehir Sultâniye’ye giden Îcî, 706/1306 yılında İlhanlı 
Veziri Reşîdüddin Fazlullah’ın himayesinde ilim, hikmet ve edebî ilimler 
okudu. 727/1327 yılında Şîraz’da kadılığa başladı. Îcî, buranın yeni hâkimi 
İncû hânedanına mensup Emîr Ebû İshak yönetiminde kādılkudât oldu. 
754/1353’de memleketine gitti. Burada bir yıl sonra bilinmeyen bir sebeple 
tutuklanarak Direymiyân’da hapsedildi ve orada 756/1355’de vefat etti. 
Adudüddin el-Îcî’nin hocaları içinde Kādî Beyzâvî’nin öğrencisi olan 
Çârperdî ile Nasîrüddîn-i Tûsî’nin öğrencisi olan İşrakî düşünür Kutbüddîn-i 
Şîrâzî de bulunmaktadır.1 

El-Makâsıd metninin yazarı Teftâzânî ise 722/1322’de Horasan’ın Nesâ vi-
lâyetinin Teftâzân kasabasında doğdu. Tahsil hayatıyla ilgili fazla bilgi olma-
sa da el-Îcî’nin öğrencileri içinde yer aldığı söylenir. On altı yaşında eser 
vermeye başlar. Teftâzânî’nin hocaları arasında Kutbüddin er-Râzî ve 
Ziyâeddin Abdullah b. Sa‘dullah el-Kazvînî’nin de isimleri geçmektedir. 
Teftâzânî’nin farklı bölgelerde yaşayıp çeşitli mezhep ve eğilimlerle karşı-
laşması onun düşüncesinin şekillenmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Ti-
mur Hârizm’i ele geçirdikten sonra Teftâzânî’yi, 789/1387 yılında Şîraz’ı 
zapt etmesinin ardından Cürcânî’yi Semerkant’a götürmüştür. Cürcânî, 
Teftâzânî’nin eserlerinden çokça faydalanmış bir âlim olarak onun üstünlü-
ğünü kabul ediyor ve kendisine saygı gösteriyordu. Timur’un huzurunda iki 
âlimin yaptığı tartışmaların birinde Cürcânî’nin galip gelmesi üzerine Timur 
ona protokolde Teftâzânî’den önce yer verilmesini emretmiştir. Buna üzü-
len Teftâzânî, olayın üzerinden çok zaman geçmeden 792/1390 
Semerkant’ta vefat etmiş, vasiyeti gereği naaşı Serahs’a taşınmıştır.2 

Bir diğer yazar olan Cürcanî ise 740/1340’de Cürcân yakınlarındaki 
Takü’de doğdu. Kutbüddin Râzî et-Tahtânî’nin mantığa dair Şerḥu’ş-Şemsiyye 
ve Şerḥu’l-Meṭâliʿ adlı eserlerini bizzat kendisinden okumak için Herat’a gitti. 
Yaşlılığı sebebiyle hocası ona, Mısır’daki talebesi Mübârek Şah’ın yanına gi-
dip ondan okumasını tavsiye etti. Yaklaşık on yıl kaldığı Mısır’da aklî ilimleri 
Mübârek Şah’tan, naklî ilimleri de Ekmeleddin el-Bâbertî’den okudu. Tahsil 
sonrası Bursa’ya uğrayarak ülkesine döndü. Şîraz’da on yıl sürecek Dârüşşifâ 

                                                 
1  Tahsin Görgün, “Îcî, Adudiddin”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 

21/410-411. 
2  Şükrü Özen, “Teftâzânî”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TD Yayınları, 2011), 15/299-301. 
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Medresesi müderrisliğine tayin edildi. Timur’un Şîraz’ı zaptetmesi üzerine 
Semerkant’a götürüldü. Burada on sekiz yıl müddetle baş müderrislik yaptı 
ve Mâverâünnehir âlimleriyle, özellikle Teftâzânî ile yaptığı ilmî münazara-
larda gösterdiği başarı hem Timur hem de meslektaşları nezdinde itibarını 
arttırdı. Semerkant’ta tanıştığı Hâce Alâeddin Attâr vasıtasıyla tasavvufa 
karşı ilgi duyarak Nakşibendiyye tarikatına girdi. Timur’un 807/1405’de 
ölümüyle Şîraz’a döndü ve 816/1413’de Şîraz’da vefat etti.3 

Bir ilim olarak kelam, konusunu, meselelere yaklaşım şeklini ve gayesini 
tanımlarında gösterir. Mesela el-Mevâkıf’ın yazarı Îcî’ye göre kelam, delilleri 
ortaya koymak, şüpheleri gidermek suretiyle dini akidelerin ispatına güç ye-
tiren bir ilim olup,4 konusu dini akidelerin ispatına uzak veya yakın bir şe-
kilde taalluk etmesi bakımından “malum”dur. Bu esere şerh yazan Cürcanî 
bu metni şöyle açıklar: Bu ilmin meseleleri, ya yaratıcının kıdemi ve birliği, 
âlemin hadis olmasının ispatı gibi dini akideler ya da cisimlerin atomlardan 
oluşması, boşluğun imkânı vb. bu akidelerin dayandığı hükümlerdir. Bu me-
selelerin konularını ancak “malum” içerir. Zira ona göre malum mevcudu, 
madumu ve hali de içerir. Îcî, Kadı Siracuddin Urmevî ile Gazalî’nin tanımla-
rını da vererek tenkidini de yapar.5 el-Mevâkıf’ın ana bölümlerinde ele alınan 
konuları belirtilirse Îcî’ye göre bu ilmin konusu ve meseleleri de net bir şe-
kilde açığa çıkmış olur: Sırasıyla bunlar, mukaddimeler (bilgi ve nazar mese-
leleri), umur-u amme (varlık, mahiyet, vücup, imkân, kıdem, birlik, hudus, 
illet) arazlar, cevher (cisim, nefis, akıl), ilahiyat (Vacibin sıfatları ve fiilleri) 
ve sem’iyyattır (nübüvvet, ahiret).  

Teftâzânî’ye göre kelam ilminin konusu dini akidelerin ispatına taalluk 
etmesi itibariyle “malum”dur. Zira onda yaratıcının kıdem, vahdet, kudret 
gibi halleri, hudus itibariyle cismin ve arazın halleri, terkipte atomlara olan 

                                                 
3  Sadreddin Gümüş, “Cürcanî, Seyyid Şerif”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

1993), 8/134-135. 
4  Seyyid Şerif Cürcanî, Şerhu’l-Mevâkıf, Metin-Çeviri: Ömer Türker(İstanbul: YEK Yayınları, 

2015),  1/130-131. 
5  Cürcanî, Şerhu’l-mevâkıf, 1/137-138. Ayrıca Îcî, kelamın konusunu Allah’ın zatı olarak gören 

Kadı Siraceddin Urmevî’nin tanımını şöyle açıklar. Kelamda Allah’ın sıfatları ve fiilleri yani, 
alemin hudusu gibi dünyadaki ve haşr gibi Ahiretteki fiilleri ve her ikisiyle ilgili olan rasul 
gönderme ve imam nasbetme, sevap ve ikap gibi fiilleri incelenir. Îcî’ye göre bu tanımın iki 
sıkıntısı vardır: İlki cevher ve araz gibi şeylerin, Allaha dayanıyor olması bakımından ol-
maksızın Allah’ın zatından başka şeyleri de konu olarak dahil etmiştir. İkincisi de ilmin ko-
nusunun varlığının onda açıklanamaz oluşudur. Cürcanî, Şerhu’l-mevâkıf, 1/137-138 Îcî, ke-
lamın konusunu “mevcut” olarak gören Gazalî’nin tanımını da şöyle verir: Gazalî’ye göre 
kelamın konusu mevcut olmak bakımından mevcuttur, kelam mevcudu İslam kanuna göre 
inceler. Îcî’ye göre bazen kelamda madumun, halin ve bir kısım şeylerin hali hariçte mev-
cut olması itibara alınmadan incelenir. Ona göre zihni varlık, Gazalî’nin tanımının dışında 
kalır. Cürcanî, Şerhu’l-mevâkıf, Tahkik: Dr. A Umeyra, (Beyrut: Daru-Kutub, 1998/1419), 
1/144-145. 
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ihtiyaç gibi İslami akidelerden olan veya ona vesile olan şeyler incelenir ki 
bunların tamamı malumun halleridir6 Teftâzânî de Gazalî7 ile Urmevî’nin8 
tanımlarını vermiş ve eleştirisini yapmıştır. Teftâzânî açısından bazı konula-
rın kelamda yer alması şu sebeplerden ileri gelir:  

1- Hareket, cisim, mahiyetin kısımları, madum bahisleri gibi bazı konu-
lar, ulaşılmak istenen bilgiyle bir şekilde ilişkisi olan ve onunla beraber ele 
alınmak suretiyle konuyu tamamlayan bilgiler olur.  

2- Soyut cevher, meteorolojik olaylar ve illet bahisleri gibi konular, ba-
zen muhalifin görüşlerini çürütmek için zikredilir.  

3- Bazen de kimi meselelerin dayanacağı bir ilke ve temel olan bilgiler 
olur. Teftâzânî’ye göre maksudun, açıklanmayan şeylere dayanmaması ge-
rekir. Bu yüzden, teselsülün imkânsızlığı, boşluğun imkânı, boyutların sonlu 
oluşu gibi konular açıklanır ki, bunlar maksudun tahkiki içindir. Bunun dı-
şındaki şeyler ona göre fuzulidir. Nitekim müteahhirun arasında tabii ve ri-
yazi meseleleri kelama karıştıranlar olmuştur.9 

                                                 
6  Teftâzânî, Şerhu’l-makasıd, 1/173. 
7  Gazalî gibi mütekaddimin kelamcılar “mevcut”u bu ilmin konusunu kabul etmişler ve onun 

kadim ve hadis, cevher ve araz gibi hallerini araştırmışlardır. Kadim nasıl bir mevcut oldu-
ğu, hangi sıfatlarla hadisten temayüz ettiği, hangi şeylerin onun için imkânsız olduğu, han-
gi şeylerin de imkân alanında olduğu gibi meseleler açık hale getirmeye çalışmışlardır. Yi-
ne, alemin onun bir fiili ve hadis olduğu, buna bağlı olarak alemi ihdas edecek bir sebebe 
ihtiyaç olduğu, onun peygamber göndermeye ve onun doğruluğunu mucizelerle bildirmeye 
muktedir olduğu ve bunun da gerçekleşmiş olduğunu beyan etmişlerdir. Ne var ki bu vb 
hususlar metafiziğin de incelediği bahisler olması hasebiyle kelam ilmi, onları İslam kanu-
nuna yani din ve millet olarak bilinen yola ve kitap ve sünnetten kati olarak bilinen kaide-
lere veya asıllara göre inceler ki, metafizikten farkı budur. Kitap ve sünnetten kati olarak 
bilinen kaideler, mesela Birin çoğu icat eden olması, meleğin semadan inen bir şey olması, 
alemin öncesinde yokluğun, varlığında sonra da yokluğun olması gibi hususlardır. Kısaca 
kelam ilminde bütün mebhasler şer’i kaidelere göre incelenir ve kati olan bu şer’i kaideler-
den hiçbiri, felsefenin kanununa göre aklın iktiza ettiği şeylerde cari olana muhalefet et-
mez. Bazı meselelerin kelam ilminde incelenen konuyla doğrudan bir ilgisi vardır. Mesela 
mevcut, yokluktan sonra iade edilir mi, sonsuz bir zincir olabilir mi, cisim madde ve suret-
ten mi terkip edilmiştir? vb sorular mevcudun hallerine dönük sorunlardır. Teftâzânî, 
Şerhu’l-mekâsıd, 1/177-179. 

8  Urmevî de kelam ilminin konusunu Allah’ın zatı olarak belirlemiştir. Ona göre kelamda Al-
lahın subutî ve selbî sıfatları, alemin onun ihtiyarı ile ondan suduru, alemin hadis olması, 
amellerin yaratılması, alemdeki düzenin keyfiyeti, nübüvvet gibi dünyaya ve mead bahsi 
gibi ahirete dönük fiilleri incelenir. Bu durumda kelam, yaratıcının subutî ve selbî sıfatları, 
dünya ve ahirete ilişkin fiilleri gibi Yaratıcının ahvalini inceleyen bir ilim olur. Bu hususta 
Sahaif sahibi de onu takip etmekle birlikte konuyu “Öyle olması bakımından Allah’ın zatı” 
olarak belirlemiş ve buna Allah dayanması itibariyle mümkünatın zatını, yani Allah’ın zatı-
na has zati vasıflar ile Allaha dayanması itibariyle alemin zatına has vasıfları eklemiştir. An-
laşılacağı üzere umur-u amme, cevher, araz vb konular, mümkünün yani alemin ahvaline 
dönük bahislerdir. Teftâzânî, Şerhu’l-mekâsıd, 1/179-180. 

9  Teftâzânî, Şerhu’l-mekâsıd, 1/180-181. 
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Cürcanî’nin Tarifat’taki tanımlarıyla bu bahse son verelim: Kelam, Al-
lah’ın zatını ve sıfatlarını, mebde ve mead itibariyle mümkünatın ahvalini 
İslam kanununa göre inceleyen bir ilimdir. Bu durumda kelam ilminin ko-
nusu Allah’ın zatı ve sıfatları ile mümkünatın ahvali olmaktadır. Bu tanımla 
Cürcanî “malum”u değil de Allah’ın zatını ve sıfatlarını konu kabul etmekle, 
Îcî’den ve Teftâzânî’den ayrılmakta, Urmevî ve Semerkandî’ye yaklaşmakta-
dır. Bir diğer tanım da şudur: Kelam meadın, cennet, cehennem, sırat, mi-
zan, sevap ve ikap gibi meada ilişkin şeyleri inceleyen bir ilimdir. Üçüncü 
tanıma göre kelam, delillerden elde edilen şer’i-itikadi hükümleri bilmektir. 
10 Son tanımıyla onun, Teftâzânî’ye yaklaştığı söylenebilir. 

Şu halde felsefede ele alınan bilgi, yöntem, varlık, mahiyet, illet, cisim, 
sonsuzluk vb birçok mesele, kelamcıların ya Yaratıcının hali olarak inceledi-
ği meselelerdir ya da onun anlaşılmasına ilke veya vesile olan hükümlerdir. 
Bu sebeple Meşşaî, İşrakî ve diğer filozofların görüşleri, dini asıllara muhale-
fet ya da muvafakat açısından incelenmiş ve değerlendirilmiştir.  

 
1. İşraki Düşüncenin Şerhul-Makasıd’daki İzleri 
1.1. İşraki Ekolün Tanıtımı 
Teftâzânî hem ana metinde hem de şerhinde işrakiyyun sözcüğünü kul-

lanır ve açıklamasında yöntemleri hakkında bilgi verir. Buna göre İşrakîler, 
Eflatun’un yolunu, yani onun keşif ve muayane cümlesinden olan yöntemini 
Aristo’nun yoluna, yani bahis11 ve burhan cümlesinden olan yöntemine ter-
cih eden filozoflar grubudur.12 Bir başka yerde de işrak sahibine 
(Sühreverdi’ye) ve diğerlerine atıfta bulunurken onların müteellih filozoflar 
olduğunu dile getirir.13 Böylelikle Teftâzânî nazarında İşrakîlerin, yöntemle-
ri riyazet ve keşif olan filozoflar olduğu sabit olur. 

Teftâzânî, Sühreverdi ve sonrası İşrakîlerin bahis ve burhandaki ilgisini 
bildiği halde Eflatun’un keşif yolunu burhana tercih etmelerini söylemesi ilk 
bakışta doğru görünmemektedir. Zira Sühreverdi’nin verdiği bilgilere bakı-
lırsa gerçek filozofun hem bahis hem de teellühte, yani istidlali bilgi ve riya-
zete bağlı olarak müşahedeye sahip olmada yetkin olması gerekir. Fakat bi-
rini diğerine tercih söz konusu olduğunda son söz, keşfe dayalı bilgilerdir.14 
Bu nedenle Teftâzânî’nin yukarıdaki ifadesini böyle anlamak uygun olabilir 

                                                 
10  Seyyid Şerif Cürcanî, Tarifat-ı Seyyid Şerif (Dersaadet: 1305), 124. 
11  Bahis terimi ile öncüller tertip ederek yapılan çıkarımlar kast edilmektedir. 
12  Teftâzânî, Şerhu’l-mekâsıd, 3/60. 
13  Teftâzânî, Şerhu’l-mekâsıd, 1/406.   
14  Bilhassa şu ifade önemlidir: “Bir çağda hem sezgisel hem de bahsi felsefe yönü tam olan bir 

filozof çıkarsa başkanlık onun hakkı olup, o kişi Allah’ın halifesidir. İki niteliği birden haiz 
bir filozof yoksa yöneticilik sezgisel felsefede derinleşmiş ama bahsi felsefe yönü orta olan 
filozofun hakkıdır. Yeryüzü hiçbir zaman sezgisel felsefede derinleşmiş kimselerden yoksun 
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1.2. Mahiyetlerin/ideaların Hariçteki Varlığı Meselesi 
Teftâzânî ana metinde mahiyetlerle ilgili olarak “Eflatun’dan nakledilen 

sözlerin, zahirde, mahiyetlerin hariçte mevcut olduğunu göstermektedir.” 
diyerek bu konuyu tartışmaya açar. Ona göre Eflatun’un düşüncesi ideaların 
soyut varlığını gösteren bir görüş değildir; bilakis bu görüş, ideaların Al-
lah’ın ilmindeki türlerin varlığına dair bir görüştür veyahut bu görüş, tıpkı 
nefsin bedeni yönetmesinde olduğu gibi, her türün işini idare eden soyut bir 
cevherin varlığına ilişkindir. Eflatun’dan nakledilen bu şeyler, onların maddi 
eklentilerden soyut bir mahiyetin varlığını hissettirmektedir. Bu varlık her 
bir tür için hariçte mevcut olup, ezeli ve ebedi soyut bir ferttir, karşılıklı 
şeyleri almaya kabiliyetlidir. Teftâzânî için bu görüşün geçersizliği açıktır. 
Zira soyut bir şeyin, karşılıklı şeyleri kabul edici olması, arazlarla muttasıf 
şahısların bir parçası olması mümkün değildir. Bilakis o, bir şey olmamak 
şartıyla bir mahiyet değil, bir şey şartı olmaksızın bir mahiyettir, yani mut-
lak mahiyettir. Daha sonra Teftâzânî ideaların Allah’ın ilmindeki türlerin su-
retleri olduğuna dönük yorumuna geçer ve bunun Farabi tarafından el-Cem’ 
adlı eserde15 ifade edildiğini beyan eder. Eflatun’un idealarının ikinci yoru-
mu ise İşrakîlere ait olup, Teftâzânî bunu şöyle verir: Felek, yıldız, unsurlu 
basit ve bileşik türlerin tamamı için her bir türün, akıllar âleminden işini 
yöneten soyut bir cevheri vardır. Öyle ki mesela ateş türünü ateş olarak ko-
ruyan, onu nurlu hale getiren, yağı ve mumu ona çeken türün bir sahibi 
vardır. Türün sahiplerine şeriat dilinde mesela dağlar meleği, denizler me-
leği vb adlar verilir. Müteellih filozoflar, türün sahibinin cüzi oluşunu itiraf 
etmekle birlikte onun, türün küllisi olduğunu söylerler. Bunun anlamı, türün 
sahibinin türün bütün fertlerine olan feyzinin eşit olduğudur. Yoksa tür sahi-
binin, fertleri arasında ortak olduğu değildir. Çünkü türün sahibi, fertler 
arasında ortak olsaydı bu takdirde maddede gerçeklik kazanan bütün fertler 
arasında ortak, ayanda mevcut soyut bir insanlık gerekli olur, dolayısıyla tü-
rün sahibi mesela hem bozuluş içinde duyulur bir insan, hem de ebedi ola-
rak değişmeyen ve devamlı olan soyut bir makul olurdu. Teftâzânî konuyla 
ilgili bir ek açıklama daha yapar. Buna göre soyut cevherler, soyut görüntü-
ler/siluetler (eşbah) âlemi diye adlandırdıkları muallâk misallerden başka-
dır. Zira muallâk misaller, soyut cevherler cümlesinden değildir. Onlar du-
yulur ile düşünülür arasında bir vasıta, yani ara âlem olup, cisim türlerinden 
biriyle hususileşmez. Aksine onlar cevher ve arazlardan her bir ferde ait 

                                                                                                               
kalmaz.” Sühreverdi, Hikmetu’l-İşrak, Neşir: Henry Corbin (Tahran: 1993), 11-12; İşrak Felsefe-
si, Çev. Tahir Uluç (İstanbul: İz yayıncılık, 2009), 27. 

15  Farabî meseleyi tartıştıktan sonra şu sonuca ulaşır: “Allah Teala diri ve bu alemin ve için-
dekilerin mucidi olduğuna göre icat etmeyi murat ettiği şeyin suretinin onun nezdinde ol-
ması zorunludur.” Ebu Nasr el-Farabî, Kitabu’l-Cem’, Neşir: A. Nasri Nadir (Beyrut: 4. Baskı, 
1968), 105 
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olur. İşrak sahibinin açıklamasına göre muallak suretler, Platon’un ideaları 
değildir. Zira Platon’un ideaları, nuranidir, yani akıl âlemindendir. Muallak 
suretler ise bir kısmı karanlık bir kısmı aydınlık olan soyut görüntüler âle-
mindendir. Her bir felek türü için olduğu gibi, misaller âlemindeki unsurlu 
şeylerin, akıllar âleminde bulunan bir tür sahibi vardır. Türün sahibi müsta-
kil cisim türleri için de söz konusudur. Bu cisimlerin arazlarını ve cüzlerini 
yönetmek, mesela akıl âleminde nurlu bir heyete sahip soyut cevher olan 
türün sahibine havale edilmiştir. Onun gölgesi bu âleme düşerse bundan ko-
kusuyla birlikte misk, tadıyla birlikte şeker veya farklı uzuvlarıyla birlikte 
bir insan ortaya çıkar.16  

Teftâzânî bu son nakliyle okuyucuların kafasında oluşabilecek muhtemel 
karışıklıkları önlemek ister gibidir. Zira misal âlemi ifadesi ile Platon’un mi-
salleri/ideaları terkibinde “misal” terimi ortak bir lafız olarak kullanılmıştır. 
Fakat ikisi arasında muazzam bir fark vardır. Eflatuni misal, tamamen soyut 
iken misal âlemi tekil soyut suretlerden oluşur. Teftâzânî’nin burada titiz 
davrandığını söylemek mümkündür. Diğer taraftan bu nakillerin karşılığını 
Sühreverdi’nin el-Meşari ve’l-mutarahat adlı eserinde fazlasıyla bulmak müm-
kündür.17 

 
1.3. Cismin Hakikati 
Teftâzânî cismin hakikatini birçok Eş’ari ve mu’tezili kelamcılar ve filo-

zofları dikkate alarak inceler ve sonuçta üç görüşün muteber olduğunu be-
lirtir:  

1- Kelamcıların sonlu sayıdaki atom görüşü,  
2- Meşşaî filozofların madde ve suretten oluşan cisim görüşü,  
3- Cismin hakikatinin basit olduğunu ileri süren İşrakî filozofların görüşü.18  
Burada Teftâzânî’nin muteber görüşler içinde İşrakîlerin düşüncelerine 

yer vermesi dikkat çekmektedir. 
Teftâzânî, İşrakîlerin görüşünü kısaca şöyle verir: Cisim zatında basit olup, 

ne madde ve suretten oluşur ne de atomlardan bileşik bir şeydir. Onlara göre 
cisim, zatıyla bölünmeyi kabul eder. Fakat bölünme özelliğini sahip olmayan 
bir sınırda, yani atomda son bulmaz. Teftâzânî’ye göre İşrakîlerin görüşü, 
arazların ve suretlerin üzerinde peş peşe geldiği bir maddenin sabitliğini ileri 
süren Meşşaîlerle uzlaşı içindedir. Ancak şu farkla ki, İşrakîlere göre madde 
cismin kendisidir; miktarı kabul etmesi itibariyle “madde ve heyula” adını 
alır; miktar ise kendinde vaki olan hulul itibariyle “suret” adını alır; 
                                                 
16  Teftâzânî, Şerhu’l-mekâsıd, 1/408. Bu fikirlerin büyük ölçüde el-Meşari’den ve Hikmetul-işrak 

şerhlerinden naklolunduğu düşünülmektedir. bk. Sühreverdi, el-Meşari ve’l-mutarahat, Ne-
şir: H. Corbin, (Tahran 1993), 459-461. 

17  Sühreverdi, Hikmetu’l-işrak, 211-216; İşrak felsefesi, 195-196. 
18  Teftâzânî, Şerhu’l-mekâsıd, 3/23. 
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Meşşaîlere göre madde, suret denilen ve kendine hulul eden başka bir cevher-
le varlığını sürdüren bir cevherdir. Bu ikisinin birleşmesiyle miktarı ve diğer 
arazları kabul eden bir cevher oluşur ki, cisim işte budur. Kelamcılara göre 
madde, telifin varlığını sağlayan ferdi cevherler/atomlardır ve cisim onlardan 
oluşur. Kelamcılara göre telif, Meşşaîlerdeki suret yerine geçer. Ne var ki ara-
larında şöyle bir fark vardır: Telif bir araz olup, zatıyla kaim değil bilakis ma-
halli ile kaimdir. Suret ise zatıyla kaim cevherdir, mahalli olan heyula onunla 
kıvam bulur.19 Bu ifadeler, İşrakî görüşü özetlediği gibi diğer Meşşaî görüşle 
olan mukayesesini de dile getirir. Fakat Teftâzânî İşrakîlerin cisim görüşünü 
ilerleyen sayfalarda daha da açma ihtiyacı duyar ve analizini yapar.  

Şöyle ki, İşrakîler bitişme/ittisali sözcüğünü iki manada kullanmıştır: İl-
kine göre bitişmenin manası, ayrılmanın mukabili olan mana demektir ve 
ayrılmanın ortaya çıkmasıyla birlikte araz zail olur. İkinci manaya göre bi-
tişme, boyutları kabul etme, cihetlerde uzama özelliğinde olan şey manasın-
da olup, kendiliğinden kaim ve zatıyla temeyyüz eden bir şey demektir ki, 
bu da onlara göre cisimden ibarettir. Yani bitişme/ittisal, hem araz hem de 
cevher anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. Mesela mumun boyutlarının 
değişmesi sırasında geriye kalan uzam, hususi şeylerin art arda gelmesiyle 
muhafaza edilen miktarın kendisidir. Oysa uzamın tabiatının cevherlik ve 
arazlık itibariyle farklı olması düşünülemez. Şöyle ki, biri cevher diğeri de 
araz olan iki uzam olsaydı ya bu ikisi farklı olacak ve bir kısmı bir maddede 
olmaksızın bu iki uzamdan biri olacak ya da eşit olacak bu durumda da imti-
yaz olmayacaktı.20 Esasında bu analiz, Teftâzânî’nin yapacağı eleştirinin de 
odak noktasını oluşturacaktır. Bu nedenle o, konuyu daha fazla vuzuha ka-
vuşturma ihtiyacı duyar. 

İşrakilere göre cisim miktarı olan bir cevherdir, kendinde araz olan mik-
tarların yani en, boy ve derinliğin değişmesiyle onun zatında bir değişme 
olmaz. Mesela mum eni, boyu ve miktarı farklı yönlerde değişse bile miktar-
dan ibaret olan hakikati değişmez. Cisimdeki ayrılış/eksiliş, bitişmenin yani 
cevherin miktarının yok olması değil aksine iki miktar arasında dikkate alı-
nan bir itibardır. Bu yüzden cismin zatı baki olmakla birlikte başka miktarı 
kabul etmesi mümkündür. Teftâzânî için İşrakîlerin yanlışı işte burada yat-
maktadır: Onlar bitişme/ittisal lafzını hem ayrılmanın/infisalin mukabili, 
hem de artma anlamında kullanmışlardır. Oysa cisimlikte ortak olan cisim-
ler, mutlak miktar hususunda değil hususi miktarları bakımından birbirin-
den farklı olur. Ayrıca cisim, hem üzerinde değişen heyetler ve kendisinden 
farklı türlerin husulü itibariyle madde olarak, hem de bu heyetlerin onun 

                                                 
19  Teftâzânî, Şerhu’l-mekâsıd, 3/23-24. 
20  Teftâzânî, Şerhu’l-mekâsıd, 3/60-61. 
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üzerinde art arda gelmesi itibariyle suret olarak adlandırılmaktadır.21 Anla-
şıldığı kadarıyla cismin, itibarlara göre madde veya suret olarak adlandırıl-
ması Teftâzânî için kabul edilir değildir. 

Teftâzânî, İşrakîlerin maddeyi ispat edenlere getirdiği delillere yaptığı 
eleştirileri de sıralar.22 Bunları belirtmesi, kanaatimizce madde ve suret na-
zariyesine olan itirazını güçlendirmek olabilir. 

 
1.4. Bilfiil Sonsuzluğun İmkânsızlığı 
Teftâzânî’nin ele aldığı meselelerden biri de cisimlerin sonlu oluşunun 

ispatıdır. Bu mesele boyutların sonluluğu bahsinde incelenir. Bununla ilgili 
delilleri verirken Sühreverdi’den de nakiller de bulunur. Bunlardan biri de 
daha sonradan “kalkan burhanı” olarak adlandırılan delildir. Delilin takriri 
şöyledir: Kalkan gibi dairesel bir cismin merkezinden onu eşit olarak bölen 
altı çizgi çıktığını farz edelim. Açıların oluşturduğu eşit kenarlar ortaya çı-
kar, bu kenarlara daireyle kesiştiği yerden düz bir çizgi çizdiğimizde açıları 
eşit eş kenarlı bir üçgen oluşur. İmdi merkezden çıkan çizgileri sonsuza ka-
dar uzattığımızda ikisi arasında sonsuz bir boyut ortaya çıkar. Bu durumda 
ortaya çıkan boyut, iki çizgi arasına sıkışmış olur. Bu durumda sonsuz olan 
boyut, sonlu olan iki çizginin arasına sıkışmış olur ki bu, yani sonsuzun son-
lu arasına sıkışması imkânsızdır. 23  

Teftâzânî bilfiil sonsuzluğun imkânsızlığını İbn Sina’dan yaptığı nakiller-
le izah etmeye çalışır. Fakat ona göre İbn Sina’nın delili meseleyi uzatmış ve 
ilave bahislere yol açmıştır. Bu nedenle o, İşrak sahibinin özetlediği burhanı 
belirtmek ister. Ona göre bu özet, meseleyi kolaylaştırmaktadır. Bu burhan 
kısaca şöyledir: Bir noktadan farklı yönde çıkan iki çizgi arasında sürekli 
olarak uzayan herhangi bir boyut farz edelim. İki çizgi sonsuzca uzadığında 
                                                 
21  Teftâzânî, Şerhu’l-mekâsıd, 3/61-62.  
22  Teftâzânî, Şerhu’l-mekâsıd, 3/62-63. 
23  Teftâzânî, Şerhu’l-mekâsıd, 3/98. Telvihat’ta burası şöyle izah edilir: Bir grup da cismi dü-

şünmüş fakat onun sonu hakkında şüphe etmiştir. Yüzey, kürede olduğu gibi [çizgisiz[ bu-
lunur. Çizgi ancak hareket varsayıldığında mevcut olur. Nitekim kürede, zodyak vs. gibi da-
irelerin veya iki yarım kürenin olduğu varsayılır. Bunların yüzeyde bulunması zorunlu de-
ğildir. Çizgi, dairede olduğu gibi, noktasızdır. Merkez, çapların birbiriyle kesiştiği anda or-
taya çıkar ve onun ortada bulunduğu var sayılır, bunun dışındaki [yarıçaplar birbirine[ eşit-
tir. Dairenin tanımında nokta belirtildiğinde, bununla dairede noktanın varsayılmasının 
doğru olması kastedilir. Nitekim cismin çaplarda bölünür olduğu, yani bölünmenin çaplar-
da geçerli olduğu söylenir. Sühreverdi, Telvihat, Metin – Çev. Ahmet Kamil Cihan-Salih ya-
lın, (İstanbul: YEK Yayınları, 2019), 230-231. Şekil şöyle çizilebilir: 
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arasındaki boyut da zaruri olarak sonsuz olur. Oysa başlangıçta boyut, sonlu 
ve sınırlı farz edilmişti. Sonlu olan sonsuz olana müsavi olmaz.  Dolayısıyla 
sonsuzluk iptal edilmiş olur.24 Bu hususta ileri sürülen bazı eleştiriler olsa da 
işrak sahibinin kalkan burhanı da buna ek olarak belirtilebilir.  

Teftâzânî’nin yaptığı bu nakilleri Telvihat adlı eserde bulmaktayız. Anla-
şıldığı kadarıyla Teftâzânî kendi maksadına da uygun gelmesi itibariyle 
Sühreverdi’nin iki burhanını nakletmek suretiyle kendi iddiasını takviye 
etmeye çalışmaktadır. Üstelik uzayan delillerin bıkkınlık verici olduğunu 
düşünüp, Sühreverdi’nin yaptığı özeti kayda değer bulması da önemlidir. 

Teftâzânî boyutların sonluluğu bağlamında teselsülün iptaline ilişkin bur-
hanları da sıralar. Bunlardan biri de daha sonradan “tahallus burhanı” adı ve-
rilen delildir. Burhan şöyle takrir edilebilir: Bir kürenin merkezinden sonsuz 
bir çizgi çıksın. Yine dışarıdaki sonsuz başka bir çizgi olsun. Bu küre, merke-
zinde hareket ettiğinde merkezden çıkan sonsuz çizgi önce dışarıdaki çizgiyle 
kesişir sonra da onunla paralel olur. Ne var ki bu muhaldir. Zira iki çizginin 
birbirinden kurtulması (tahallus) ancak kesiştikleri bir noktada olabilir ki, o 
nokta her ikisinin nihayetidir. Bu ise farz edilenden farklıdır. Çünkü her ikisi 
de sonsuz farz edilmişti.25 Teftâzânî burada sonsuz çizginin hareket imkânına 
                                                 
24  Muhtemelen Telvihat’taki şu delile işaret edilmektedir: Şayet uzam sonsuz olsaydı sonsuz iki 

sınırlayıcı arasında sınırlanmış olurdu. Tâlînin zıddının doğruluğu açık olduğuna göre ön-
cül geçersizdir. Gereklilik ciheti şöyle açıklanabilir: Sonsuz boyutun varlığı doğru olsaydı 
üçgenin iki kenarının bir başlangıç noktasından çıkıp sonsuza gitmesi mümkün olurdu. 
Mâlûmdur ki üçgenin iki kenarı büyüdüğü ölçüde iki kenar arasındaki açıklık da o kadar 
büyük olur. İki kenarın büyüklüğünün artışı sebebiyle açıklığın büyüme imkânı da artar. 
Mâlûmdur ki iki kenar aynı şekilde açıklık tertibi üzere giden sonsuz bir şey olsaydı iki ke-
nar arasındaki boyut sonsuz olurdu. Zira kenarların nihayetinin olmaması doğru olduğu 
için, açıklığın nihayetinin olmamasının vukuu da doğrudur. Böylelikle sonsuz olan şey, sı-
nırlayıcı iki boyut, iki kenar arasında sınırlanmış olur. Oysa bu imkânsızdır. Bk. Sühreverdi, 
Telvihat, 223-224. 

25  Bu delil Telvihat’ta şöyle belirtilir: Cisimlerde sonsuzluk doğru ise şöyle bir daire farz edebi-
liriz. Bu dairenin merkezinden sonsuz başka bir çizgi/doğru ile kesişen bir sonsuz çizgi/ışın 
çıksın. Merkezden çıkan çizgi, merkeze bitişiktir. Daire hareket ettiğinde merkezden çıkan 
çizgi, kesiştiği noktadan azimuta [kesiştiği çizginin hizasına, paraleline[ doğru hareket eder. 
Daire eski noktaya geri döndüğünde önce çizginin [CD doğrusunun[ azimutuna sonra da 
onunla kesiştiği noktaya geri döner. Daireden çıkan çizgi/ışın kesişeceği çizgiyle/doğruyla 
kesişmeden önce azimutuna doğru hareket ediyorsa azimutunun ilk noktasının olması ge-
rekir. Yine kesişmeden sonra azimutunun son noktasının olması gerekir. Sonsuz olan, her 
noktadan önce ve yine her noktadan sonra olur. Böyle olunca dairesel hareketin tamamı ta-
savvur edilemez. Oysa dairesel hareketin varlığı açıktır. Böylelikle sonsuzluk iptal edilmiş 
olur. Sühreverdi, Telvihat, 224-226. Şekil aşağıdaki gibi çizilebilir:  
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dair bir men’in varit olduğunu söyler. Men’e dair bu itiraz, Ebul-Berekat tara-
fından yapılmış ve bu hususta işrak sahibi Mutarahat adlı eserde ona tabi ol-
muştur.26 Teftâzânî’ye göre buradaki vecih, işrak sahibi için açık olmamıştır. 
Oysa farz edilen şey kürenin kutrunun hareketidir ki o da sonludur.27   

 
1.5. Misal Âlemi 
Teftâzânî meade ilişkin meselelerden biri olarak meleklerin, cinlerin ve 

şeytanların varlığına dair görüşün icma edilen hususlardan biri olduğunu 
belirir. Bu kısmın ilerleyen sayfalarında tılsımla meşgul olan kimselerin bir 
görüşüne yer verir ki, bu daha önceden İşrakîlerin ulaştığı bir görüş olarak 
verilmişti. Bu nedenle onu da buraya almak uygun olur. Teftâzânî’nin nakli-
ne göre her feleğin işini tedbir ettiği müdebbir bir ruhu vardır. Bu ruhtan da 
diğer cüzi ruhlar ayrılır. Mesela arşın “külli nefis” denilen bir ruhu vardır. 
Ondan da arşın kısımlarına taraflarına taalluk eden cüzi ruhlar ayrılır. Diğer 
felekler için de aynı şey geçerlidir. Hatta feleklerin her bir derecesi, her bir 
günü, saati için hatta denizler, dağlar, bitki ve hayvan türlerinin bir ruhu 
vardır. Bu ruhlar şeriat dilinde dağ meleği, deniz meleği, yağmur meleği, 
ölüm meleği vb olarak varit olmuştur. Kısaca beşeri bedenlerin müdebbir bir 
nefsi olduğu gibi her bir türün, sınıfının işini tedbir eden bir ruhu vardır. 
Buna o türün tam tabiatı adı verilir. Bu ruh, o türü afetlerden ve korkunç 
şeylerden korur ve etkisi türlerde açığa çıkar.28  

Mesele melekler ilgili olarak ele alınınca Teftâzânî, onlar hakkındaki ka-
naatini şöyle açıklar: Melekler, farklı şekiller almaya muktedir, zor işleri 
bilmede ve yapmada yetkin olan latif ve nurani cisimlerdir. Onların özelliği 
itaat etmek olup, meskenleri semadır.29 Teftâzânî’nin bunları belirtmesinin 
sebebi, filozofların melekler hakkındaki farklı görüşlerine ve itirazlarına ce-
vap vermektir. Buradaki en belirgin fark, meleklerin ontik yapısında ortaya 
çıkar ki, Teftâzânî için onlar maddeden soyut cevherler değil latif cisimler-
dir.  

Burada dikkat çekilmesi gereken bir husus daha vardır: O da İşrakîlerin 
misal âlemi görüşüyle ilgilidir ki, onlar cismani meadın misali âlemde olaca-
ğı kanaatindedir. Teftâzânî bu hususu şöyle verir: Bir kısım insanlar hissi 
âlem ile akli âlem arasında misal âlemi denilen vasıta bir âlem olduğunu 
zannetmişler. Onlara göre, bu âlemin müddeti sayıya gelmez. Orada mücerret 
ve maddi her mevcudun hatta renklerin, tatların, kokuların vs bile zatıyla 
kaim bir misali vardır. Bu misal madde, zaman ve mekandan müstağnidir. 

                                                 
26  Sühreverdi,  el-Meşari’ ve’l-Mutarahat, (Süleymaniye Kütüphanesi Laleli Bölümü, 2552), 176a.  
27  Teftâzânî, Şerhu’l-mekâsıd, 3/101. 
28  Teftâzânî, Şerhu’l-mekâsıd, 3/367-368. 
29  Teftâzânî, Şerhu’l-mekâsıd, 3/368. 
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Bu nedenle ona muallak misaller ve mücerret görüntüler demişlerdir. Onlar, 
cismani meadı ve rüyayı, idraklerin, harikulade olayların birçoğunu, cin ve 
şeytanları bu âleme dayandırırlar. Aynalarda görülen suretlerin sırf yokluk 
olmadığını, onların ne his âleminden ne de akıl âleminden olduğuna dair de-
lil getirirler. Teftâzânî’ye göre bu görüş, yüce bir iddianın (meadın) bina 
edildiği zayıf bir temeldir/şüphedir. Bu görüşe, kelamcıların muhakkik olan-
ları, hukama ve felasife iltifat etmemiştir.30  

 
2. İşraki Düşüncenin Şerhul-Mevâkıf’taki İzleri 
2.1. İşraki Ekolün Tanıtımı  
Şerhu’l-mevâkıf’ta İşrakîleri doğrudan tanıtan bir ifade olmamakla birlikte 

Cürcanî, bir başka eserinde, daha sonraki kuşakları da etkisine alacak bir 
açıklamayla diğer hakikat araştırıcılarıyla birlikte mukayeseli olarak tanı-
tır.31 Bu açıklama, ebedî mutluluğun ancak ilim ve amelle gerçekleşeceği 
temeli üzerinden yapılır. Kısaca bu, mebde ve mead hakkındaki bilgidir ve 
buna ulaştıran iki yol vardır: İlki, nazar ve istidlal ehlinin yoludur, ikincisi 
de riyazet ve mücahede ashabının yoludur. Birinci yolda olanlar, peygam-
berlerden birinin dinine bağlı kalmışlar ise bunlar kelâmcılardır, böyle değil 
varlıktan hareket etmişlerse bunlar meşşâî filozoflardır. İkinci yolda olanlar 
riyazetlerinde şer‘î hükümlere uygun davranmışlar ise bunlar, şeriata bağlı 
sûfîlerdir; böyle değil yani riyazetlerinde şer’a uygunluğu aramamışlarsa 
İşrâkî filozoflardır.32 Bu durumu Uludağ şöyle yorumlar: XIV. yüzyıldan iti-
baren Müslüman düşünürlerin bir kısmı hikmetle ilgili dörtlü bir sınıflan-
dırma yaparak bunların birini kabul edip diğerlerini red yerine hepsini uz-
laştırma yoluna gittiler; böylece meşşâî felsefe, işrâkīlik, tasavvuf ve kelâm 
uzlaştırılmış oldu.33 Kanaatimizce bu uzlaşı değil, dördünün de rakip farklı 
perspektifler olduğunun kabulüdür. Üstelik bu, kelamcı yönü güçlü olan 
alimler tarafından geliştirilen bir bakış tarzıdır. 

Cürcanî’nin İşrakîlerle ilgili bir başka açıklaması da Tarifat’ta geçer: Buna 
göre hukema, sözleri ve fiilleri sünnete muvafık olanlardır. İşraki hükema 
ise reisleri Eflatun olan kimselerdir; Meşşaî hükema reisleri Aristo olan kim-
selerdir.34  
                                                 
30  Teftâzânî, Şerhu’l-mekâsıd, 3/372. 
31  Cürcanî’ye kadar gelen süreçte meselenin ele alınış biçimi hakkında bk. Müstakim Arıcı, 

“Osmanlı İlim Dünyasında İşrâkî Bir Zümreden Söz Etmek Mümkün mü? Osmanlı Uleması-
nın İşrâkîlik Tasavvuru Üzerine Bir Tahlil”, Nazariyat 4/3 (Ekim 2018), 1-48. 

32   Seyyid Şerif Cürcanî, Hâşiye alâ Levâmi‘i’l-esrâr şerhi Metâli‘i’l-envâr (İstanbul: Bosnalı Hacı 
Muharrem Matbaası,1303/1885), 16-17. 

33  Süleyman Uludağ, “İşrakilik”, TDV İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 
23/438-439. 

34  Cürcanî, Kitabu’t-Tarifât, 63. 
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2.2. Mahiyetlerin Harici Varlığı Meselesi 
Cürcanî, ana metinde ortaya konan ifadenin şerhinde Eflatun’dan nakle-

dilen idealar hakkındaki görüşü değerlendirir. Metnin yazarı Îcî’ye göre Ef-
latun için, her türün karşılıklı şeyleri alan, ezeli ve ebedi soyut bir ferdi bu-
lunur. Bunun delili de mesela insan, karşılıklı şeyleri alıcıdır Aksi halde ona 
hiçbir şey arız olmaz her şeyden soyut olarak bulunurdu. Fakat bu görüş Îcî 
için yanlıştır. Zira soyutların varlığı yoktur. Karşılıklı şeyleri kabul eden 
mahiyetten ibarettir. Soyut ferdin mesela Zeyd’i ve Amr’ı kabul etmesi zo-
runlu olarak geçersizdir. Hariçte ancak tikel hüviyetler bulunur. Îcî’ye göre 
Eflatun’un görüşü zahiri üzere alınırsa bu eleştiriler geçerlidir. Eğer 
müteahhirundan birinin tevili gibi başka manaya alınırsa iş değişir. Nitekim 
o her türün, işini yöneten soyut bir şeye sahip olduğunu, onun da türün sa-
hibi olarak adlandırıldığını beyan etmiştir. Fakat bu ayrı bir bahistir. 
Cürcanî bu kısmın şerhinde müteahhirundan birinin işrak sahibi olduğunu 
beyan eder. Ona göre felek, gezegen, basit ve bileşik unsurluların her birinin 
akıl âleminden zatıyla kaim, maddeden soyut bir şeye sahip olduğunu söy-
ler. Bu soyut şey, bu türü idare eder ve tür üzerine yetkinliklerini akıtır, tü-
rün bütün fertlerini içine alan büyük bir inayetle işini yerine getirir. İşrak 
sahibinin “türün sahibi” diye adlandırdığı bu şey şeriat dilinde bazı hadis-
lerde varit olduğu üzere dağların meleği, denizlerin meleği yağmurların me-
leği şeklinde adlandırılır.35 Cürcanî’nin hatta Îcî’nin türün sahibiyle ilgili 
olarak verdiği bilgiler, İşrakîlere özgü düşüncelerden biridir. Fakat Îcî, bu 
yorumun bu bahisle ilgisi olmadığını düşünür. Şarih de bu hususta fazla 
açıklama yapmaz.  

 
2.3. Vücup, İmkân ve İmkânsız Mefhumlarının İtibari Oluşu Üzerine 
Îcî, umûr-u âmme bahsinde varlığın modları olarak ifade edilen vücup, 

imkân ve imtina gibi hususların itibari olduğunu, dış dünyada olmadığına 
dair bir bahis açar. Gerekçelerden biri olarak bunların sıfat oluşunu beyan 
eder. Dolayısıyla sıfatın, mevsuftan önce gelmesi mümkün değildir. Bu tes-
pitinin hemen ardından bir zabıt/genel kural belirler ki o da şudur: Türü 
tekrarlanan yani varsayılan her hangi bir ferdinin, mefhumuyla nitelendiği 
her şey itibarîdir. Aksi halde teselsül olur. Buna örnek kıdem, hudus, sürekli-
lik, mevsufluk, birlik ve taayyündür. Çünkü kıdemin bir ferdi var olsaydı o 
fert kadim olurdu. Hudusun da bir ferdi var olsaydı o da hadis olurdu. Îcî, 
zikrettiği bu zabıtın birçok tekrarın önüne geçeceği değerlendirmesinde bu-
lunur ve bunun ezberlenmesini talep eder. Cürcanî, bu zabıtın Telvihat yaza-
rının iki kaidesini içerdiğini belirtir. Dolayısıyla bu, Sühreverdi’ye aittir. Bi-
rinci kaide, vücup ve imkândan her birinin itibari olduğuna delalet eden ilk 

                                                 
35  Cürcanî, Şerhu’l-mevâkıf, 1/596-597. 
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veçhin esasıdır. Bu esas ise daha önce belirtilen şu husustur: Eğer imkân 
mevcut olsaydı ya vacip veya mümkin olurdu. Mümkünün sıfatı olmakla bir-
likte imkân, vacip olursa mevsufunun vücup ile nitelenmesi daha uygun 
olur. Eğer mümkün vacip olursa bu çelişkidir. Eğer imkân mümkün olursa 
bu durumda söz imkânın imkânına döner ve teselsül olur. Ayrıca imkânın 
imkânı kendisidir. İkinci kaide de sonra gelmenin imkânsızlığıyla yetinildiği 
takdirde vücup hakkında da kullanılan diğer veçhin esasıdır ki bu da şudur: 
İmkan varlığa sebkat eder. Sübuti bir sıfat ise imkândan sonra gelir.  
Cürcanî’nin açıklamasına göre genel kural şöyle belirtilebilir: Herhangi bir 
ferdinin mevcut olduğu farz edilen her türün, bir ferdi mevcut olduğunda 
bu ferdin bu türle nitelenmiş olması gerekir. Bu durumda da tür ilkinde 
onun hakikati diğerin de onun sıfatı olarak iki kez var olmuş olur. Şu halde 
türün hariçte varlığı olmayan bir itibari olması gerekir. Sözgelimi kıdemin 
bir ferdi mevcut olsaydı bu fert de kadim olurdu. Aksi halde bu fert, önce-
sinde yokluğun olduğu bir hadis olurdu. Oysa kıdem, mevsufundan ayrılma-
sı düşünülmeyen lazım bir sıfattır. Eğer bu sıfattan önce yokluk olursa mev-
suf da aynı onun gibi olur. Bu takdirde kadimin hudusu gerekir. Birlik, taay-
yün, hudus, beka vb diğer örnekleri aynı kurala göre açıklayan Cürcanî, bu 
vb şeylerin vücudi olmasından dolayı batıl olan teselsülün gerektiğini belir-
tir.36  

 
2.4. Boyutların sonluluğu 
Îcî boyutların sonsuz olamayacağına dair bazı deliller sıralar. Bunlardan 

birine müteahirundan olan birisinin itirazını dile getirir ki, bu kişi 
Cürcanî’ye göre Urmevî’dir. Îcî bu itirazın haklı olmadığını düşünür. Orada 
bir düzeltme yaparak delili yeniden inşa eder. Cürcanî’ye göre delilin bu şe-
kilde inşası Telvihat sahibi tarafından belirtilmiş olup, daha sonra bu delil 
tahallus delili olarak tanınmıştır. Cürcanî bu delili orada yeniden takrir 
eder. Cürcanî bu delilin ve önce belirtilen diğer delillerin şöyle bir değer-
lendirmesini yapar: Aslında paralellik, eşit olma ve kurtuluş/tahallus bur-
hanı tek bir asla dönüktür.37  

Yine boyutların sonluluğuna dair İbn Sina’nın İşarat’ta belirttiği süllemî 
delil, Îcî tarafından verilir ve özeti yapılır. Bu özet, Îcî’ye göre önde gelen 
düşünürlerin bile beceremedikleri şekilde özetlenmiştir. Cürcanî’ye göre bu 
özeti yapan Mutarahat yazarıdır. Onun özeti sayesinde İşarat’ta ve şerhlerde 
görülen birçok zahmet düşmüştür.38 Îcî isim vermeden, Cürcanî isim vererek 
burada Sühreverdi’nin başarısından övgüyle söz etmektedir.  

                                                 
36  Cürcanî, Şerhu’l-mevâkıf, 1/666-670. 
37  Cürcanî, Şerhu’l-mevâkıf, 2/1193. 
38  Cürcanî, Şerhu’l-mevâkıf, 2/1193-1194. 
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2.5. Teselsülün İmkânsızlığı 
Îcî, çeşitli gerekçelerle teselsülün imkânsızlığını ayrıntılı olarak ele alır. 

Ona göre teselsül, bir mümkünün bir illete, bu illetin başka illete dayanması 
olup, bunun, sonsuza dek bu şekilde devam etmesidir.39 Üçüncü gerekçe ola-
rak belirtilen husus konumuz açısından önemlidir. Bu gerekçeye göre son-
suz olduğu farz edilen silsiledeki illetlerden her biri ile bir malulü arasında 
sonluluk vardır. Çünkü bunlar, iki hasredicinin hasrı altında kalan şeylerdir. 
Bu durumda silsilenin tamamı da sonlu olur. Îcî’ye göre bu delili oluşturan 
bunun sezgisel olduğunu itiraf etmiştir. Cürcanîye göre işrak yazarı bunu 
arşî burhan olarak adlandırmıştır. Dolayısıyla bunun sezgisel olması, doğru-
luğunun bilinmesi için sezgiye muhtaç olduğunu ifade eder. Cürcanî bunun 
sezgisel oluşunu şöyle açıklar: Delile göre eğer illetler sonlu olursa bu illet-
lerden muayyen birinin dışındaki illetlerin bu illetle diğer malül arasında 
olduğu tam bir şekilde açığa çıkar. Fakat illetlerin sonsuz olduğu farz edildi-
ğinde söz konusu anlam ortaya çıkmaz. Zira onda düşünülen her illetin ön-
cesinde başka bir illet vardır. Bu yüzden sınırlama düşünülemez. Fakat sezgi 
gücüne sahip olan kimse bilir ki, bizim nezdimizde taayyün etmese bile ora-
da illetlerden biri vardır. Aklın tayin ederek ona işaret etmesi söz konusu 
olmaz. Malulle birlikte olan bu tek bir illet bu ikisinin dışındakileri de içine 
alır. İşte sezgisel olan bu burhan, Cürcanî’ye göre, tertibi gerek illetler ge-
rekse maluller tarafından olsun, eş zamanlı olarak pek çok şeyi içine alır.  Bu 
burhan, bazı şartlar altında miktarlarda geçerli olur. O da sonsuz sayıda zira-
lar yapılmak suretiyle sayıların miktarlara iliştiğini farz etmektir. Fakat tat-
bik burhanı böyle değildir. O faraziye muhtaç olmadan miktarlar hakkında 
geçerli olur.40  

 
2.6. Yaratıcı Varlığının İspatı 
Îcî, Yaratıcı/Sani’nin varlığının ispatında çeşitli görüşleri nakleder. Önce 

kelamcıların çeşitli delillerini tanıtır. Ardından konuyla ilgili filozofların gö-
rüşünü verir. Bu delillerden ikincisi olarak müteahirundan birinin şu delilini 
verir. Mümkünlerin toplamı toplam olması bakımından mümkündür.  Zira 
bu toplam kendisinden başka olan parçalarına muhtaçtır. Bu durumda bu 
toplamın bir illeti bulunur. Bu illet toplamın kendisi olamaz. Çünkü illet ma-
lulden önce gelir. Bu illet, parçalarından biri de olamaz. Zira bütünün illeti, 
her bir parçanın da illetidir. Eğer bütünün illeti değil bir kısmının illeti olur-
sa diğerleri başkasının malülü olur.  Şu halde bu illet toplamın dışındadır. 
Bütün mümkünlerin dışında olan ise lizatihi vacip varlıktır. Cürcanî’ye göre 
bu delil, Telvihat yazarı tarafından inşa edilmiştir. Delilin temeli mümkün 

                                                 
39  Cürcanî, Şerhu’l-mevâkıf, 1/892-893. 
40  Cürcanî, Şerhu’l-mevâkıf,  1/907-908. 
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varlığın var olduğundan şüphe etmemeye dayanır. Eğer mümkün varlık baş-
langıç veya sonuç olarak vacip varlığa dayanıyorsa sorun yoktur, şayet da-
yanmıyorsa delil Îcî’nin takrir ettiği şekliyle ayrıntılı olarak zikredilir.41  

 
Değerlendirme ve Sonuç 
İki kelam eserinde de İşrakî düşüncenin, kaynaklarıyla birlikte tanındığı 

ve onlara çeşitli şekilde atıfların yapıldığı görülmüştür. Teftâzânî, ilgili ese-
rinde onları yöntemleriyle birlikte tasvir ederken Îcî ve Cürcanî’nin eserin-
de bir açıklamaya tesadüf edilmemiştir. Fakat Cürcanî’nin diğer eserlerinde 
çok daha fazlasını bulmak mümkündür. 

İşraki düşünceye yapılan atıfların değerlendirilmesi ise farklı farklı ol-
muştur. Atıfların değerlendiriliş vecihlerini şöyle sıralamak mümkündür. 

1- Atıfların bir kısmı, nazari bir meseleyi açıklama olarak yapılmıştır; 
mesela mahiyetlerin varlığı konusunda onların akli âlemden bir varlığa kar-
şılık geldiği, yani türlerin sahipleri olduğu, onların tekler arasında ortak bir 
mana olarak değil teklerine feyzi eşit olan külli diye yorumlanması, kelamcı-
ların itiraz haklarını kullanmadan atıfta bulundukları Sühreverdi’nin dile 
getirdiği İşrakî bir görüştür. İtiraz hakkı dememizin nedeni, kelamcıların ak-
li varlıkları İşrakî ve Meşşaî düşüncedeki gibi soyut bir cevher olarak değil 
aksine latif cisim olarak değerlendirmeleridir. Ayrıca Teftâzânî’nin müsül-ü 
muallaka ile müsül-ü Eflatuniyye arasındaki farkı açıklamaya girişmesi, 
muhtemel kafa karışıklığını önlemeye dönük olabilir. Zira bu meseleler, ke-
lam okuyucularının aşina oldukları konular değildir. Îcî de Sühreverdi’nin 
izahını müteahhirundan birinin görüşü olarak verir ve bunun mümkün ola-
bileceğini düşününse de bu yorumun farklı meseleyle ilgili olduğunu düşü-
nür ki muhtemelen bu meleklerdir. Bu hususta kelamcıların bakışı az önce 
verilmişti. Cürcanî ise bu konuda Îcî’yi takip etmiş fakat ilave bir açıklama 
yapmamıştır. 

2- Bir kısım atıflar ise hem takdir hem de teyit ifade eden şekilde olmuş-
tur. Mesela Teftâzânî’ye göre uzayan bu meseleyi işrak sahibi meseleyi ko-
laylaştıracak şekilde özetlemiştir. Cürcanîye göre boyutların sonsuz oluşu-
nun iptali konusunda bilhassa süllemî delilde İbn Şina ve şarihlerinin mese-
leyi izah ederken içine düştükleri sıkıntıları, Sühreverdi başarılı bir şekilde 
özetleme ve ifade etme becerisini göstererek işi kolay hale getirmiştir. Ayrı-
ca bilfiil sonsuzluğun iptali konunda da Sühreverdi’nin kalkan delili, orta ve 
iki taraf delilleri takdir ifadelerinin peşi sıra verilmiştir. Bununla birlikte 
Teftâzânî, Sühreverdi’ye de kapalı olan hususu belirtme ihtiyacı duyar. Îcî 
de aynı mesele de gündeme gelen itirazları belirtir ve onları düzelterek deli-
li yeniden inşa eder. Fakat izahın kaynağını belirtmez. Cürcanî ise bu dü-

                                                 
41  Cürcanî, Şerhu’l-mevâkıf, 3/14-15. 
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zeltmenin Sühreverdi tarafından yapıldığını belirtir ve Sühreverdi’ni delili-
ni takrir eder. İlgili bölümün sonunda delillerin tümü için geçerli olan esası 
belirterek farkını da ortaya koyar. Bir diğer örnek de isbat-ı vacip mesele-
sinde Sühreverdi’nin inşa ettiği görüştür. Îcî, bunu müteahhirundan biri di-
ye aktarırken Cürcanî bunun Sühreverdi olduğunu dile getirir. 

Îcî ise akli itibarlar meselesini gündeme alır. Hudus, vücub, imkân vb so-
yut kavramların itibari olduğunu düşünür. Zira bunlar mevsufun nitelikleri-
dir. Eğer bunlar itibari olmazsa sıfatın mevsufundan önce gelmesi gerekir ki 
bu ona göre imkânsızdır. Îcî bunun bir kural/zabıt olduğunu ve ezberlenme-
si gerektiğini belirtir. Cürcanî de bu kuralın Sühreverdi’nin iki kaidesine da-
yandığını belirtir ve bunları tek tek gösterir. En sonunda bu husus genel bir 
kurala bağlar.  

3- Bir kısım atıflar ise sadece kelami iddialara teyit olarak yapılmış gö-
rünmektedir. Şöyle ki, Teftâzânî maddenin varlığını ileri sürenlere 
İşrakîlerin getirmiş olduğu tenkitleri epeyce verir. Böyle hareket etmesi, 
muhtemelen kendisinin karşı çıktığı madde ve suret nazariyesine karşı elini 
güçlendirmektir. Teselsülün imkânsızlığında delil ortaya koyan kimse, Îcî’ye 
göre bunu sezgiye dayanarak oluşturmuştur. Fakat Îcî, sezginin hangi esasın 
etrafında döndüğünü açıklamamış Cürcanî ise ilgili kısımda sezginin hangi 
yerde ortaya çıktığını ve nelerin farz edilmesi gerektiğini açıklamıştır. Bu-
nunla birlikte delilde sezgiyle işin yürümeyeceğini düşünerek başka bir deli-
lin daha güçlü olduğunu belirtme ihtiyacı hissetmiştir. 

4- Bir kısım atıflar ise tenkit de içermektedir. Mesela, cismin hakikatinde 
Teftâzânî, İşrakî görüşü dikkate değer görmüştür. Onların görüşünü uygun 
bir şekilde verdikten sonra eleştirisine geçmiştir. Eleştirisinde iki husus öne 
çıkmıştır. Bu iki husus, cismin, miktar kabul edilmesinden doğan sonuçlar-
dır. Şöyle ki, Sühreverdi nazarında cisim zatında basit, miktarî bir cevherdir. 
Fakat onlar, miktarın özü olan ittisal, bir araz anlamında bir de cevher an-
lamında kullanılmıştır. Oysa bir şey, iki farklı kategori altında bulunmaz. Bir 
diğeri ise basitlik ile ilgilidir. Her ne kadar Sühreverdi cismin, madde ve su-
retten bileşik olduğuna karşı çıkmışsa da cismin bir itibarla madde, başka bir 
itibarla suret oluğunu ifade ederek eleştirdiği görüşten kurtulamamıştır. 

Eleştiri alan bir diğer görüş de Teftâzânî tarafından yapılan misal âlemi 
görüşüdür. İşrakilerin rüya, mead, cin, şeytan vb. birçok konuyu bu âlem 
fikrinden hareketle izah etmeleri, özellikle mead-ı cismani konusunu misal 
âlemiyle temellendirmeleri, ona göre zayıf bir temele dayanmaktadır. 
İşrakiler büyük bir meseleyi zayıf bir esasa dayandırmakla kuşkuyu artırmış-
lardır. Ona göre hakimler ve filozoflar da buna iltifat etmemiştir. 

Anlaşılacağı üzere 14. ve 15. yy.da kelam düşüncesi, kendinden önceki 
fikri birikimin farkındadır. Kelamla ilgili oldukları kadarıyla onları eserleri-
ne almışlardır. Fakat bu, ele aldığı meseledeki görüşlerin çeşitliliğini veya 
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tarihini nakletmek bakımından değil İslam kanunu olarak gördüğü bazı te-
mel iddialarına uygunluk bakımından olmuştur. İşraki düşünce de onların 
bulundukları pozisyonlara göre değerlendirilmeye alınmıştır. Meşşaî düşün-
ceye gösterilen ilgi kadar olmasa da İşrakîlerin bahis, yani öncüller inşa ede-
rek sonuca ulaşma yöntemiyle elde ettikleri görüşler dikkate alınmış ve de-
ğerlendirilmiştir.  

Bir diğer husus da İşrakî düşünceye olan vukufun kaynağıdır. Bunda Fah-
rettin Razi ile başlayan külli kelam hareketinin etkili olduğu söylenebilir. 
Razi eserlerinde Meşşaîlere bol miktarda, az da olsa Sühreverdi’ye mesela el-
Mebahisu’l-meşrikiyye’de atıfta bulunmuş, kendince şüpheli olarak görülen 
görüşlere dikkat çekmiştir. Buradan hareketle, Razi sonrası kelamcıların da 
filozofların görüşlerini dikkate alıp değerlendirdiklerini, bunun içinde İşrakî 
görüşün de olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca, burada eserleri ince-
leme konusu olan yazarlara bakıldığında şöyle bir tespit mümkün görün-
mektedir. Gerek Teftâzânî gerekse Cürcanî olsun, Îcî’nin doğrudan ve dolaylı 
öğrencisi olmuştur. Îcî de İşrakî düşünce içinde önemli bir isim olan 
Kutbeddin Şirazi’nin öğrencisidir. Buna binaen söz konusu bu yazarların, 
İşrakî düşünceye aşina olmalarında bu hususun da etkili olabileceği düşü-
nülmüştür. Yine Cürcanî’nin sufi düşünceye de meyilli olmasının İşrakîlere 
olan olumlu bakışında etkili olduğu düşünülebilir.  
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Öz 
Ali Kuşçu (öl. 879/1474), kelâma dair Nasîrüddin Tûsî’nin (ö. 672/1274) 

Tecridü’l-akâid adlı kitabına yazdığı şerh onun kelâmî ve felsefî düşüncelerini 
aktardığı en önemli eseridir. Bu bildiride onun bu eserinden hareketle “İllet 
ve Malul” hakkındaki düşüncelerini tartışmaya çalışacağız. Kuşçu, illet ve 
malulün tanımı ve sınıflandırmasında Aristotelesçi geleneği takip etmiştir. 
O, illeti “bir mevcudun var olabilmek için kendisine ihtiyaç duyduğu şey” 
şeklinde tanımlar. Kuşçu, illetlerin sayısını madde, sȗret, fâil ve gaye olmak 
üzere dört ile sınırlandırır. Bunlardan madde ve sȗret şeyin mahiyetini oluş-
turur ve dâhili nedenler olarak adlandırılır. Fâil ve gaye ise varlık nedeni 
olarak harici nedenleri teşkil eder. Kuşçu, malulün gerçekleşmesi için gerek-
li şart ve yine malulün yokluğuna sebep olan engelleri “hazırlayıcı neden-
ler” olarak değerlendirir. “Tam illeti” “şeyin kendisine ihtiyaç duyduğu şey-
lerin bütünü” anlamında kullanır. Bazen tam illet, fâil anlamında bazen ise 
gaye anlamında kullanılır. Kuşçu’nun gayretini daha çok fâil illet konusuna 
ve teselsülün iptaline verdiği görülmektedir. Fâil illetin fâil ismini almasını 
gerektiren durum, mevcutların asli imkân halidir. Yani mümkün varlıkların 
varlığa çıkabilmelerini sağlayan ancak fâil illettir. Gaye illet ise fâili fâil kılan 
illettir. Özetle Kuşçu’nun illet ve malul konusunda güçlü bir felsefi okumaya 
sahip olduğu; bazı noktalarda filozoflardan bazı noktalarda ise kelamcılar-
dan farklı düşündüğü görülmektedir. 

Anahtar Kavramlar: İslam Felsefesi, Ali Kuşçu, Nasîrüddin, Tûsî, Neden-
sellik, İllet, Malul. 

 
Ali Kushcu's Views on the Cause and Effect 
Abstract 
The commentary written by Ali Kushcu (d. 879/1474) regarding 

Nasīruddin Tūsī’s (d. 672/1274) book Tajrīdu'l-Akāâid is his most important 
work in which he conveyed his theological and philosophical thoughts. In 
this paper, we will try to discuss his thoughts on “Cause and Effect” based 
on this work. Kushcu followed the Aristotelian tradition in the definition 
and classification of the cause and effect. He describes the cause as "the 
existence of a thing that depends on the thing itself". Kushcu limits the 
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number of the causes to four: matter, appearance, perpetrator, and goal. Of 
these, matter and appearance constitute the nature of the thing and are 
called internal causes. Perpetrator and goal constitute external causes as 
the cause of existence. He considers necessary conditions for the effect to 
occur and the absence of obstacles that cause the absence of the effect as 
“preparatory reasons”. Kushcu interprets the “complete cause” as “the 
whole things that the thing need”. The complete cause is sometimes used in 
the sense of perpetrator or in the sense of purpose. It is seen that Kushcu's 
effort is mostly on perpetrator cause and invalidation of the infinite regress. 
The situation that requires the perpetrator cause to take the name of the 
perpetrator is the primary possibility of the existing. In other words, only 
the perpetrator cause is the one who enables the possible entities to come 
into existence. Goal cause is the one that makes the perpetrator itself. In 
summary, Kushcu has a strong philosophical reading on cause and effect; 
and at some point it seems like he has different opinions from philosophers 
and theologians on different issues. 

Keywords: Islamic Philosophy, Ali Kushcu, Nasīruddin Tūsī, Causality, 
Cause, Effect. 

 
Giriş 
Bu bildiride Ali Kuşçu’nun Şerhu tecrîdü’l-i‘tikâd adlı eserinden hareketle 

“İllet ve Malul” hakkındaki düşüncelerini aktarmaya çalışacağız. Kuşçu hak-
kında değerli çalışmalar yapılmış olmakla beraber illet ve malul hakkında 
bir çalışma yapılmadığı görülmektedir. Daha çok tanımlayıcı ve tasvir edici 
yöntemi kullanacağız. Çünkü Kuşçu’nun da aynı şeyi yaptığını yani konuya 
dair eskilerin söylediklerini aktardığını ve yeni tartışma konuları oluştura-
madığını söylemeliyiz. 

Asıl adı Alaeddin Ali olan Ali Kuşçu’nun (öl. 879/1474) doğum yeri ve ta-
rihi tam olarak bilinmemekle beraber 15. yüzyıl başlarında Semerkant'ta 
dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Babası, Uluğ Bey'in (öl. 853/1449) 
doğancıbaşı olduğu için "kuşçu" lakabıyla anılmıştır. Uluğ Bey’in öldürülme-
sinden sonra Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’dan (öl. 882/1478) büyük 
ilgi gören ve onun elçiliğini yapan Kuşçu, Fâtih Sultan Mehmed’e (öl. 
886/1481) elçi olarak gönderilmesiyle hayatında yeni bir dönem başlamıştır. 
Kuşçu’nun ilmine hayran kalan Fâtih, onu İstanbul’a getirmiş ve sonrasında 
Ayasofya Medresesi’ne müderris tayin etmiştir. Onun İstanbul’a gelişiyle 
astronomi ve matematik alanındaki çalışmalar canlılık kazanmıştır.1  

                                                 
1   Cengiz Aydın, “Ali Kuşçu”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

1989), 2/408-410. 
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Kuşçu, illet ve malul hakkındaki görüşlerini Şerhu tecrîdü’l-i‘tikâd adlı ese-
rinde dile getirmiştir. Kuşçu’nun bu eseri, Nasîrüddin Tûsî’nin (öl. 672/1274) 
kelama dair yazdığı meşhur Tecrîdü’l-itikâd’ın en önemli şerhlerindendir. 
Tûsî’nin bu eseri Sünnî âlimleri arasında daha çok Tecrîdü’l-kelâm diye şöhret 
bulmuştur. Otuz sayfalık bir risâle olan bu eser, altı bölüm(maksad) halinde 
düzenlenmiş, bölümler ise fasıllara ayrılmıştır. Genel konulara ayrılan birin-
ci bölümde varlık, yokluk, mahiyet ve illet-malul bahislerine temas edilmiş-
tir. Kuşçu’nun şerhi ise eş-Şerhu’l-cedîd adıyla şöhret bulmuş, bu esere birçok 
hâşiye ve ta‘likat yazılmıştır. Bunlardan birisi de Celâlüddin Devvânî’ye2 (öl. 
908/1502) aittir.3 Devvânî’yle muasır olduklarına göre Kuşçu daha yaşarken 
eseri tanınmaya başlamış olmalıdır. 

Tûsî’nin adı geçen kitabı İslam düşünce tarihi içerisinde kelam-felsefe 
ilişkisinin bir parametresi olarak değerlendirilebilir. Kuşçu gibi şârihler sa-
yesinde Tecrîd okumaları ana meseleler etrafında yapılmaya ve umûr-ı 
âmme konuları mebde ve meâd şeklinde iki ana kısımda değerlendirmeye 
başlanmıştır. Özellikle Devvânî, bu konuların sadece mümkün varlıkları de-
ğil Zorunlu Varlık’ı da kapsadığını ileri sürmüştür.4 Kuşçu, şerhinde Tecrîd 
geleneği bağlamında kendisine kadar ulaşan kelâmî birikimi yorumlarken 
yeni bir yazım metodu uygulaması,5 daha çok rasyonel mevzuları öne çı-
karması ve görüşlerini mümkün olduğunca kıyas formları içerisinde veriyor 
olması onun şerhine dair önemli ve öne çıkan hususlardandır. Osmanlı med-
reselerinde ders kitabı olarak okutulmasa da eserinin ileri kelam okumaları 
için en çok başvurulan eserler arasında olduğu rahatlıkla iddia edilebilir.6 Bu 
yüzden Osmanlı ve İran kütüphanelerinde onlarca el yazması mevcuttur. 

 
1. İllet Kavramı  
İllet, bir şeyin varlık veya mahiyetinde kendisine ihtiyaç duyduğudur.7 

Tûsî illeti, “ortaya çıkmak ve meydana gelmek” anlamında sudur kavramı 
üzerinden tanımlar. Buna göre illet, kendisinden bitişik ya da ayrık olarak 
bir şeyin meydana geldiği şeydir. İlletin meydana getirdiği şeye malul denir. 

                                                 
2   Kullandığımız Ali Kuşçu’nun şerhi bu haşiyeyi de ihtiva etmektedir. 
3   Bekir Topaloğlu, “Tecrîdü’l-i‘tikâd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 2011), 40/250-251. 

4   Yasin Apaydın, Metafiziğin Meselesini Temellendirmek-Tecrîd Geleneği Bağlamında Umûr-ı Amme 
Sorunu (İstanbul: Endülüs Yayınları, 2019), 311-316. 

5   Ayşe Betül Tekin, Tûsî’nin Tecridü’l-İtikâd’ı ve Şerhlerinde Varlık ve Mahiyet (İstanbul: Marmara 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2013), 217. 

6   Mehmet Fatih Soysal, Kuşçu’nun Şerhu Tecrîdi’l-Kelâm’ından Usûl-i Selâse Konularının Tahkiki ve 
İlâhiyat Meselelerinin Tahlili (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dok-
tora Tezi, 2014), 193-195. 

7   Nuri Adıgüzel, “İslam Felsefesinde “İllet” (Neden) Kavramı”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi 6/2 (2002), 161. 



122    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

 

İllete dönersek Kuşçu’ya göre verilen illet tarifi, aslında sadece fâil illet için 
geçerli olan bir tariftir. Çünkü ister tek başlarına isterse diğerleriyle beraber 
dikkate alınsın; fâil dışındaki illetlerden bir şey sadır olmaz. Muhtaç olan 
yani malul, muhtaç olunan yani illetin ya parçasıdır ya da ondan ayrıdır. 
Parçasıysa muhtaç olan ya ihtiyaç duyulan ile bilfiil var olur ki bu sȗrettir. 
Ya da bilkuvve var olur. Bu ise maddedir.8 Sȗrete örnek olarak yatağın heye-
ti, maddeye örnek olarak ahşap verilebilir. 

Burada önemli bir problem karşımıza çıkmaktadır. Acaba sȗretten mak-
sat sadece şekil ve biçim midir yoksa şeyin bilfiil varlık gayesini yerine ge-
tirmesi midir? Yani türsel sȗret cevher midir? Bu problem, tahta kılıç örneği 
üzerinden tartışılmaktadır. Kuşçu, tahta kılıcın kılıç sȗretine sahip olduğunu 
düşünür. Devvânî ise problemi şöyle çözmeye çalışır: Eğer kılıç olmak, biçim 
ve şekle itibarla tanımlanırsa tahta kılıç bir tür kılıçtır. Yok, eğer kılıç olmak 
kendisine has eserlerinin ilkesi olarak kabul edilirse tahtadan kılıç olmaz.9 
Kuşçu, araz olan nitelik ile cevher olan sȗret arasındaki bağlantı hakkında 
bir şey söylemez. 

Maddî ve sûrî illetten kastedilen şey, cevher ve arazlardan bilkuvve ve 
bilfiil mevcut olandır.10 Bu iki illet bir şeyin mahiyeti oluşturmakla o şeyin 
yetkinliğine dâhil olurlar. Yetkinleşmeye tâbi mevcutlar madde ve sȗretin 
birleşmesiyle oluşan bileşik mevcutlardır. Bu mevcutların varlıkları ise fâil 
ve gayeye dayanır. Bu yüzden, fâil ve gayeye “varlık illeti” denir. Fâil veya 
müessir, şeyi var kılan ve yapandır. Fâil illete örnek olarak marangoz verile-
bilir. O, elindeki malzemeler ile yatağın imalatçısıdır. Gaye, şeyin kendisi 
için olduğu nedendir. Üzerinde dinlenmek ve uyumak, yatağın varlık gaye-
sidir. Gaye ancak irade sahibi fâil için geçerlidir. Mecbur kılınanın eylemin-
de mecbur kılınması yönünden -velev ki mecbur kılan yönünden hikmet ve 
fayda olsa da- gaye yoktur. Gaye, fâilin zihnindeki varlığı hasebince illet 
olur. Yani gaye fâilin bilgisinde/zihninde bulunması yönünden fâili fâil kılan 
illettir. Dış dünyadaki varlığı hasebince ise kendi malulü olan fâilin malulü-
dür. Çünkü ona terettüp eder ve varlıkta ondan sonra gelir.11 

Şeyin var olmak için kendisine muhtaç olduğu şeylerin bütününe, tam il-
let denilir. Şu manadaki tam illette malulün ihtiyaç duyduğu hiçbir şeyin 
yokluğu düşünülemez. Yoksa tam illetten bileşik şeyin birçok şeyden oluş-
ması kastedilmez. Bazen tam illet, tek başına fâil illet anlamında kullanılır. 
Örneğin Zorunlu Varlık’tan basit varlığın sudur etmesi durumunda fâil tam 
illettir. Bununla birlikte fâile duyulun ihtiyaç imkân durumu olduğundan, 
                                                 
8   A‘laiddin Ali b. Muhammed Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, thk. Muhammed Hüseyin ez-Zeraʿî 

er-Rıḍayî (Kum: Râʾid, 1393), 1/550-551. 

9  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/550-552. 

10  Devvânî’ye göre madde ve sȗret arazlarda bulunmaz. Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/551. 

11  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/553. 
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mümkün olmayan bir şey illete muhtaç olmaz. Kısacası imkân, malule ait 
olan vasıftır. Mümkün bir şey ancak illeti gerektirir.12  

Malulün parçaları olmakla birlikte maddî ve sûrî illetlerden her biri tam 
illetin parçalarıdır. Bunu böyle ifade etmekte bir mahzur olmadığı, imkânın 
tesirin şartlarından birisi olduğu ve müessirin tesir işinde şartsız bulunma-
dığı söylenmiştir. Buna göre bileşik malulün parçaları tam illetinin de parça-
ları olur. Parça bütüne değil tam tersi bütün parçaya muhtaçtır. Şu hâlde 
bütün üzerine bütün olması itibariyle illet lafzı söylenmez.13 Buradan şöyle 
bir sonuca ulaşılabilir: İmkân, mahiyet, madde ve sȗret tam illetin varlığına 
muhtaçken tam illet ise bu sayılanlar vasıtasıyla ancak malulleri mevcut kı-
lar. 

Kuşçu’ya göre bir şeyin illet olması varlığa bağlıdır. Yokluk açısından ise 
engelin yok olması gerekir. Varlığı ve yokluğu beraberce dikkate alınanlara 
“hazırlayıcı sebepler” denir. Fâil ve gaye dışında malulün varlığının kendi-
sine dayandığı şeye “şart” denir. Malulün varlığı o şeyin yokluğuna dayanı-
yorsa buna, “engel” denir. Her ikisine birlikte “hazırlayıcı sebep” adı veri-
lir.14 Örneğin boya elbisenin ilineğidir. Marangoz için keser alettir. Bıçkıyı 
kullanmak için karşımızdaki kişi yardımcıdır. Bronzlaşmak için yazın gelme-
si aracı sebeptir. Yemek için açlık muharrik unsurdur. Yanmanın gerçek-
leşmesi için nemin giderilmesi engelin kaldırılmasıdır ve son olarak hedefe 
ulaşmak için aradaki mesafenin kat edilmesi hazırlayıcı nedendir. Bunların 
hepsi malulün dışında bulunan, fâil ve gayeye dâhil olmayan bir çeşit aracı 
sebeplerdir. Sonuç olarak Kuşçu’ya göre illet mutlak olarak zikredilince fâil 
illet anlaşılır. Diğer illetler ise bir nitelik veya özel isimle birlikte anılır. Ör-
neğin “mahiyetin illetleri” veya “maddî illet” gibi.15 

 
2. İllet Çeşitleri 
2.1.Fâil İllet 
İbn Sînâ, fâili “varlık bahşeden” olarak tanımlar. Ortalama insan şuuru 

ise iş ve eylem halinde olana fâil adını layık görür. Fâile karşı duyulan ihti-
yaç nesnelerin zâtî yoksunluklarının bir gereğidir ve fâil ile meful arasında 
ihtiyaç bağından başka bir bağ yoktur.16 

                                                 
12  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/553-554. 

13  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/554-555. 

14  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/556-558. 

15  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/556-559. Devvânî’ye göre gayenin iki haysiyeti vardır: Birin-
cisi fâilin faaliyetinin tamamlayıcısıdır. Bu yönden o, malulün uzak illetidir. İkincisi ise ma-
lulün kendisi için olduğu şeydir. Bu yönden o, yakın illettir. Bu yönden onu dördüncü kısım 
saymışlardır. 

16  İbn Sînâ, Dânişnâme-i Alâî, çev. Murat Demirkol (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı Yayınları, 2013), 222. 
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Tûsî’ye göre fâil illet, bütün etkinin kendisidir. Yani fâil, varlığın bütün 
yönlerini etkin olarak kendisinde topladığından malulün varlığını zorunlu 
kılar. Kuşçu’ya göre ise fâil, etki gösterebilmenin bütün niteliklerini varlı-
ğında topladığından dolayı kendisine “bağımsız” ve “tam” illet denir. Kuşçu 
fâil illetle alakalı olarak şöyle bir güçlüğü dile getirir: Fâil, bağımsız ve tam 
illet olduğuna göre o, etkinin bütün yönlerine sahip olduğu için malulün 
varlığını zorunlu kılar. Aksi durumda malulün onunla olduğu ve olmadığı iki 
ayrı zamanın ortaya çıkması gerekir. Aksi durumda malulün var olmadığı 
zamanda fâilin, tesirin bütün yönlerine sahip olmadığı düşünülür. Hâlbuki 
tesirin bütün yönlerine sahip olduğu varsayılmıştı.17  

Kuşçu bu güçlüğü şöyle aşmaya çalışır: Bütün işler irade sahibi fâilin ter-
cihine göre gelişir. Tercihte bulunmak ve eşyaya taalluk etmek fâilin özellik-
lerinden olduğuna göre onun özel bir tercihi olmaksızın iki zamandan biri-
sine yönelik bir tercihte bulunması düşünülemez.18 Anlaşılacağı üzere Kuşçu 
malulün varlığını illetin tercihine bağlar. Böylece İbn Sînâcı fâil anlayışın-
dan uzaklaşır. Kuşçu, Tûsî’nin aksine bağımsız illetin malulün yokluğunda 
ona ilişmesini ve herhangi bir zamanda onun varlığını tercih etmesini ma-
kul kabul eder. Yani ona göre sonradan ortaya çıkanın ortaya çıkış sebebi 
Kadîm’in iradesi olmalıdır.19  

Kuşçu’ya göre filozoflar, fâil illetin yokluğu durumunda malulün de yok 
olduğunu savunurlar. Çünkü muhtaç olan, muhtaç olduğunun herhangi bir 
zamanda kaybolması durumunda kendisi de kaybolur. Ancak hazırlayıcı se-
beplerin yokluğu malulün yokluğunu gerektirmez.20 Hâlbuki kelamcılara gö-
re malul ortaya çıktından sonra illetinin yok olmasıyla yok olmaz. Bilahare 
birinci illetin yok olmasından hemen sonra ikinci bir illet onu var kılar. Yani 
birinci illet malulün vücudunun aslını verip ikincisi onu devam ettirebilir. 
Kuşçu’ya göre malulü var kılan illet yok olsa da malul var olmaya devam 
eder. Ancak öte taraftan ev için usta, oğul için baba malulün varlığını devam 
ettiren gerçek illetler değildir. Kuşçu’nun bu noktada Eş‘arîlerin araz teori-
sini kabul ettiği görülmektedir. Devvânî de doğru görüşün fâilin var kılma-
sından sonra malulün varlığının fâilin varlığına ihtiyaç duymadığı yönün-
dedir.21 Kelamcıların bu görüşü, Tanrı’nın aşkın yönünü korumak için geliş-
tirdikleri yani varlığı varlık olması açısından değerlendirmeyerek bütün 
mevcudatı Yaratan ve yaratılan ikileminde tahlil ettikleri söylenebilir. 

Fâil zâtında bir olunca onun sıfatı ve eylemlerinin bir şartı olmaz. Filo-
zoflara göre eğer hakiki birden iki şey sadır olsa bu iki şeyin kaynaklıkları 
                                                 
17  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/559. 

18  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/559. 

19  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/560-561. 

20  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/562. 

21  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/566-569. 
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aynı olmaz. Bu ise onda çokluğu gerektirir. Bir şahıs, bağımsız iki ayrı icada 
sahip iki illetin malulü olamaz. Şu hâlde birden bir çıkar. Kuşçu’ya göre de 
aynı yönden bir malulün iki illetin malulü olması söz konusu olamazken peşi 
sıralı olarak iki illet bir malule illet olabilir.22 Burada Kuşçu’nun “birden bir 
çıkar” ilkesi hakkında açıkça yorum yapmadığı dikkatlerden kaçmamakta-
dır. 

 
2.1.1.Teselsülün İptali 
Aristoteles (öl. MÖ 322) teselsülün iptali için bir burhan geliştirmiştir.23 

Bu burhanı Fârâbî ve İbn Sînâ24 da kullanmıştır. Taraf burhanı denilen bu 
delilde illet ve malullerden oluşan zincirde üç öge bulunmaktadır. Bunlar-
dan ilki ilk neden, en sondaki sadece malul, aradaki ögeler ise bir yönden il-
let bir yönden maluldür. İlk neden zorunludur çünkü illet ve maluller bir 
zincir üzerinde dikey yönde sonsuzca ilerleyemez. Mümkünlerden oluşan 
bir zincir kendiliğinden zorunluluk kazanarak var olamaz. Onu zorunlu ola-
rak varlığa çıkaracak bir nedene ihtiyaç vardır. Bu neden, ilk neden olup 
varlığı yönünden zorunludur. Çünkü mevcutlar imkânları üzere kalsalardı 
hiçbir şekilde varlığa kavuşamazlardı. Bu, taraf burhanının ifade ettiği an-
lamdır.25  

Tûsî’nin imkân delili teselsülün imkânsızlığı üzerine inşa edilmiştir. Bu-
nun için illet ve malullerden oluşan bir zincirde her bir illet kendisinden 
sonrakinin ortaya çıkmasında “tam illet” görevini görür. İlletler silsilesinde 
bir “ilk neden” bulunmazsa zincir, dayanağı olan “tam illeti” yitirmesi dola-
yısıyla mevcudiyetini yitirir. Ayrıca zincirin dışarıdan bir dayanak sayesinde 
varlığa geldiği fikri de geçersizdir.26 Tûsî’nin tatbik burhanını, sonsuz bir 
zincirde çokluk veya azlıktan bahsedilemeyeceğine göre nihayetsiz bir zin-
cirin varlığı imkânsızdır, şeklinde yorumladığı söylenebilir.27 

Kuşçu’nun teselsülün iptali yönünde kelamcıların tercih ettiği “tatbik 
burhanı” üzerinde uzun uzadıya durduğu görülmektedir. Tatbik burhanı il-
let ve malullerin sonsuzca sıralanamayacağını ispat etmek için kurulur. Bu-
na göre illet ve maluller silsilesi sonsuzca sıralanırlarsa iki zincir oluşur. 
Bunlardan birisinden sınırlı sayıda birim çıkartılır. Eksiltilen zincir, tam 
olan zincire tatbik edilir. Yani birinci zincirin ilk parçası diğerinin ilk parça-
                                                 
22  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/570-585. 

23  Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan (İstanbul: Sosyal Yayınları, 2014), 147 (II. 2 994a 5-
20). 

24  İbn Sînâ, Metafizik, çev. Ömer Türker - Ekrem Demirli (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Ku-
rumu Başkanlığı Yayınları, 2014), 2/230-234. 

25  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/591. 

26  Agil, Şirinov, Nasîruddin Tûsî’de Varlık ve Ulûhiyyet (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2007), 133-134. 

27  Şirinov, Nasîruddin Tûsî’de Varlık ve Ulûhiyyet, 141. 
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sıyla eşleştirilir. Bu durumda eksik parçalı zincirin tam olan zincirin parça-
larına denkleşip eşitlenmesi gerekir. Bu ise muhaldir. Çünkü tam olan eksik 
olana denk olamaz. Tam olan zincir, eksiltilen zincirde eksiltilen miktar 
oranında fazla verir. Buradan eksik zincirin zorunlu olarak sonlu olması so-
nucu çıkar. Şu hâlde sonlu bir parçayı ek olarak kabul eden sonsuz zincir de 
sonludur.28 

Filozoflar sonsuz zincirlerin muhal olması için zincirin birimlerinin vü-
cut ve tertipte birleşmelerini şart koşmuştur. Eğer birimler beraberce mev-
cut olur fakat herhangi bir yönden aralarında tertip olmazsa birbirlerine 
tatbik edilemezler. Çünkü iki zincirdeki her bir halkanın diğerinin hizasında 
olması gerekir. Ayrıca sonu olmayanın, bir anda veya sonlu bir zamanda, ay-
rıntılı olarak zihne getirilmesi ve dış dünyada mevcut olması mümkün ol-
madığından aralarında tatbik yapılamaz.29  

Kuşçu burhanın anlaşılabilmesi için aralarında tatbik yapılabilecek olan 
iki zinciri iki ip parçasına benzetir. Diğer taraftan bir avuç çakıl taşı gibi bir 
araya gelmiş ve aralarında tekabülün olmadığı birimler arasında tatbik ger-
çekleşmez.30 Tatbik burhanı, ister aralarında terettüp olsun isterse olmasın, 
mevcut sonsuz şeylerin mevcudiyetinin mutlak olarak muhal olduğuna de-
lalet eder.31 Tatbik delilinde kelamcılarla filozofların sadece bilfiil var olan, 
birlikte bulunan, eş zamanlı ve düzenli zincirlere uygulanabileceği yönünde 
görüş birliğine sahip olduğu söylenmiştir.32 Bunun çok geçerli bir iddia ol-
duğunu düşünmemekteyiz. Nihayetinde tatbik burhanının sonsuzdan çıkar-
tılacak bir parçanın onu sonlu kıldığı varsayımı üzerine inşa edildiği söyle-
nebilir. Bu ise açıkça yanlıştır. Bu yüzden filozofların tatbik burhanını çok da 
tercih ettiğini söyleyemeyiz. 

Diğer bir burhana göre illet ve malullerden oluşan bir zincir, illetler ve 
maluller olarak ikiye ayrılır. Sonra teselsülün hangisinde olduğu düşünülür-
se ona göre tavır alınır. Eğer teselsül illetler tarafında ise sadece malul olan 
halka farz edilmiş olan zincirden düşürülür. Eğer teselsül maluller tarafında 
ise sadece illet olanı düşürülür. Tatbik sırasında -birinci itibara göre- illetle-
rin fazla olması gerekir. İkinci itibara göre de malul sayısının fazla gelmesi 
gerekir.33 Başka bir ifadeyle görecelik kategorisine dayanarak birbirini ge-
rektiren illet ve malul zincirinde ilk illet ve son malul olmazsa görece dizi-
nim kuralı çiğnenmiş olacaktır. Şu hâlde ilk neden ile son malul görece bir-

                                                 
28  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/592-593. 

29  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/594-595. 

30  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/596; Mehmet Fatih Arslan, Celâleddîn Devvânî’nin Varlık Felsefe-
si (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2015), 164. 

31  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/597. 

32  Arslan, Celâleddîn Devvânî’nin Varlık Felsefesi, 161. 

33  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/597. 
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birini gerektirmelidir.34 Kısacası “tezâyüf” de denilen bu burhana göre her 
illetin, malullerden birisiyle ilgilisi ve kendisine denk gelen mukabili var-
dır.35  

Diğer bir burhan ise “imkân burhanı” olarak isimlendirilir. Buna göre, 
mevcutlardan oluşan zincirin bütünü eğer içine bir şey girmemesi ve için-
den bir şeyin çıkmaması yönünden değerlendirilirse onun mümkün bir 
mevcut olduğundan şüphe edilmez. Eğer zincirin bütünü mümkünse onu 
mevcut kılan bağımsız illet ya kendisidir ki bunun saçmalığı ortadadır. Ya da 
zincirden bir parçadır. Bu da muhaldir. Çünkü bu durum, bütünün bir par-
çasının kendisinin ve diğer illetlerin nedeni olmasını gerektirir. Hâlbuki 
mümkün parçalardan oluşan bileşiğin bağımsız illetinin, parçaların hepsinin 
illeti olması gerekir. Eğer parçalardan bir kısmına varlık veren başka bir 
şeyse bu durumda illetin bağımsızlığı suya düşer.36 Veyahut da ilk illet zinci-
rin dışındadır. Kuşçu’ya göre doğru olan şık budur. Şöyle ki mümkün parça-
lardan oluşan bir bileşiğin bağımsız illetinin ya parçalardan her birinin illeti 
olması gerekir. Ya da en azından zincirin halkalarından birinde bulunması 
gerekir. Hâlbuki illetin dışta olduğu farz edilmişti.37 Sonuç olarak bağımsız 
illetin zincirin bir parçası olması imkânsızdır. Çünkü zincirin parçaları ken-
disinin bağımsız illeti olamaz. Aksi durumda şeyin kendisinin ve nedeninin 
nedeni olması gerekir.38  

Filozoflara göre ise Vacip Varlık gerçek bir basitliğe sahiptir ve onda çok-
luk yoktur. Dolayısıyla O, kaynağı olduğu bir eserin kabul edicisi olamaz. Bu-
radan hareketle Vacip Teâlâ’nın zâtına eklenti hakiki sıfatlarının olmadığı 
sabit olur. Çünkü zâtın sıfatları kabul yönü ile o sıfatlarının faaliyet yönleri 
çelişiktir. Mefulün zorunlu olarak var olması durumunda fâilin zorunlu ola-
rak var olması gerekirken fâilin varlığının zorunluluğu durumunda kabul 
edenin varlığı zorunlu olmaz. Bilakis kabul edenin ortaya çıkması mümkün-
dür. Zorunluluğun imkânsızlığı kabul edicilik yönündendir. Aynı şekilde zo-
runluluk ve imtinânın imkânı farklı yönlerde gerçekleşir ki biri fâillik diğeri 
ise kabul ediciliktir.39  

Kuşçu’ya göre, eğer fâilin varlığı ve engellerin ortadan kalkması mefulü 
gerektiriyorsa aynı durum kabul edici için de geçerlidir. Eğer kabul edicinin 
                                                 
34  Soysal, Kuşçu’nun Usûl-i Selâse Konularının Tahkiki, 172. 

35  Haydarî, Seyyid Kemal, Şerḥu Nihâyetü’l- ḥikme, el-illet ve’l-ma‘lûl, nşr. Şeyh Ali Hamudu el-
İbâdî (Beyrut: Müessesetü’l-Hüda, 2013), 1/407. 

36  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/600. 

37  Devvânî’ye göre fâilin zincirin halkaları üzerinden kendisini nakletmesi doğru değildir. An-
cak şartlı birimler ve aletler vasıtasıyla fâil görevini ifa eder. Bu durumda fâil, Vacip varlık-
tır. Eğer fâil mümkün halkalar olursa teselsül iptal edilemez. Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 
1/600-601. 

38  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/600. 

39  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/611. 



128    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

 

tek başına kabul edileni gerektirmediği ileri sürülürse fâilin de tek başına 
kabul edicinin varlığını ve yokluğunu gerektirmediğini ileri sürülebilir. Bu 
iki yön ayrıdır. Zorunluluğun imkânı sadece fâil yönünden iken zorunlulu-
ğun yokluğu ise kabul edici yönündendir. Vacip Varlık’ın, yokluğun illeti 
olması caizdir. Yine Vacip Varlık, her mümkünün fâili olmaz; çünkü birçok 
mümkün şey dış dünyada gerçeklik kazanamaz.40 

Tûsî’ye göre yatay düzlemde unsurlara ait mevcutların birbirinin zâtî il-
letleri olması mümkün değildir. Çünkü bu durumda unsurlara ait mevcutla-
rın sıra düzenli olarak sonsuza kadar gitmesi gerekir. Kuşçu ise her bir bi-
reysel varoluşun diğerinin sebebi olmasını kabul etmez. Olsa olsa her bir bi-
reysel unsur diğerinin mahiyeti yönünden onun illeti olabilir. İllet mahiyet 
ve hakikatiyle illettir. Yoksa mahiyet illet değildir. Tûsî başka bir delilde un-
surlara ait bir bireyin yok olmasıyla malulün yok olmadığını hâlbuki gerçek 
anlamda illet yok olunca malulünde yok olduğunu belirtir. Kuşçu onun bu 
görüşüne katılmaz.41 

 
2.1.2. İnsani Eylemlerin Ortaya Çıkışının Keyfiyeti 
Tûsî’ye göre insan fiillerinin gerçekleşmesi için sırasıyla tasavvur, şevk, 

irade ve kasların harekete geçmesi gerekir.42 Bunların içerisinde tasavvur, 
en uzak nedendir ve onun cüz’î şeylerin tasavvuru olması gerekir.43 Tasav-
vurdan şevk doğar. Şevk; şehvet ve gazap biçiminde kendisini gösterir. Şeh-
vet, hoşa giden ve faydalı olanın idrakinin vücutta etki göstermesiyken ga-
zap, hoşa gitmeyen ve zararlı olanın idrakinin vücutta etki göstermesidir. 
Buna göre insan, mizacına aykırı olandan kaçınır, faydalı olana yönelir. Öy-
leyse faydalı ve lezzetli olanın idraki, şehveti doğururken zararlı ve elemli 
olanın idraki, nefreti doğurur. Bunlardan sonra irade devreye girer. İrade 
sayesinde tercihte bulunan insanın kaslarında hareketlenme gerçekleşir. 
Böylece eylem gerçekleşmiş olur.44 Duyum, duygulanım, arzu ve nefrete tâbi 
her eylemin iradeyi harekete geçirip geçirmemesi durumuyla alakalı olarak 
Kuşçu, bir görüş ileri sürmemektedir. 

Cüz’î fiilin ortaya çıkışında cüz’î şeylerin tasavvurunun kabul edilmesi-
nin döngüsel bir izah tarzı olduğu iddia edilmiştir. Çünkü cüz’înin kendisine 
ait olan ve ortaklığı dışlayan tasavvuru, cüz’înin varlığına dayanır. Örneğin 

                                                 
40  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/609. 

41  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/613-615. 

42  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/615. 

43  Güneş ve Faal Akıl gibi türün tek temsilcisi olanlardan küllî tasavvura bağlı olarak fiillerin 
çıktığı savunulmuştur. Devvânî bu durumla insani eylemlerin sudȗrunda fiillerinin ortaya 
çıkması için tasavvurun cüz’î olması gerektiği görüşü arasında çelişki olduğunu dile getirir. 
Aynı çelişki feleklerin hareket ilkeleri için de geçerlidir. Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/616. 

44  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/616-618. 
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belirli bir şeyin tasavvuru onun belirli zaman ve mekânda tasavvuruna bağlı 
olarak gerçekleşebilir. Bu ise ancak cüz’î bir varoluş anlamına gelir. Kuşçu’ya 
göre Tûsî’nin buna cevabı şöyledir: Varlığından önce cüz’înin idraki önce 
hayalde gerçekleşir, dış dünyadaki varlığı üzerinde değil. Dış dünyada orta-
ya çıkışı ise fâil sayesindedir ve onun idrakine dayanır. Dış dünyada varlığı 
oluştuktan sonra o şeyin tahayyülü cüz’î varlığına dayanır.45  

İnsani eylemler gerçekleşeceği zaman önce hayal sonra fiil gerçekleşir. 
Bir yere gitmek yönündeki hayal, küllî iradeyi harekete geçirdikten sonra 
gidilecek mesafe hayalde parçalanarak cüz’î iradenin onayıyla kişinin hare-
keti gerçekleşir. Hareket devam ettiği müddetçe hayaller ve irade edişler 
devam eder. Her bir hayal, bir sonraki irade edişin illetidir. Böylece hayal ve 
irade edişler birleşerek eylemin oluşmasını sağlar.46 Bir sȗret veya arazın et-
kisini gösterebilmesi için maddî bir şeye bitişmesi yani konum olarak onun-
la temasa geçmesi gerekir. Örneğin ateş veya güneş etkisini gösterebilmesi 
için güneşe karşı durmak gerekir.47  

 
2.2. Maddî ve Sûri İllet 
Tûsî konu ile ilgili olarak şöyle demektedir: 
“Kendisine yerleşen ile kâim olan bir mahal, yerleşeni kabul edendir. 

Madde de bileşik için böyledir. Maddenin kabul ediciliği zâtîdir. Kendisinde 
yerleşene göre kazanılan istidada göre yakınlık ve uzaklık hâsıl olur. (Mad-
deye) yerleşen ise -bir olduğu halde- bileşik için sȗret ve yerleştiği mahalli 
kabul edici parçadır.”48  

Kuşçu bu aktarımı yaptıktan sonra filozofların görüşünü özetlemiştir. İlk 
cümlesi Devvânî’nin itirazına konu olmuştur. Buna göre Kuşçu, heyula ile 
sȗret arasında lüzum ilgisi olduğunu söylemiştir. Devvânî ise filozofların 
madde ve sȗret arasında görelilik ilişkisi görmediğini çünkü birinin mahiye-
tinin diğerinin mahiyetini gerektirmediğini veya birinin diğerinin illeti ol-
madığını veya da her ikisinin üçüncü bir şeyin malulü olmadığını belirtmiş-
tir. Ona göre filozofların konu ile ilgili ana fikri, “madde ve sȗretten biri var 
olmadan diğeri de var olamaz” şeklindedir.49 Kuşçu gereksiz yere sȗretle be-
raber şekil kavramını madde ile de heyulayı tartışmaya katmıştır. “Sȗret ve 
şekil beraber var olur.” dedikten sonra “heyulanın şekilden önce’ olduğunu 
belirtmektedir. Çünkü şekil maddeye tâbidir. Bir şey başka bir şeyden önce 
ise onunla beraber olandan da önce olur. Bu yüzden sȗretin madde için ba-
ğımsız illet olması imkânsızdır. Özetle sȗret ve madde cismin ortak illetidir 
                                                 
45  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/618-619 

46  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/618-620. 

47  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/625. 

48  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/639. 
49  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/640. 
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ve her ikisi heyula için illettir. Bu da Tûsî’nin “yerleşen ise -bir olduğu hal-
de- bileşik için sȗret ve yerleştiği mahalli kabul edici parçadır.” sözünün 
izahı olmaktadır.50 

Kuşçu filozoflara şöyle itiraz edildiğini söyler: Madde ile sȗret arasında 
lüzum ilişkisi vardır. İki lazım şey, nedensellik bağı ile bağlı olmak zorunda 
değildir. Yani lüzum ilişkisi göreli bir ilişki olduğuna göre iki şey birbirini 
gerektirmekle birlikte biri diğerinin illeti olmayabilir. Ayrıca filozofların 
“Bir şey aynı anda hem kabul edici hem de fâil olamaz.” yönündeki görüşleri 
sabit bir hakikat değildir. Yine şekil ile sȗret beraber olmak zorunda değil-
dir. Çünkü şekil, sınır veya sınırların ölçüsüyle kuşatılması sebebiyle hâsıl 
olan heyetten ibarettir.51 Anlaşılan bu itirazda yer alan şekil ve sȗret ayrımı 
sȗretin cevher ve araz olması yönünden birbirine karıştırılmasından neşet 
etmektedir. 

Kuşçu’ya göre tabiat, bir yere hulȗl eden belirgin bir mevcudun varlığına 
bağlıdır. Yani belirginleşenin (müteayyin) varlığından önce tabiatın ayrıca 
bir varlığı yoktur. Zannedildiği gibi tabiatın dış dünyadaki bir mevcudun fâil 
illetinin bir cüzü olması da kabul edilmez. Velev ki kabul edilse de şeyin var-
lığında onda yerleşene ihtiyacı imkândır. Cisimsel sȗret, heyuladan zail olsa 
bile bâkidir. Çünkü muhtaç olan, muhtaç olunanın zevalinden sonra varlığı-
nı devam ettiremez. Yani bir şey, varlığına muhtaç olduğu şeyin zevalinden 
sonra kalıcılığını yitirir. Cismani sȗret heyuladan zail olunca yerine başka 
bir sȗret geçer. Heyulanın varlığının illeti birbirini takip eden müşahhas 
sȗretlerden birisidir yoksa onun aynı değildir. Heyula müteakip direklerle 
ayakta tutulan bir çatı gibidir. Onlardan birisi kırılınca yerine başka bir di-
rek inşa olunur.52 

Hulȗl eden ile kâim olan mahal, hulȗl edene nispetle isimlendirilir. Bile-
şik olana nispetle o, maddedir. Mahalli kâim kılarak oraya yerleşen, bileşiğe 
nispetle sȗret diye isimlendirilir. Maddî ve sûrî illetin heyula ve sȗrete isim 
olarak verildiği zannedilmiştir. Çünkü hulȗl eden sayesinde kâim olan ma-
hal, heyuladan başkası değildir. Mahalli kâim kılan ve hulȗl eden ise 
sȗrettir.53 Sonuç olarak heyula bilkuvve, sȗret ise bilfiil olan olarak adlandı-
rılabilir. Bir mahalle yerleşen ancak bir şeydir. Bu mahalde bunulabilecek 
başka şeyler ise bu şeyle kâim olan diğerleri hükmündedir. 

 
2.3. Gaye İllet 
Kuşçu’ya göre gaye, fâili fâil kılan illettir. Aynı zamanda gaye, fiilden ön-

ce olması açısından fâilden sadır olan malulün illetidir. Dış gerçekliği yö-
                                                 
50  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/640. 

51  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/640. 

52  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/641-642. 

53  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/642. 
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nünden gaye, malulün varlığına dayanır. Akli varlığı yönünden ondan önce-
dir. Kısacası gaye fikrin başı, fiilin ise sonudur. Örneğin marangoz, önce ya-
tağı zihninde planlar sonrasında imal eder.54 

Kasıtlı eylem yapan her fâilin bir gayesi vardır. Tûsî bu anlamda hayvan-
ların güçlerini bir gayeye yönelik olarak kullandıklarını belirtir. Örneğin in-
san bir yerden sıkılarak başka bir yerin hayalini kursa ve oradan ayrılsa bu 
hareketin gayesi sıkıntısını atma arzusudur. Bu gaye gizli iken birisinin ar-
kadaşı ile buluşmak için bir yere doğru harekete geçmesi ise açık bir gaye-
dir. Eğer insanın şevke dayalı hareketi yarıda kalırsa bu hareket boşa gider. 
Tamamlanırsa bunda bir iyilik vardır. Hareket bazen adettir bazen hastanın 
hareketi gibi zaruri bir yönelimdir. Bazen ise abes ve tesadüftür.55 

Kuşçu’ya göre filozoflar tabiatın eylemlerinin gayeli olduğunu sabit bir 
kural olarak kabul ederler. Tabiat, eylemlerinde şuur ve kasıt sahibi olmasa 
da gayelidir. Eğer sebepler daimî ve çoğunlukta ise bunlara zâtî sebepler de-
nir. Eğer yüzde elli ve daha aşağısında ise bunlara ittifak yani rastlantı denir. 
Ayrıca rastlantıların da gayesi vardır. Rastlantılar zâtî gayelere ilişen şey-
lerdir. Kişinin su bulmak için kuyu kazarken hazine bulması buna örnek ola-
rak verilebilir. Ancak hazine aramak için kazı yapmak hazine bulmanın zâtî 
sebebidir.56 

 
3. İlletin Kısımları 
Kuşçu’ya göre illet basit veya bileşik olur. Tabiatın unsurları basit fâile, 

fiil ve sȗretin bir araya gelmesi ise bileşik fâile örnektir. Sevgiliyle buluşmak 
basit gayeye, bu gayeyi gerçekleştirmek için para kazanmak bileşik gayeye 
örnektir. İlletler, bilkuvve ve bilfiil olur. Tabiat bilkuvve hareket edicidir. 
Gerçekleşmemiş herhangi bir gaye bilkuvvedir. Bir tohumun fidana durması 
bilfiil fâile örnektir. İlletler küllî ve cüzî olur. Evi inşa eden usta küllî fâildir. 
Evin bir parçasını inşa eden ise cüz’î fâildir. İlletler zâtî ve ilineksel olur. Zâtî 
illet hakiki malule nispetle hakiki illettir. İlineksel illet iki şekilde söylenir. 
Hakiki illete bitişene ilineksel illet denir. İkincisi ise malule ilişen anlamında 
ilineksel denir. İlineksel fâilin örneği bedenin ateşinin düşüren 
sakomonyadır. Maddî araza örnek olarak yatağın ahşabındaki beyazlık veri-
lebilir. Ahşabın kendisi zâtî maddî illet iken beyazlığı arazî maddî illettir. 
Yatağın sȗretinin bazı arazî özellikleri arazî sȗrete örnektir. Sevgiliyle bu-
luşmak için yapılacak yolculukta yolculuk arazî bir gayedir. Son olarak illet-
ler genel ve özel; yakın ve uzak olur.57  

                                                 
54  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/644. 

55  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/644-645. 

56  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/646. 

57  Kuşçu, Şerḥu tecrîdi’l-ʿaḳâʾid, 1/647-649. 
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Mahiyetin sebepleri varlığın sebeplerinin gayrındadır. Maddî ve sûrî illet 
mahiyeti verirken fâil ve gaye ise varlık sebepleridir. Yokluk için bir sebep 
gerekir ki varlık bulsun. Mümkünün varlık ve yokluk karşısındaki durumu 
eşittir. Onu varlık veya yokluk yönüne kayması bir sebebe bağlıdır. Hareke-
tin de bir sebebi olmalı. İşte nedenselliğin dayanak noktası burasıdır.58 

 
Sonuç 
Kuşçu’nun Tecrîdü’l-İ‘tikâd’a yazdığı şerhte umûr-ı âmme içerisinde ince-

lenen illet ve malul konusunda rasyonalist bir tavır sergilediği söylenebilir. 
O, illet ve malulün tanımı ve sınıflandırmasında Aristotelesçi geleneği takip 
eder. Bunun yanında onun konuyla ilgili olarak güçlü bir felsefi okumaya 
sahip olduğu; bazı noktalarda filozoflardan ayrılsa da konunun genel anla-
tımında felsefi ifade biçimlerini tekrar ettiği görülmektedir. Birçok noktada 
filozofların görüşlerini ayrıntılı bir biçimde aktaran Kuşçu, onlara katılma-
dığı noktaları belirtmişken kelamcıların görüşlerini aktarırken açık alıntılar 
ve referanslardan kaçınmıştır. Her halükârda Kuşçu’nun metninin oldukça 
felsefi bir metin olduğu söylenmelidir. Ayrıca Kuşçu, konunun mahiyetin-
den kaynaklanan sebeplerle tarafsız ve nispeten bazı noktalarda kararsız 
davranmakta ve bazen de görüşünü açıkça dile getirmemektedir. Dört illet 
üzerinden yapılan incelemeler, tam ve bağımsız illet kavramının metin içe-
risinde önemli bir işleve sahip olması, teselsülün iptali için yapılan uzun 
izahlar, insan eylemlerinin açıklanması ve illetin kısımlandırılmasına yöne-
lik izahlar metnin felsefi boyutuna ve derinliğine dair bir kanaat oluşturabi-
lecek güçtedir. Bununla birlikte Kuşçu’nun konuyla ilgili olarak kelam sis-
temini değiştirecek radikal çıkışlar yaptığı söylenemez. Kısacası Kuşçu şerh 
ettiği eserin anlaşılmasını amaçlamış ve bunu bütün her şeyin önüne koy-
muş gibidir. 
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Öz 
Tam illet, V./XI. asırdan XIII. asra uzanan felsefe ile kelâm metinlerinde 

ortaya çıkmış ve XIII. asırdan itibaren yazılmış metinlerde vazgeçilmez bir 
yer edinmiştir. Bu asrı takiben ise bazı dönüşümlere uğramış ve filozof-
kelâmcılar arasında tam illetin tanımlamaları hakkında farklı açıklamalar ve 
tartışmalar yapılagelmiştir. Tam illetin tanımlarına ilişkin tartışmalar, Os-
manlı düşüncesinde de önemli bir yer işgal etmiş ve bu konuda müstakil 
risâleler kaleme alınmıştır. Bu cümleden olarak XV. asırda tam illetin tanımı 
ve mahiyeti hakkında iki Osmanlı düşünürü, Hocazâde (öl. 893/1488) ve 
çağdaşı Sinan Paşa (öl. 891/1486) kendi görüş ve yaklaşımlarını serdettikleri 
kısa risâleler/kelimeler kaleme almışlardır. Bu 

 tebliğdeki amacımız Hocazâde ve Sinan Paşa’nın tam illetin mahiyetine 
ilişkin olarak kaleme aldıkları kısa yazılarının neşrini, tercümesini ve anali-
zini yapmaktır. Bunu yaparken de bu kavramın Hocazade ve Sinan Paşa’ya 
gelinceye dek geçirdiği önemli gördüğümüz aşamaları göstermek istiyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı düşüncesi, tam illet, Hocazâde, Sinan Paşa 
 
The Contribution of Khojazāda (d. 893/1488) and Sinān Pāshā (d. 

891/1486) to the Debates on the Complete Cause: Kalimatayn fī baḥth al-‘illa 
wa al-ma‘lūl 

Abstract: 
The complete cause appeared in philosophy and kalām texts from the 

XIth century to the XIIIth century, and took an indispensable place in written 
texts after the XIIIth century. Since this century, it has undergone some 
transformations and a number of discussions made among philosophers and 
mutakallimūn about the definitions of the complete cause. Discussions on the 
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definitions of the complete cause occupied an important place in Ottoman 
thought as well, and some scholars contributed to this subject with separate 
treatises (rasāil). For instance, in the XVth century two Ottoman thinkers, 
Khojazāda (d. 893/1488) and Sinān Pāshā (d. 891/1486) wrote short 
treatises/words about the definition and nature of the complete cause. We 
aim in this paper to publish, translate and analyze the short articles written 
by Khojazāda and Sinān Pāshā regarding the nature of the complete cause. 

Keywords: Ottoman thought, complete cause, incomplete causes, 
Khojazāda, Sinān Pāshā. 

 
Tam illet kavramsallaştırması, İbn Sînâ’dan (öl. 428/1037) Râzî’ye (öl. 

606/1210) ve Ebherî’ye (öl. 663/1265) uzanan bir yelpazede ortaya çıkmış ve 
Ebherî’den sonraki neredeyse bütün felsefe-kelâm metinlerinde vazgeçil-
mez bir yer edinmiştir.1 İbn Sînâ’nın İşârât’ındaki bir tenbihinde (III.V.8) ay-
altı alemdeki illiyet koşullarına ilişkin açıklamaya eşlik eden “illetin bilfiil il-
let olarak tamamlanması”na (tetmîmi kevni’l-‘illeti ‘illeten bi’l-fi‘l) dair ifadesi,2 
tam illet kavramının henüz nihai suretini kazanmasa da illiyet yeterliği bağ-
lamındaki ilk kullanımı olduğu söylenebilir. İbn Sînâ bu pasajda illetin bilfiil 
illet olarak ortaya çıkıp malulünü zorunlu kılması için hangi koşullarda ta-
mamlandığına, bir diğer ifadeyle bir illetin nasıl “tam illet” hâline geldiğine 
ilişkin açıklamalarda bulunur. 

Yapılmış olan son dönem akademik çalışmalar Gazzâlî'nin de tam illet-
nakıs illet konusunda önemli katkılarının olduğunu göstermektedir.3 Ancak 
Gazzâlî (öl. 504/1111)'den Râzî'ye gelinceye kadar tam illet ve nâkıs illet ça-
tallaşması net bir biçimde teşekkül edip nihai formunu kazanmış olmasa da 
illiyet tamlığı ve yeterliği/yetkinliği kontekstinde kelâm ve felsefe gelenekle-
rine mensup mütekellimûn ve felâfise tarafından kullanılmaktaydı. Bu ke-
lâmcılardan biri olan Gazzâlî özellikle Tehâfutu'l-felâsife eserinde tamlık ve 
yetkinlik problemini hararetle gündeminde tutmuştur. Aslında 
mütekaddimûn kelamında gündemde olmayan tam illet nosyonu, dikkate 
şayân şekilde Gazzâlî ve onun ardılları tarafından yaratıcının nedensel ba-
ğımsızlığı ve yeterliliği konularında, felsefî tamlık formülasyonunu tenkit 
etmek ve kelâmî sistemdeki tanrı anlayışının temellendirmesi ve düzenlen-

                                                 
1  Tam illet kavramının ortaya çıkışıyla ilgili olarak bk. Muhammet Fatih Kılıç, “İbn Sînâ’dan 

Ebherî’ye Tam İllet-Nakıs İllet Ayrımının Ortaya Çıkışı”, Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi 
Araştırmaları Dergisi 4/1 (2017): 69-90. 

2  İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler, çev. A. Durusoy, M. Macit ve E. Demirli (İstanbul: Litera Ya-
yıncılık, 2005), 138,16-139,6. 

3  Halil İbrahim Üçer, “Tanrı, İrade ve Metafizik Nedenlik: Taşköprülüzâde’nin Tam-Eksik Ne-
den Ayrımı ve Felsefî-Kelâmi Kaynakları Üzerine”, 303-350, Taşköprülüzâde’de Bilgi, Bilim ve 
Varlık, ed. İhsan Fazlıoğlu ve İbrahim Halil Üçer (İstanbul: İLEM Yayınları, 2020). 
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mesinde reforme edilmek suretiyle kullanılmıştır.4 Buna ek olarak 
Gazzâlî'nin tam nedenliği incelemesinde ektin rol oynayan şeyin İbn 
Sînâ'nın sistemleştirdiği felsefi yaklaşım olduğu söylenebilir. İbn Sînâ siste-
minin kilit kavramlarından mûcib bi’z-zât olan tanrının Gazzâlî'nin kelâmî 
anlayışındaki fâil-i muhtâr tasavvuruyla zıtlık teşkil etmektedir. Zira İbn Si-
na zâtı gereği zorunluya ait olan tam nedenliği/illiyeti bütün sıfat ve itibar-
lardan müstağni kılmış ve ilâhî sıfatlara bağlı olarak gaye ile fiilde bulunan 
fâil-i muhtâr’ın ise haddi zatında noksan olduğunu savunmuştur. Buna kar-
şılık Gazzâlî ise tam illet anlamında hem fâil-i muhtârı içerek hem de İbn 
Sinâcı yaklaşımı dışarıda bırakan bir tanım ve temayül ortaya koymaya ça-
lışmıştır.5 

Tam illet kavramı nihai suretiyle ilk olarak Râzî’de görünse de İbn Sînâ 
ile Râzî arasındaki kayıp halkayı temsil eden Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’de (öl. 
547/1152) de nihai formuna oldukça yakın bir şekilde karşımıza çıkar. 
Bağdâdî Kitâbü’l-Mu‘teber’inde, her illiyeti tam olan illetin (küllü ‘illetin 
tâmmeti’l-‘illiyyeti) malulünün varlığına delâlet ettiğini ifade ederek6 illiyet 
yeterliği bağlamındaki tam illet kavramsallaştırmasına giden yolda önemli 
bir katkı sağlamıştır. 

İbn Sînâ ve Bağdâdî’de gördüğümüz bu kavramsallaştırmalar, içinde bir 
tanım sunmasa da bunların illetin bilfiil illet olarak yeterliğine ilişkin bir an-
lama tekabül ettiği söylenebilir. Râzî’ye geldiğimizde ise hem tam illet nihai 
formunun ortaya çıktığı hem de bu kavramsallaştırmaya ilişkin bir tanım 
yapıldığı görülebilir. Râzî el-Metâlib’inde kısa bir sıfat cümlesiyle de olsa tam 
illet kavramının mahiyetine ilişkin bir açıklamaya yer verir. Râzî’nin bura-
daki ifadesi şöyledir: “İlliyet sürecinde nazar-ı itibara alınan bütün yönleri 
bir arada toplayan tam illet (el-‘illetü’t-tâmmetü’l-müstecmi‘a li-cemî‘i’l-cihâti’l-
mu‘tebere fi’l-‘illiyye)”.7 Râzî’nin bu ifadesindeki “toplayan/müstecmi‘a” söz-
cüğü, illiyet sürecine etki eden bütün yönlerin bir araya gelmesinin gerekli-
liğini vurgular. Bu ise illiyet sürecindeki bütün bu yönleri toplayıp onların 
bir araya gelmesini sağlayan şeyin ne olduğu sorusunu akla getirir. İlliyet 
sürecine dâhil olan illetler, böyle bir toplama etkinliğini kendi başına yapa-
mayacağı için Râzî’nin bu etkinliğin faili olarak ilâhî iradeyi devreye sokma 
teşebbüsünde bulunduğu düşünülebilir. Dolayısıyla Râzî’nin buradaki tam il-
let tanımının, aynı zamanda tanrısal iradenin devreye sokulduğu bir anlama 
işaret ettiği söylenebilir. 

                                                 
4  Üçer, “Tanrı, İrade ve Metafizik Nedenlik”, 314,338, 346. 
5  Üçer, “Tanrı, İrade ve Metafizik Nedenlik”, 346. 
6  Bağdâdî, Kitâbü’l-Mu‘teber (Haydarabâd: Dâiretü’l-Me‘ârifi’l-Osmâniyye, 1357), III, 24,21-4.  
7  Eşref Altaş, “Fahreddin er-Râzî’nin Eserlerinin Kronolojisi”, İslam Düşüncesinin Dönüşüm Ça-

ğında Fahreddin er-Râzî, ed. Ömer Türker, Osman Demir, İstanbul: İsam Yayınları, 2013, 138. 
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Tam illet kavramını nihai formunda ortaya koyan ve bu kavrama ilişkin 
tanım teşebbüsünde bulunan Râzî’den sonra tam illeti nakıs illet kavramıyla 
birlikte ortaya koyan ilk düşünür Ebherî’dir. Ebherî Tenzîlü’l-efkâr’da tam il-
leti nakıs illetle birlikte şöyle tanımlar: “Bir şeyin varlığının dayandığı her 
şey onun illeti olarak isimlendirilir. İllet ya tamdır ya da tam olmayandır. 
Tam illetle bir şeyin varlığının kendisine dayandığı şeylerin toplamını kas-
tediyorum. Tam olmayan illet ise bir şeyin varlığının kendisine dayandığı 
şeylerin bir kısmıdır.” 8  

Ebherî’nin tam illetle ilgili bu tanımında bir şeyin varlığının kendisine 
dayandığı şeylerin toplamı ifadesi, tam illetin, tek bir illetten ziyade birçok 
illetin bir araya toplanmasıyla oluşan bileşik (mürekkeb) illetler grubu oldu-
ğu izlenimi verir. Ebherî, Keşfü’l-hakâik’te bu izlenimin doğurduğu istifhama 
şöyle cevap verir: “İllet kategorisinde, şeyin varlığının kendisiyle zorunlu 
olduğu tam illet vardır. Tam illet, bazen birtakım şeylerden mürekkep olur 
ki bu şeylerden her birine karşılık gelen, kendisine muhtaç olur. Bazen de 
tam illet basit olur. İllet kategorisinde tam olmayan illet de vardır.  

Bununla tam illetin bir parçası olan illeti kastediyorum.”9 Tam illeti, ma-
lulünü zorunlu kılan illet olarak tanımlayan Ebherî, tam illetin birden çok 
parçadan oluşabileceği gibi basit ve tek bir illete de tekabül edebileceğini 
belirtir. Buna göre tam illet, malulün gerektirdiği şekilde, illî faktörlerin de 
eşlik edebildiği belirli bir illet grubundan oluşması hâlinde mürekkeb bir ya-
pıda ortaya çıkar. Öte yandan tam illet, malulünü başka bir illete ihtiyaç 
duymadan meydana getirebilecek yeterliğe sahip olduğunda tek başına basit 
bir illet olarak da ortaya çıkabilir.  

Ebherî’nin tam illetle ilgili bu açıklamaları, tam illetin, malulünü zorunlu 
kılacak yeterliğe sahip fizik düzeydeki birtakım illetler grubu olarak düşü-
nülebileceği gibi malulünü herhangi bir başka illete muhtaç olmadan mey-
dana getirebilecek metafizik bir illet olarak da görülebileceğini bize gösterir. 
Tam illeti ilk anlamıyla düşündüğümüzde bir masanın yapımındaki maran-
goz, ahşap malzeme, masanın şekli ve hangi amaçla yapılacağına ilişkin or-
taya çıkan dört illetin, yani fail, madde, suret ve gayenin yanı sıra; aynı za-
manda kesme, tesviye etme ve parçaları birleştirmeye yarayacak âletler gibi 
ikincil/yardımcı illetlerin bir araya gelmesiyle birçok illetten oluşan bir 
grup illet karşımıza çıkmaktadır.  

Bütün bu illetler malulün ortaya çıkmasına katkı sağladıkları için bu il-
letler bir toplam olarak tam illet şeklinde tanımlanır. Öte yandan metafizik 
bir illet olarak Tanrı, başka hiçbir illete ihtiyaç duymadan tek başına malu-

                                                 
8  Ebherî, Tenzîlü’l-efkâr, Süleymaniye Kütüphanesi, Reîsü’l-Küttâb Mustafa Efendi, No: 569, v.  

66b,7-16. 
9  Ebherî, Keşfü’l-hakâik, Kütübhâne-i Meclis-i Şûrâ-i Millî, No: 3297, vr. 129,23-130,2. 
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lünü meydana getirdiği için basit tam illet olarak adlandırılabilmektedir. 
Ebherî’nin açık bir şekilde Tanrı’nın tam illet olduğuna ilişkin bir ifadesi ol-
masa da Keşf’teki tam illetin basit de olabileceğine ilişkin bu açıklaması, Tan-
rı’nın tam illet olduğunu göstermektedir. Tam illet tabirinin doğrudan Tan-
rı’yla ilgili bir bağlamda kullanılması, Ebherî’den hemen sonra en açık haliy-
le Nasîrüddin et-Tûsî’de (öl. 672/1274) görülmektedir. Tûsî, Risâle fi’l-‘illeti’t-
tâmme adlı kısa eserinin ilk satırlarında, tam illet kavramına, bütün mevcu-
datın ilk illet ve ilkesi olan zatı gereği zorunlu varlığın malulüyle ayrılmaz 
ilişkisini ifade ederken yer verir.10 Ancak Tûsî’nin metinlerinde tam illetin 
ilk anlamına; yani fizik düzeyde malulü zorunlu kılan illetler grubu şeklinde 
bir kullanıma rastlanmamaktadır.  

Öyle görünüyor ki XIII. asırdan itibaren yazılmış metinlerde filozof-
kelâmcılar arasında tam illetin tanımlamaları hakkında farklı açıklamalar 
ortaya çıkmaya başlamıştır.  

Bu durum, takip eden asırda daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkar. 
Cürcânî (öl. 816/1413) Mevâkıf Şerhi’nde Îcî’nin (öl. 756/1355) metni üzerine 
şöyle yazar:  

“Şeyin mahiyeti ve varlığı ya da sadece varlığı bakımından muhtaç olduğu 
şeylerin hepsine tam illet denir. “Hepsi” lafzı, tam illette terkip bulunması ge-
rektiğini hissettirir. [Ancak[ bu zorunlu değildir. Nitekim yazarın [Îcî[ şu sö-
zü de bunu gösterir: Tam illet, bazen fâil illet olur veya muhtâr fâilden sudûr 
eden basîtte olduğu gibi gayeyle birlikte olur. Tam illet bazen de muhtâr fâilden 
sudûr eden bileşikte olduğu gibi dört illetin toplamı olur. Bazen de mûcib fâilden 
sudûr eden bileşikte olduğu gibi bu dördünden üçünün toplamı olur.”11 Bu 
pasajda Îcî ve Cürcânî, tam illetin muhtemel içerimlerine ilişkin bilgi verir. 
Buna göre tam illet, ilk aşamada, bir şeyin mahiyet ve varlığı bakımından ya 
da sadece varlığı bakımından ihtiyaç duyduğu şeylerin hepsi olarak tanım-
lanır. Ancak bu durum, onlara göre, her zaman tam illetin madde ve 
sûretten oluşan bileşik bir varlığın sebebi olmasını gerektirmez. Çünkü tam 
illet bazen tek başına bir illet olarak da düşünülebilir. Buna, basit varlığın il-
leti olan mûcib fâil illeti örnek olarak verirler. 

Mûcib fâil, zâtı gereği kendisini fiile yönlendirecek herhangi bir gâyeye 
sahip olmadığı için tek başına tam illet olur ve eserini zorunlu kılar. Ancak 
yine de Cürcânî, illiyet sürecine tesir eden, fakat bizzat bir sebep türü olarak 
ortaya çıkmayan şartların varlığı ve engellerin yokluğuna ilişkin kaydı tek 

                                                 
10  Bu risalenin tahkikli neşri, tercümesi ve argümantasyon analizi için bkz. Muhammet Fatih 

Kılıç, “Nasîrüddin et-Tûsî’nin Ezelî İlkelerle Hâdis Varlıkların İrtibatı Hakkındaki Bir 
Risâlesi (Risâle fi’l-‘illeti’t-tâmme)”, Mukaddime 8/1 (2017): 137-153. 

11  Bu alıntıdaki bold-italik kısımlar Îcî’ye aittir. Bkz. Seyyid Şerîf Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, çev. 
Ömer Türker (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2014), I, 
843,15-23. 
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başına tam fâil illet için koymayı ihmal etmez. Öte yandan tam illetin fâil ve 
gâye olmak üzere iki illetten oluşabileceğine de işaret eden yazarlar, bu ko-
nuda ise kendisini fiile yönlendiren belirli bir gâyenin eşlik ettiği muhtâr fâil 
illeti örnek olarak verirler. Bu durumda tam illet, hem fâil ve hem de 
gâyenin bir arada bulunmasından oluşur. Bu pasajda tam illetin içerimine 
ilişkin olarak yazarların dile getirdiği son açıklamalar, madde ve sûretten 
oluşan bileşiğin tam illetine ilişkindir. Bu açıklamaya göre bileşiğin sebeple-
ri olarak eğer gâyenin eşlik ettiği bir muhtâr fâilden söz ediyorsak, o zaman 
ortada dört sebebin her birinin yer aldığı bir tam illet tablosuyla karşılaşırız, 
ancak bileşik için gâyenin eşlik etmediği mûcib fâil illet söz konusuysa, o za-
man tam illet, madde, sûret ve fâilden oluşur. 

Îcî ve Cürcânî tam illetin anlamına ilişkin bu açıklamaların ardından tam 
illetle malul arasındaki mahiyet ilişkisine değinir. Buna göre tam illet, dört 
illetten veya madde, suret ve fâilden mürekkep olduğunda her biri malulden 
önce gelen bir toplam olur.12 Cürcânî tam illetin parçalarından her birinin 
malulden önce gelmesinin aşikâr olduğunu ancak tam illetin bir bütün ola-
rak malulden önce gelmesinin bazı istifhamlar oluşturduğunu ifade eder. 
Buna gerekçe olarak da suret ve maddenin toplamının malulün mahiyetinin 
aynısı olduğunu gösterir. Bu çerçevede düşünüldüğünde ise malulün mahi-
yetinin illet olarak kendi kendisinden önce gelmesi söz konusu olacaktır. 
Dolayısıyla madde ve suretin toplamı malulün mahiyetinden ontolojik ola-
rak önce gelemez. Bu durumda tam illetin yalnızca fâil olduğu veya gâyenin 
eşlik ettiği bir fâil olduğu durumda malulden önce gelmesi söz konusu olabi-
lir.13 

Bu çerçevede tam illetin mahiyetine ilişkin düşüncelerine yer verilmesi 
gereken bir diğer isim Teftazânî’dir (öl. 892/1390). Teftâzânî’nin 
Mekâsıd’daki ifadeleri şöyledir: “Bir şeyin kendisine ihtiyaç duyduğu şeyin 
hepsi tam illet olarak isimlendirilir. Bu illet ister tek başına fâil olsun, ister 
basit bir varlığ[ı meydana getirmek) için zorunlu ya da tercihe dayalı olarak 
var kılan basit bir [fâil illette[ olduğu gibi gâye ile birlikte olsun, isterse bile-
şik şeylerde olduğu gibi diğer illetlerle birlikte olsun fark etmez. Bileşik şey-
lerdeki tam illet söz konusu olduğunda, illetin önceliği ve ona duyulan ihti-
yaç tasavvur edilemez. Çünkü onda kendisinde bulunan şeyin bütün parça-
ları bulunmaktadır.”14 Bu ifadenin şerhinde Taftazânî tam illetin tek başına 
fâil olabileceğini veya fâilin kendisini bir fiile sevk eden bir gayeyle birlikte 
tam illet olabileceğini ifade etmektedir. Bazen de fâilin, gayenin kendisine 
                                                 
12  Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 4/109. 
13  Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 4/110. 
14 Sa‘düddin Teftâzânî, Şerhu’l-Mekâsıd, thk. Abdurrahman Umeyra (Beyrut: Âlemü’l-Kütüb, 

1998), 80,18-81,3. 
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eşlik ederek ya da etmeyerek bileşiğin kendisinden oluştuğu madde ve 
sûretle birlikte bulunabileceğini belirtir. Ancak tam illetin madde ve sûreti 
kapsaması hâlinde malulden önce gelmesinin imkânsız olacağını belirtir. 
Çünkü madde ve suret malulün mahiyetini oluşturmaktadır. Mahiyet de 
kendi kendisini önceleyemeyeceği için tam illetin parçası olarak madde ve 
suretin malulden önce gelmesi imkânsız olur. Dolayısıyla Teftâzânî için ille-
tin mâlûle ilişkin önceliğiyle ilgili söylenen şeyin her hâlükârda geçerliliğe 
sahip olan bir yargı değildir. Bununla birlikte tam illet, tek başına fâil olan, 
yahut da şartla ve gâye ile fâil olan tam illet olduğunda burada bir öncelik 
söz konusu olabilir.15 

Tam illetin tanımlarına ilişkin bu tartışmalar, Osmanlı düşüncesinde de 
önemli bir yer işgal etmiş ve bu konuda müstakil risâleler kaleme alınmıştır. 
Bunlara örnek olarak XVI. asırda Kemâlpaşazâde’nin  (öl. 940/1534) kaleme 
aldığı Risâle fî tekaddümi’l-‘illeti’t-tâmmeti ‘ale’l-ma‘lûl adlı eseriyle, 
Taşköprîzâde’nin (öl. 968/1561), Kemalpaşazâde’nin analizlerini de dikkate 
alarak yazdığı en-Nehel ve’l-‘alel fî tahkîki aksâmi’l-‘ilel adlı eseri zikredilebilir. 
Bu risâleler büyük ölçüde yukarıda zikredilen şerh geleneklerine dayalı ola-
rak ayrıntılı analizler sunarak tam illet tanımlarına ilişkin tartışmaya katkı-
lar sağlar. Ancak bu iki düşünürden bir asır daha önce tam illetin tanımı ve 
mahiyeti hakkında Hocazâde ve çağdaşı Sinan Paşa kendi görüş ve yaklaşım-
larını serdettikleri kısa risaleler/kelimeler kaleme almışlardır. 

Hocazâde’nin metninin aşamaları şu şekilde ortaya konulabilir: 
i. Hocazâde, öncelikle madde ve suretten her birinin malulün bir parçası 

olduğu anlayışını sürdürmektedir.  
ii. Hocazade, dört illetten oluşan bileşiğin, malulden önce geldiği görü-

şüne gündeme alarak buna karşı çıkmaktadır. Ona göre aslında bu, malulün 
parçaları olan madde ve suretin de malul mahiyetten önce var olmasını zo-
runlu kılmaktadır ki bu ise haddi zatında bir şeyin kendi kendisinden önce 
var olması ve tahakkuk etmesini gerektirmektedir. Çünkü bir şeyden önce 
gelme (takaddüm), gerçekte, parçalar olmaksızın bütün için sabit olan hü-
kümlerden değildir. Dolayısıyla takaddümün, takaddüm olarak ele alınması 
yalnızca kendisinin bütün parçaları var olmasıyla gerçekleşir ve aksi du-
rumda takaddümden söz etmek mümkün olmaz. Hocazâde bu iddiayı detay-
landırarak bir bütün olarak suret ve maddeyi de içeren tam illetin parça 
parça tasavvur edilemeyeceğini belirtir. Eğer parça parça ele alınacak olursa 
bu, tam illetin bizzat malulün kendisi olmasını gerekli kılacaktır. Bu ise tam 
illetin tek tek illetler olarak değil de bir bütün olarak ele alınması gereklili-
ğine işaret etmektedir.  

                                                 
15  Teftâzânî, Şerhu’l-Mekâsıd, 81,4-13. 
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iii. Hocazâde, bir önceki aşamada dile getirdiği gerekçeden hareketle 
"Malulün parça parça şeklinde dört illetten olan madde ve suretin toplamı 
olarak ele alınmayacağını şayet bunun aksi bir durumda malulün illetin ay-
nısı olacağını ve çünkü illetin parçasının da illet olduğu" şeklinde ifade bu 
görüşünü incelemeye girişir. Hocazâde, gerçek anlamda dört illetten bileşik 
toplamın nedenselliğini reddetmek suretiyle bu yaklaşımın doğru olmadığı-
nı ileri sürmektedir. Şu sebeple ki illet olmak asaleten bu dört illetten her 
birinin gerçekliği olduğundan toplamın tesiri söz konusu olamaz. Öyle gö-
rünüyor ki Hocazâde burada dört illetten oluşan toplamının malulünü ge-
rektirmesi durumunda dört illetten olan madde ve suretin hem illet hem de 
malul olmasından hareketle bunun çelişkiye neden olduğunu kabul etmiştir.      

iv. Bu genel mukaddime ve açıklamalarından sonra Hocazâde tam illeti, 
"dört illetin toplamı" şeklinde tanımlamaktadır. O, tam illetin illet olması-
nın manasını ise şöyle vurgulamaktadır: Tam illetin parçaları olan fâil, gâye, 
madde ve sûretin her birinin illet olmasıdır. Bu çerçevede Hocazâde, dört il-
letin her birinin illet olmasının kabul edilmesi durumunda ancak illetin tam 
illetin olarak ortaya çıkabileceğini kabul etmiş olmaktadır.  

v. Hocazâde bu aşamada illete duyulan ihtiyacın, illetin önce olmasını 
gerekli kıldığını ifade etmektedir. Buna göre Hocazâde, hem illiyeti kabul 
edip hem de illetin malulden önce gelmesini reddetmenin doğru olmadığı-
nın altını çizmektedir. Çünkü bu, lazım olmaksızın melzûmun varlığını kabul 
etmiş olmak anlamına gelir. Bu ise Hocazâde’ye göre kabul edilebilecek bir 
yaklaşım değildir. Hocazâde bununla ilgili olarak malulün illete ihtiyacını 
merkeze koyan Îcî’yi örnek verir ve onun hem illetin malulden önce gelme-
sini hem de buna bağlı olarak illiyet zorunluluğunu reddettiğini belirtir.  

vi. Hocazâde, Îcî’nin bu yaklaşımını, şayet madde ve suretin toplamı dört 
illete dâhil olsaydı bu durumda bir şeyin kendi zâtının nedeni oluşunun ge-
rekliliğinin doğacağını söyleyerek eleştirmektedir.   

vii. Hocazâde son aşamada ise Teftâzânî’nin dört illetin toplamının malu-
le muhtaç olmadığını ve dört illetten oluşan toplamın yokluğu durumunda 
ise bunun illiyetinin olamayacağını ifade ettiğini nakleder.  

viii. Hocazâde, Teftâzânî'nin bu yaklaşımını kabul etmez. Öyle ki 
Hocazâde, dört illetin toplamının malule muhtaç olmadığını kabul etmenin 
aslında dört illetin toplamının illiyetini reddetmek anlamı taşıdığını ileri sü-
rer. Nitekim o, illiyet/illet denilen şeyin haddi zatında bir şeyin kendi varo-
luşunda ihtiyaç duyduğu şey olduğunu kaydeder. Dolayısıyla o, 
Teftâzânî'nin söz konusu temayülünün aslında illiyeti ortadan kaldırdığını 
ima etmektedir.  

Sinan Paşa’nın metninin aşamaları ise şu şekilde ortaya konulabilir: 
i. Sinan Paşa risâlenin girişinde tam illetin parçalarının ve bir bütün ola-

rak tam illetin malulden, ontolojik olarak, önce gelmesi konusunu tetkike 
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girişir. Sinan Paşa, şayet tam illet bileşikse bu durumda tam illetin her bir 
parçası, malulü zâtî öncelik şeklince önceler ancak eğer bir bütün olarak ele 
alındığında ise tam illetin malulünü öncelemesi konusunda bir çıkmazın ol-
duğuna dikkat çeker. Çünkü söz konusu bu burumda zaten madde ve suretin 
toplamı malulün kendisidir. Dolayısıyla bu bütünün, kendi zâtını öncelemesi 
düşünülemez. Sinan Paşa, aslında madde ve suretin oluşturduğu toplamın 
tam illetten ve dolayısıyla malulden de geri kalacağını söylemenin doğru ol-
duğu kanaatini taşımaktadır. Ayrıca o, madde ve suretin birleşme yoluyla 
malulün kendisi olabileceğini ileri sürmenin de mümkün olduğunu kabul 
eder. Dolayısıyla Sinan Paşa'nın madde ve suretin toplamından oluşan bü-
tünün, malule tekabül edişinden dolayı bunların malulden önce olmasını 
kabul etmez. O, buna gerekçe olarak illetin tarifinin, toplam üzerinde geçerli 
ve doğru olmasını göstermektedir.  

ii. Sinan Paşa ikinci aşamada tam illetin iki anlamda kullanıldığını ifade 
etmektedir:  

iii. Birinci anlamda tam illet, etki şartlarını barındıran fâil illettir. Sinan 
Paşa malulün bu illete ihtiyaç duyması ve bu illetin malulden önce gelmesi 
konusunda herhangi şüphe bulunmadığını ifade eder. İkinci anlamda ise 
tam illeti bir şeyin varlığının bağlı olduğu şeylerin bütünü olduğunu belirtir. 
Bu ise malulün kendisine muhtaç olduğu şeylerin her birini betimler ve bu 
şeylerden oluşan toplam malulden önce gelir. Sinan Paşa, tam illetin muh-
temel anlamlarını serdettikten sonra bu tanımları analiz etmeye girişir.  

iv. Ona göre şayet illetle “kendisine muhtaç olunan” kastedilirse bu du-
rumda zihinde uyanan anlam “kendisine muhtaç olunan ve malule takad-
düm etmiş olan” olmasından daha geniştir. Bundan dolayı illetin “tam illet” 
olarak isimlendirilmesi, illetin söz konusu mezkur ikinci manasıyla olur ki 
bu da ya mecaz ya da lafzî ortaklık yoluyla olabilir.  

v. Eğer ki illetle ifade edilmeye çalışılan anlam “kendisine muhtaç olunan 
yahut her biri kendisine muhtaç olunan birçok illetten oluşan çoklu bütü-
nü” kapsıyorsa; illetin tam illet ve nakıs illet olarak isimlendirilmesi terim 
anlamına göre sadece manevî lafzî ortaklık yoluyla gerçekleşir. Sinan Paşa, 
bu ihtimalin bir zorlama olduğunu kabul etmektedir. 

vi. Bu tahlilde dayanarak Sina Paşa, bu iki ihtimalden birincisini kendine 
yakın görüp benimsemektedir. O, bütün ihtimaller dikkate alındığında mad-
de ve sûretin toplamının, tam illetin parçası olmadığını kabul eder. Zira tam 
illetin her parçası nakıstır. Aksi durumda bir şeyin kendi zâtının illeti olması 
gerekir. Ayrıca o, Cürcânî’den de nakledildiği üzere, tam illetin parçasının, 
madde ve sûretin toplamı değil de tek tek madde ve suretten her biri oldu-
ğunu görüşüne karşı çıkmaktadır. O bu görüşün Cürcânî'ye iftara olduğunu 
dile girerek bizim zaten madde ve sûretin toplamının tam illetin dışında ol-
madığını zorunlu olarak bildiğimizi savunur.  
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vii. Sinan Paşa illetin bir parçasının nakıs illet olmadığını ifade ederek 
her nakıs illetin ancak tam illetin bir parçası olduğunu vurgulamaktadır. 
Çünkü zikredilen her iki ihtimale göre tam illetin illet olmasının manası 
onun bizzat ya da her bir parçasıyla “kendisine muhtaç olunan” şey olmadı-
ğından bu mana, illetin bir parçasının kendine muhtaç olunan olmasını ge-
rekli kılmaz. Bu, tam illetin bir parçası olarak var olan her şeyin kendisine 
muhtaç olunan illet olmasını gerekli kılmaz. Bilakis, kendisine muhtaç olu-
nan her şeyin tam illetin bir parçası olmasını gerekli kılar. 

 
 ]ظ99] 

 
ة بحث في الكلمات هذه]

ّ
 ]زاده خواجه ملوالنا واملعلول  العل

ة، من واحد   كل   أن   كما إلانصاف: أقول   غير محضة، مكابرة وإنكاره له، جزء   والصورة املاد 
 .مسموعة
م ول فالق ب؛ مجموع بتقد 

 
م يستلزم املرك ة مجموع تقد  ة على والصورة املاد   فيلزم املعلولة املاهي 

م م ألن   نفسه؛ على الش يء تقد   .ألاجزاء ثبوت غير من للمجموع تثبت التي ألاحكام من ليس التقد 
ته عدم تعليل أما ة مجموع جزئي  ه ألاربعة؛ من والصورة املاد 

 
 املعلول  كون  يلزم كذلك كان لو فإن

ة؛ عين  
 
ة جزء ألن   العل

 
  العل

 
ة
 
 .عل

ة بمنع دفُعه فيمكن ي 
 
ب املجموع عل

 
ة فإن   حقيقة؛ ألاربع العلل من املرك

 
 واحد كل   حقيقة العل

 .ألاربعة ألامور  من
ا ة وأم 

 
ة العل ؛ كونها فمعنى ألاربعة ألامور  مجموع هي التي التام 

ً
 أجزائها؛ من واحد كل   كون  علة

ة، والغاية، لفاعل،ا أعني ة والصورة واملاد 
 
 .عل

م، يستلزم والاحتياج ة وبتسليم التقد  ي 
 
م؛ منع مع العل . الالزم بدون  امللزوم بوجود التزامه التقد 

ا وهو ة بمنع التقدم يمنع كما القاض ي أن   ظهر قد فإن عاقل يرتضيه ال مم  ي 
 
 .العل

ه عليه يرد وأيضا 
 
ة مجموع كان لو أن ة يلزم ألاربع؛ من جزًءا صورةوال املاد   .بنفسه الش يء ِعلي 

 بعدمه صر ح كما للمعلول، محتاًجا ألاربعة ألامور  املجموع كون  بامتناع صر ح التفتازاني   والفاضل
ته  .ِعلي 

ته؛ بامتناع قول   إليه محتاًجا كونه بامتناع والقول  ة ألن   ِعلي  ي 
 
  ليست العل

 
 الش يء إليه يحتاج ما إال

 .وجوده في
 .تمت

 
İlliyet ve Malul Konusunda Hocazade’ye Ait Birkaç Kelime 
[Bu mesele hakkında[ şöyle derim: Bu konuda insaflı yol, madde ve 

sûretten oluşan her şey, malulün bir parçasıdır. Bunu inkâr etmek başlı ba-
şına büyük bir hata (mükabere) olup, bunun aksi önceden duyulmamıştır. 

Bileşiğin toplamının [malulden[ önce geldiğine ilişkin iddia, madde ve 
sûretin toplamının malul olan mahiyetten önce gelmesini gerekli kılar. Bu 
durumda bir şeyin kendi kendisinden önce gelmesi gerekli olur. Çünkü ön-
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celik, [malulün[ parçaları dış dünyada sabit/var olmaksızın toplam için var 
olan hükümler arasında yer almaz. 

Malulün, dört illet arasındaki madde ve sûretin toplamı olarak, parça 
parça olmamasının sebebine gelince, şayet bu malulün parçası olsa malulün 
illetin aynısı olması gerekir. Çünkü illetin parçası da illet [kabul edilir[. 

Bu iddianın geçersiz kılınması, gerçek anlamdaki dört illetten oluşan bi-
leşik toplamın illet olmasının reddedilmesiyle mümkündür. Nitekim illet, 
dört illetten her birinin hakikatidir. 

Tam illet ise dört illetin toplamıdır. Tam illetin illet olmasının manası ise 
onun parçalarından her birinin yani fâil, gâye, madde ve sûretin “illet” ol-
masıdır.  

[İllete duyulan[ ihtiyaç, önce gelmeyi gerekli kılar. İlletin önce olması-
nı/önceliğini reddederek illiyeti kabul etmek; lâzım olmadan melzûmun 
varlığını gerekli kılar. Bu durum ise hiçbir akıllı kimsenin razı olmayacağı 
bir şeydir. Nitekim açıkça görüldüğü gibi [Adudüddin[ İcî illiyeti reddettiği 
için önceliği reddetmektedir. 

Benzer şekilde İcî’ye şu itiraz gelebilir: Eğer madde ve sûretin toplamı 
dört illetin bir parçası ise bir şeyin kendi kendi kendisinin illeti olması gere-
kir. 

Sa‘düddin Teftâzânî ise tıpkı malulün kendi kendisinin illeti olmadığını 
açıkladığı gibi, dört illetten oluşan toplamın malule muhtaç oluşunun im-
kânsızlığını da açıklamıştır. 

Malulün kendi kendisine muhtaç olmasının imkânsızlığına ilişkin iddia, 
malulün illet olmasının imkânsızlığına ilişkin iddiadır. Çünkü illiyet, sadece 
bir şeyin kendi var oluşunda/varlığında muhtaç olduğu şeydir. 

 
ة بحث في الكلمات هذه]

ّ
 ]هللا رحمه باشا سنان ملوالنا واملعلول  العل

ة قول 
 
ة العل بة كانت إن وهي: التام 

 
م أجزائها من واحد فكل   مرك ًما املعلول  على يتقد  ا تقد   .ذاتيًّ

ا ؛ ففيه كل   هي حيث من الكل   وأم  ة مجموع إذ إشكال  ر  وال املعلول؛ نفس هي والصورة املاد   ُيتصو 
مها   نفسها على تقد 

ً
م عن فضال ر أن حينئذ   يلزم: ُيقال بل أخر؛ أمور  مع التقد 

 
ة عن يتأخ

 
ة العل ام   الت 

ًرا املعلول  عن
 
ات تأخ

 
 .والجزء الكل   شأن هو كما بالذ

 .املعلول  نفس الاجتماع سبيل على والصورة الهيولى إن   ُيقال أن يمكن قد
ا] و  أعني فاملعلول؛ الانفراد، سبيل على والصورة ولىالهي هي الناقصة العلة من هذا: الجزء] أم 

 .كالبسيط: منها جزًءا ليس والصورة الهيولى من املجتمعة
ة تعريف صدق كالم ذلك على والدليل

 
ر مر، كما املجتمعة، على العل  .فتدب 

ة أن   اعلم
 
ة العل ام  ة أحدهما. معنيين على تطلق الت 

 
ة العل  وال التأثير، شرائط املستجمع الفاعلي 

ة إلى املعلول  احتياج في شبهة
 
مها العل  .عليه وتقد 

 إليه يحتاج منها واحد   كل   أمور  مجموع الحقيقة في فهي الش يء؛ عليه يتوقف ما جميع والثاني
 .عليه ويتقدم املعلول،
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ريد فإن
ُ
 محتاًجا نفسها يكون  أن من أعم منه يتبادر ما" إليها املحتاج"بـ عندهم املفسرة بالعلة أ

ًما يهاإل ة إطالق يكون : املعلول  على مقد 
 
ة على العل ا الثاني باملعنى التام   الاشتراك أو املجاز على إم 

 .اللفظي  
ريد وإن

ُ
دة جملة أو إليها محتاًجا نفسها يكون  أن من يعم   ما به أ  منها واحد كل   أمور  من متعد 
ة إطالق كان إليه محتاًجا

 
ة على العل لح املعنى في املعنوي   اللفظي   كباالشترا والناقصة التام 

 
 املصط

 .عليه
  باستعماالتهم أنسب كان وإن وهذا

 
كر بما التعريف توجيه إن   إال

ُ
ف من يخفى ال ذ

 
 التكل

عتبر إذا خصوًصا
ُ
  آخر قيد فيه ا

 
دة مجموع عليه يرد لئال

 
ه عليه يصدق حيث والصورة املا

 
 جملة إن

دة  .يحتاج منها واحد كل   أمور  من متعد 
ل، الاحتمال هو عندي األقربف  ة مجموع أن   يرد ال تقدير كل   على ثم   ألاو   جزء والصورة املاد 
ة
 
ة، العل ة جزء وكل التام 

 
ة للعل ة الش يء يكون  أن فيلزم ناقصة التام 

 
ة جزء ألن   لنفسه عل

 
ة العل  التام 

ة من واحد كل    عنه؛ ونقل ]لجرجاني  ا] الشريف الفاضل إلى ينسب كما مجموعهما ال والصورة املاد 
ا
 
ة مجموع بالضرورة نعلم ألن ة عن بخارج   ليس والصورة املاد 

 
ة العل  وإنكاره قطًعا جزء فهو التام 

 .الشريف الفاضل على افتراء واملنقول  مكابرة،
م ال بل

 
ة جزء كل   أن   نسل

 
ة فهو للعل

 
ة كل   نعم ناقصة؛ عل

 
ة جزء فهي ناقصة عل

 
ة للعل  وال التام 

ا؛ك ينعكس يًّ
 
ة كون  معنى ليس املذكورين الاحتمالين من تقدير على إذ ل

 
ة العل   التام 

ً
 محتاًجا كونها علة

ى منها جزء بكل أو بنفسها إليها ة جزء كون  يلزم حت 
 
 يقع ما كل   كون  يقتض ي ال وذلك إليها، محتاًجا عل

 .عندي ما هذا. منها جزًءا إليه محتاج كل كون  بل إليها؛ محتاًجا علة منها جزء
 
İllet ve Malul Konusunda Sina Paşa’ya Ait Birkaç Kelime 
Tam illet sözü bileşik olduğunda tam illetin parçalarından her biri malule 

zatî bir öncelikle takaddüm eder. 
Bütün olması bakımından [tam illetin[ bütününde bir sorun bulunmak-

tadır. Bu sebepledir ki madde ve sûretin toplamı malulün kendisine tekabül 
etmektedir. Tam illetin kendi kendisinden önce gelmesi şöyle dursun tam il-
let, diğer illetlerle birlikte bile önce gelemez. Bunun yerine şöyle denir: Bu 
durumda tıpkı bütün ve parçada olduğu gibi malulün tam illetten, malulden 
zâti bir sonralıkla sonra kalması icap eder. 

Bazen de şöyle denilebilir: Birleşme yoluyla heyûlâ ve sûret malulün 
kendisi olur. 

Nakıs illetin parçası ise ayrıştırma yoluyla heyûlâ ve sûret olur. Dolayı-
sıyla malul yani heyûlâ ve sûretin toplamı, basit varlıkta olduğu gibi tam il-
letin paçaları olmaz. Buna dair delil ise illetin tanımının, toplam hakkında 
geçerli ve doğru olduğu görüşüdür. 

Tam illet iki manada kullanılır. İlk manası etkinin/tesirin şartlarını bir 
arada bulunduran fâil illettir. Malulün illete muhtaç oluşunun ve bu illetin 
malulü öncelediği konusunda hiçbir şüphe yoktur. 
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İkincisi manası ise bir şeyin var oluşunda/varlığında dayandığı şeylerin 
tamamıdır. Bu anlamda tam illet, her biri malulün kendisine muhtaç olduğu 
ve malulden önce geldiği illetlerin toplamıdır. 

Şayet illetle onların yorumuna göre “kendisine muhtaç olunan” kastedi-
liyorsa bu durumda zihinde uyanan anlam “illetin malule takaddüm ederek, 
kendisine muhtaç olunan” olmasından daha geniştir. Bundan dolayı illetin 
“tam illet” olarak isimlendirilmesi, illetin mezkur ikinci manasıyla olur ki bu 
da ya mecaz ya da lafzî ortaklık yoluyla gerçekleşir. 

Eğer ki bununla kastedilen anlam “kendisine muhtaç olunan veya her bi-
ri kendisine muhtaç olunan birçok illetten oluşan çoklu bütünü” kapsıyorsa; 
illetin tam illet ve nakıs illet olarak isimlendirilmesi terim anlamına göre 
sadece manevî lafzî ortaklık yoluyla gerçekleşir. Bu ihtimal onların kulla-
nımlarına daha uygun olsa da tanımın bu zikredilene hamledilmesi bir zor-
lamayı ortaya koymakta olup, özellikle burada bir başka kayıt dikkate alın-
dığında bu tanım hakkında şunun söz konusu olmaması gerekir: Madde ve 
sûretten oluşan toplamın, “her biri kendisine muhtaç olunan birçok illetten 
oluşan çoklu bütün” olarak doğru olmaması gerekir. 

Bana göre en yakın ihtimal birincisidir. Sonra bütün ihtimalleri dikkate 
aldığımızda ise madde ve sûretin toplamı tam illetin parçası olarak kulla-
nılmaz. Tam illetin her parçası nakıstır. Böyle bir durumda bir şeyin kendi 
kendisinin illeti olması gerekir. Çünkü tam illetin parçası, madde ve 
sûretten toplamı değil de tek tek her biridir. 

Tıpkı Cürvani’ye nispet edilip aktarıldığına göre biz madde ve sûretin 
toplamının tam illetin dışında olmadığını zorunlu olarak biliriz. [Madde ve 
sûretten oluşan[ bu toplam, kesin olarak tam illetin bir parçasıdır. Bunu 
reddetmek büyük bir hatadır. Bu aktarılan yorum Cürcani’ye iftiradır. 

Bu yorumun aksine biz illetin her parçasının nakıs illet olduğunu kabul 
etmiyor. 

Evet, her illet nakıstır ve tam illetin bir parçasıdır. Bu önerme bütünüyle 
ters çevrilemez. Çünkü zikredilen her iki ihtimale göre tam illetin illet olma-
sının manası onun bizzat ya da her bir parçasıyla “kendisine muhtaç olu-
nan” olması değildir. Ta ki bu mana illetin bir parçasının kendine muhtaç 
olunan olmasını gerekli kılsın. Bu, tam illetin bir parçası olarak var olan her 
şeyin kendisine muhtaç olunan illet olmasını gerekli kılmaz/gerektirmez. Bi-
lakis, kendisine muhtaç olunan her şeyin tam illetin bir parçası olmasını ge-
rekli kılar. Bu konudaki görüşüm budur. 
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Öz 
İslam düşünce tarihini oluşturan sacayakları konumundaki kelâm, felsefe 

ve tasavvuf disiplinleri özellikle Gazâlî sonrasında önemli ölçüde birbiri ile 
ilişkili hale gelmiştir. Bu süreç içerisinde kaleme alınan eserlerde bu duru-
mun çeşitli yansımalarıyla karşılaşılmaktadır. Müteahhir dönem olarak ad-
landırılan bu süreçte Osmanlı Devleti’nin yetiştirdiği âlimler arasında öne 
çıkan isimlerden birisi, sıra dışı hayat hikâyesi ve çok yönlü ilmi kişiliğinin 
yanında, kelâm, felsefe ve tasavvuf ilişkisini eserlerinde etkili bir şekilde su-
nan Şeyhülislam Kemalpaşazâde’dir. 

Kemalpaşazâde’nin varlık hakkındaki görüşlerini kaleme aldığı eserleri 
onun kelâm, felsefe ve tasavvuf alanlarına dair nasıl bir bütünsel yaklaşım 
içinde olduğunu göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Buna göre İbn 
Kemal, Gazâlî sonrasındaki süreçte, kelâmda Fahreddin er-Râzî’nin ve 
Nasîrüddin et-Tûsî’nin eserlerinde yansıma bulan felsefî kelâm yaklaşımını 
takip ederken, diğer yandan da özellikle varlık konusundaki nazari bakış açı-
larıyla bilinen İbn Arabî ve Molla Cami gibi isimlerin eselerinde ifade ettik-
leri görüşlerinden faydalanmıştır. 

Kemalpaşazâde’nin özellikle varlık konusuna dair görüşlerinde, bir yan-
dan müteahhir dönem felsefî kelâmcıları diğer yandan da muhakkik sûfîler 
ile uzlaşı içindeki bir yaklaşımı benimsemesinde kendisine en belirgin ölçü-
de etkide bulunan isimlerin İbn Sînâ ve Gazâlî olduğu görülmektedir. Çünkü 
İbn Kemal, varlık görüşünü sunduğu eserlerinde özellikle İbn Sînâ ve Gazâlî 
sonrasında gelişen yöntem anlayışını izlemekle birlikte kelâm, felsefe ve ta-
savvuf arasındaki bütüncül yaklaşımını da bu temeller üzerine inşa etmek-
tedir. 

Anahtar Kelimeler: Kemalpaşazâde, varlık, kelâm, felsefe, tasavvuf  
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Kemalpasazade’s View of Being: Sources and Theological/Kalami, 
Philosophical and Mystical/Sûfî Dimensions 

Keywords: Kemalpaşazâde, being, theology/kalam, philosophy, 
mysticism/sûfî 

 
1. Kemalpaşazâde  
Asıl adı Şemseddin Ahmed olan Kemalpaşazâde, 873/1468-69 yılında 

dünyaya gelmiştir. Kaynaklarda onun doğum yeri hakkında Edirne, Tokat ve 
Amasya gibi çeşitli bilgilere rastlanır. Kendisinin Kemalpaşazâde adıyla ta-
nınmasında ise Fâtih Sultan Mehmed döneminin önemli emirleri arasında 
yer alan ve Sultan II. Bayezid’in lalalığını yapan dedesi Kemal Paşa’ya nispeti 
etkili olur. Bu sebeple Şemseddin Ahmed, Kemalpaşaoğlu anlamına gelen bu 
isimle bilinirlik kazanır. Ayrıca İbn Kemal’in babası Şücâeddin Süleyman Çe-
lebi de yine Fâtih döneminin önde gelen komutanlarındandır.1 

Kemalpaşazâde, bugün çağdaş araştırmalarda İslam düşünce tarihinin 
olgunluk dönemi olarak kabul edilen Osmanlı düşüncesinin yetiştirdiği en 
önemli âlimler arasındadır. İbn Kemal hakkında bu kabulün ortaya çıkma-
sında kendisinin çok yönlü bir kişiliğe sahip olmasının payı büyüktür. Bu an-
lamda onun, sayıları üç yüze yaklaşan ve İslami disiplinlerin tamamını kap-
sayan eserler kaleme aldığı görülür. 

Kemalpaşazâde, İslami ilimler alanındaki eserlerinin yanında, dil, tarih, 
edebiyat, tıp, astronomi, ahlak ve siyaset üzerine de teliflerde bulunmuştur. 
Onun bu başlıklar altında sunduğu eserlerinin, İslami ilimler konusundaki 
şöhretinin gölgesi altında kalmadığını ifade etmek gerekir. Çünkü İbn Kemal 
meşgul olduğu tüm alanlarda üstün bir vukûfiyet sergilemiştir. 

Kemalpaşazâde’nin bu özelliğini yansıtması bakımından, Türkçe kaleme 
aldığı ve II. Bayezid’e takdim ettiği Tevârîh-i Âl-i Osmân’ını zikretmek 
mümkünddür.  Onun bu eseri, Osmanlı tarihi üzerine yapılacak araştırma-
larda, bugün dahi en önemli başvuru kaynakları arasındadır. Edebiyat ala-
nında ise İbn Kemal divan sahibi bir şâirdir.2 

Kemalpaşazâde, çok yönlü bir âlim olmasının yanında, devletin önemli 
kademelerinde görev alarak uzun yıllar Osmanlılara hizmet etmiş bir bürok-
                                                 
1  Kemalpaşazâde’nin hayatı hakkında bk. Ahmet Uğur, İbn Kemal (İzmir: 1987); Şerafettin Tu-

ran, İbn Kemal/Tevarih-i Al-i Osman VII. Defter, 2. Baskı (Ankara: 1991); Yekta Saraç, Şeyhu’l-
İslam Kemalpaşazâde, İstanbul 1995; Taşköprülüzâde Ahmet Efendi, eş-Şaka’ikun-Nu’maniyye fi 
Ulemai’d-Devleti’l-Osmaniyye-Osmanlı Âlimleri, Haz. Muhammet Hekimoğlu, Ed. Derya Örs (İs-
tanbul: 2019); Şerafettin Turan, “Kemalpaşazâde”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
(Ankara: TDV Yayınları, 2002), 25/238-240. 

2  Bu çalışmanın kendi içindeki sınırlılığı nedeniyle İbn Kemal’in sadece tarih ve edebiyata da-
ir katkısına işaret edilmiştir. İbn Kemal’in eserlerine ait döküm ve içerikleri hakkında ay-
rıntılı bilgi için bk. Şamil Öçal, Kışladan Medreseye- Osmanlı Bilgini Kemalpaşazâde’nin Düşünce 
Dünyası (İstanbul: 2013), 57-98. 
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rattır. Onun hayat hikâyesindeki en ilgi çekici olaylardan birisi de mensup 
olduğu aile geleneğine uygun şekilde devlet hizmetine askerlik göreviyle 
başladığı ilk yıllarda yaşanır. 

Kemalpaşazâde, Osmanlı ordusunda asker olarak katıldığı bir sefer sıra-
sında, ulemaya gösterilen hürmet ve iltifata şahitlik eder. Bu hürmetin ken-
disine gösterildiği kişi ise Molla Lütfî’dir. İbn Kemal, bu durum karşısında, 
daha sonraki hayatı için dönüm noktası anlamına gelecek bir karar alır ve 
seferin ardından kışladan ayrılarak medresede Molla Lütfî’nin öğrencisi 
olur. İbn Kemal’in yaşam hikâyesindeki en renkli sahnelerden birisini oluş-
turan bu karar alış, kendisinin ilerideki hayatında, müderrislik, kadılık ve 
Anadolu kazaskerliğinin yanında Mısır kadılığı gibi yerine getireceği görev-
lerin ardından, nihayet Kanunî Sultan Süleyman döneminde Şeyhülislamlığa 
kadar devam edecek yükselişinin de başlangıcı anlamına gelir.3 

Kemalpaşazâde’nin her ne kadar hayatının önceki döneminde ilimle 
meşguliyeti biliniyorsa da kendisinin makam ve şöhret sahibi olmasına kapı 
aralayan asıl gelişmelerin, az önce değinilen ikinci tedris süreci sonunda ya-
şandığı görülür. Bu dönemde o, Molla Lütfî başta olmak üzere, Kestelî 
Muslihuddin Mustafa, Hatibzâde Muhyiddin Efendi, Muarrifzâde Sinâneddin 
Yûsuf ve Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi gibi din ilimleri yanında, dö-
nemin mantıkçıları ve filozofları olarak tanınan Osmanlı âlimlerinden İslam 
düşüncesinin klâsik kaynaklarını okur.4 

Kemalpaşazâde’nin, Osmanlı ilim geleneği içinde Fahreddin er-Râzî eko-
lüne mensup olduğu çeşitli kaynaklarda ifade edilmektedir. Bu bağlamda 
onun ilmi silsilesinin, öğrencisi olduğu Molla Lütfî üzerinden, Sinân Paşa, 
Hızır Bey, Molla Yeğen ve nihayet Osmanlılarda Fahreddin er-Râzî ekolünün 
kurucusu kabul edilen Molla Fenarî’ye ulaştığı görülür.5  

Kemalpaşazâde, Osmanlıların en parlak döneminde yaşamış, bu süreçte 
başta ilmi faaliyetleri olmak üzere devlet erkânının aldığı kararlarda etkili 
olacak fetvalar vermiştir. Yavuz Sultan Selim zamanında İran seferi ve İbn 
Arabî hakkında vermiş olduğu fetvaları önemlidir.  Birçok eser kaleme alan, 
ilim adamları yetiştiren, sultanlar huzurunda münazaralara katılan ve yine 
padişahlarla birlikte seferlere çıkan İbn Kemal, müderrislik, kadılık, kazas-
kerlik ve müftülük görevlerinin yanında hayatının son sekiz yılında da Os-
manlının Şeyhülislamlığını yapmış ve bu görevi sırasında 1533 yılında İstan-
bul’da vefat etmiştir. 

                                                 
3  İbn Kemal’in medreseye dönüşünde etkili olan bu hadise hakkında bk. Taşköprülüzâde, eş-

Şaka’ikun-Nu’maniyye, 598-599. 
4  İbn Kemal’in hocaları ve hayatının çeşitli dönemlerinde yerine getirdiği görevler hakkında 

bk. Taşköprülüzâde, eş-Şaka’ikun-Nu’maniyye, 600-603; Öçal, Kışladan Medreseye 45-48; Ömer 
Mahir Alper, Osmanlı Felsefesi-Seçme Metinler (İstanbul: 2015), 159-160. 

5  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi (Ankara: 1975), 2/591. 
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Kemalpaşazâde büyük bir katılımla kılınan cenaze namazın ardından, 
Edirnekapı dışındaki Mehmet Çelebi Zâviyesine defnedilmiştir. Ona ilimdeki 
kudreti ve elde ettiği seviyenin ifadesi olarak, Müfti’s-Sekaleyn, Muallim-i Ev-
vel ve Anadolu’nun İbn Sînâsı gibi unvanlar verilmiş, talebesi Ebüssuûd Efendi 
de kendisine nispeten Muallim-i Sânî olarak anılmıştır.6 Taşköprülüzâde eş-
Şaka’ikun-Nu’maniyye’de İbn Kemal’i, “Merhum kendisinden öncekileri unuttur-
muş, ilim ateşinin küllerini yeniden alevlendirmiştir. İlimde köklü ve yüce bir dağdır. 
Dünyanın ender bulunan insanlarından olup yüksek marifetlerin kaynağıdır.” ifa-
deleriyle anmıştır.7 

 
2. Kemalpaşazâde’nin Varlık Görüşü 
Varlık konusu tarih boyunca felsefenin en önemli meselelerinden biri 

olmuştur. Bu konu İslam düşünce tarihi açısından da aynı önem ve anlamını 
muhafaza eder. Ancak bununla birlikte, Müslüman âlimlerin bu başlık altın-
da dile getirdikleri görüşlerinin, kendilerinden önceki süreç göz önünde bu-
lundurulduğunda, birçok özgün yöne sahip olduğu görülür. 

Kuşkusuz bu konunun bir tebliğ metni içinde ayrıntılı olarak ele alınması 
mümkün değildir. Fakat bununla birlikte, İslam düşünce tarihinde varlık konu-
sunun Osmanlılara hangi zeminde intikal ettiğine, bu çalışmanın kendi içindeki 
bütünlüğünü sağlamak amacıyla, ana hatlarıyla da olsa değinilmesi önem arz 
eder. Çünkü bu genel çerçeve, aslında Osmanlı düşünce hayatının ve İbn Ke-
mal’in varlık görüşünün, bir yönüyle hangi etkilerle şekillendiğini diğer yönüyle 
de İslam düşünce tarihinde öne çıkan zümreler arasında hangisinin Osmanlı ve 
İbn Kemal’de temsiliyet bulduğunu göstermesi bakımından önem taşımaktadır. 
Ayrıca bu çerçevenin sunulmasıyla elde edilecek bir başka katkıyı da İbn Ke-
mal’in kaynaklarına ışık tutması olarak ifade etmek mümkündür.     

İslam düşünce tarihinde varlık konusunda ortaya çıkan özgün yönlerin, 
kendilerinden önceki felsefî birikimi devralarak sahip çıkan İslam filozofla-
rının katkılarıyla sınırlı bir şekilde okunması, başta kelâmcılar sonra da 
sûfiler olmak üzere, Müslüman âlimlerin bu alana sundukları katkılarının 
göz ardı edilmesi anlamına gelecektir. Çünkü her ne kadar birbirlerinden 
farklı gelenekler ve ekollere mensup olsalar da Müslüman âlimlerin büyük 
çoğunluğu, felsefeyi insanlığın ortak mirası olarak kabul eden bir yaklaşım 
içinde olmuşlardır. 

Müslüman âlimler için bu yaklaşım, hangi zümreye mensup oldukları ön 
plana çıkmaksızın, dinin belirlediği tevhid, nübüvvet ve ahiret gibi temel 
esasların dışına taşmayan bir sınırlılığa tabi olmuştur. Bu bağlamda zaman 
zaman kelâmcılar, filozoflar ve sûfîler arasında dinin inanç esasları ve meta-

                                                 
6 Turan, “Kemalpaşazâde”, 238-240. 
7 Taşköprülüzâde, eş-Şaka’ikun-Nu’maniyye, 602-603 
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fizik boyutunun yorumlanması başlıkları altında, çeşitli tartışmalar yaşan-
mıştır. Ancak bu tartışmaların en hararetlilerinde dahi reddedilen, aslında 
felsefî düşünce ya da hakikat araştırması olmayıp, tarafların birbirleri karşı-
sında felsefî-nazarî zeminde sundukları görüşler olmuştur. Mesela filozofla-
ra en ağır eleştirileri yönelten Gazâlî’nin, bu tavrını diğer alanlarda değil, 
fakat metafizik merkezli bahislerde ortaya koyduğu ve sürdürdüğü görülür. 
Bunun yanında Şehristânî ve Râzî gibi İslam âlimleri, Gazâlî’nin hemen ar-
dından filozofları özellikle metafiziğe dair görüşleri üzerinden, eleştirmeye 
devam etmişlerdir. 

Ancak tam da burada göz ardı edilmemesi gereken bazı hususlara işaret 
etmek yerinde olacaktır. Bunlardan ilki, kelâmcı kimlikleriyle Gazâlî’nin ha-
lefi konumundaki isimlerin, filozoflar hakkında selefleri tarafından, itikadi 
dairenin dışına çıktıkları yönündeki hükmü dile getirmemiş olmaları ve bu 
tavırlarıyla da özellikle Şehristânî’den itibaren kelâm ve felsefe arasındaki 
etkileşime kapı aralamış olmalarıdır. İkincisi, İslam düşünce tarihinde filo-
zoflara yönelik eleştirilerden söz edildiğinde, belki de Gazâlî’nin tesiriyle, 
akıllara gelen ilk zümrenin kelâmcılar olmasına rağmen, aslında filozofların 
da birbirlerini eleştirmekten geri kalmamış olmalarıdır. Son husus ise önce-
ki süreçte nazari duruşları bakımından, Ehlisünnet kelâm geleneğini takip 
ettikleri bilinen sûfîlerin, yine Gazâlî sonrasında, filozoflar tarafından savu-
nulan metafizik tasavvurla, kendileri arasında bir bağ tesis ederek, bu züm-
reye daha yakın bir konum edinmeyi tercih etmiş olmalarıdır. 

Gazâlî sonrası varlık düşüncesi ile ilgili tartışmalarda farklı ekollere 
mensup olmalarına rağmen, metafizik merkezli aynı meseleler etrafında 
tartışan İslam âlimlerinin öne çıktığı görülür. Bunlar arasında akıllara ilk ge-
lenler; mütekellim kimliğiyle felsefî kelâmın öncüsü Fahreddin er-Râzî, bir 
filozof olarak İşrakî ekolün kurucusu Sühreverdî el-Maktül ve nazarî tasav-
vuf düşüncesini temsil eden Ekberîlerin Şeyhi konumundaki İbn Arabî’dir. 
Bu isimler ve kaleme aldıkları eserlerinde, önceki sürecin belirleyicileri ko-
numundaki İbn Sina ve Gazâlî’nin ardından kendilerine miras kalan sorunlar 
etrafında müteahhir dönem İslam düşüncesinin ana hatlarının çizildiğini 
ifade etmek mümkündür.  

Yukarıda değinilen hususlar ışığında, İslam düşüncesinde öne çıkan bu 
ekollerin müteahhir dönemde kendilerini nasıl konumlandırdıkları açıklık 
kazanır. Ayrıca bu yeni konumlandırmaya bağlı olarak, bu dönemde yapılan 
tartışmalarda metafiziğe dair başlıkların hâkimiyetiyle karşılaşılır. Buna gö-
re müteahhir dönemin karakteristiğini oluşturan ana hatların, İslam düşün-
cesinin kendi içindeki sürekliliği bağlamında Osmanlı düşünce hayatında 
yansıma bulduğunu ifade etmek mümkün hale gelir. Bu husus, İbn Kemal 
gibi Osmanlı filozoflarının sentezci-uzlaştırmacı bir tavırla sundukları varlık 
görüşlerinin inşasında en önemli etkenler arasında yer alır. 
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Osmanlılara intikal eden İslam düşünce mirasına müteahhir dönemde 
yaşanan gelişmeler üzerinden genel hatlarıyla temas edilmesinin ardından, 
İbn Kemal’in varlık görüşünde öne çıkan bazı hususlara işaret edilecek ve 
konu alt başlıklar içinde ele alınacaktır. 

Kemalpaşazâde’nin varlık görüşü, genel hatlarıyla zihnî varlık ve imkân kav-
ramları etrafında şekillenir. O kelâmcıların zihnî varlığı reddetmelerini an-
lamsız bulur ve çeşitli vesilelerle onları eleştirir. Kelâmcılar arasında her ne 
kadar zihnî varlığı kabul ettiklerini söyleyen ve eserlerinde bu konuya deği-
nenler çoğunlukta gibi görünse de İbn Kemal’e göre onlar, aslında zihnî varlık 
hakkında doğru bir anlayışa sahip değildirler. Çünkü İbn Kemal, bu konuda 
doğru görüş sahiplerinin filozoflar olduğu kanaatindedir. Ayrıca İbn Kemal, 
kelâmcıların zihnî varlık konusunu yanlış anlamalarının onların imkân konu-
sunu da hatalı bir şekilde yorumlamalarına neden olduğunu düşünür. 

İlk bakışta ortaya çıkan bu bağlam, İbn Kemal’in varlık görüşünde felsefî 
ve kelâmi içeriğin hâkim olduğu yönünde bir izlenim verir. Fakat her ne ka-
dar akılda böyle bir algı oluşturmaya müsait görünse de İbn Kemal varlık ve 
imkân ilişkisini ele aldığı farklı risalelerindeki yorumlarıyla bu konuyu, ta-
savvufu dışarıda bırakmayan bir bütünlüğe kavuşturarak açıklar. Bu bağ-
lamda, İbn Kemal’in varlık anlayışını kelâmi, felsefî ve tasavvufi boyutlara 
sahip sentezci bir yaklaşım içinde ortaya koyduğu görülür. 

 
2.1. Fakrî İmkân: Varlık Mahiyet İlişkisinde Ezeli Muhtaçlık  
Kemalpşazâde’nin varlık görüşünde öne çıkan zihnî varlık ve imkân kav-

ramlarını, tasavvufi bir yaklaşımla yorumladığı eserlerinden birisi Risâle fi’l-
Fakr’dır. Onun bu risaledeki tavrı, zihnî varlık ve imkân ilişkisine bakış açısı-
nın anlaşılmasına da katkı sunmaktadır. 

Kemalpaşazâde Risâle fi’l-Fakr’da hadis olarak yer verdiği ifadelerden ilkinde, 
Hz. Peygamber’in “fakirlik benim övüncümdür” dediği halde, ikincisinde “fakir-
liği iki âlemde de yüz karası/sevadü’l-vech” olarak nitelendirdiğini söyler. 

Kemalpaşazâde, birbirinden farklı anlamlar çağrışımlar yapan bu iki ifa-
denin, nasıl anlaşılması gerektiği sorusuna dikkat çeker ve bu ifadeler üze-
rinden uzlaştırmacı bir yorumda bulunur. Buradan hareketle de imkân ve 
zihnî varlığa dair kendi görüşlerini sunar. 

1) İbn Kemal’in bu ifadelerde geçen “karalık”(sevâd) kelimesine yükledi-
ği anlamın, metafizik bağlama ait zihnî varlık hakkındaki bir yorum olarak 
sunulduğu görülür. Çünkü ona göre ikinci ifadede geçen sevad/karalık, si-
yah renge ait bir niteliktir. Ancak İbn Kemal’e göre siyah, diğer renklerden 
farklı bir özelliğe sahiptir. Siyahın bu özelliği, onun bulunduğu bir yerden 
kolaylıkla ayrılamamasıyla ilişkilidir.8 

                                                 
8  Kemalpaşazâde, Risale fi’l-Fakr, S.K., O. Huldi Öztürk, 27, 129b. 
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2) Öte yandan, yine ikinci ifadedeki vech/yüz kelimesinin anlamı, İbn 
Kemal tarafından kişi/zat olarak yorumlanmaktadır ki zaten Arap dilinde bu 
kelimenin bir diğer anlamıyla kullanımı bu yöndedir. 

3) Bu ifadede geçen son kelime olan fakr ise İbn Kemal tarafından yok-
sunluk ve muhtaçlık anlamlarında kabul edilerek açıklanır. 

Kemalpaşazâde, Risâle fi’l-Fakr’daki bu kelimelerin anlamları hakkında 
yaptığı yorumlarında, hadis olarak yer verdiği ikinci ifade üzerinden, kendi 
varlık görüşünün ana hatlarını çizer. Buna göre siyahlık, aslında her iki 
dünyada da zorunlu bir varlığa sahip olamayacak ve daima imkân durumun-
daki bir mahiyet anlamını sürdürecek olan insanın halini temsil eder. 

Bu nedenle de onun zati bir mahiyet olarak ancak imkân dâhilindeki bulu-
nuşu, vech/yüz kelimesinin anlamıdır. Fakr ise insanın mümkün bir mahiyet 
olması bakımından, varlığının daima muhtaçlık anlamını koruyacağı ve yok-
sunluk halinin asla değişmeyeceği demektir. 

Böylece insanın yanında, âlem ve içindeki bütün varlıkların,  Yüce Al-
lah’ın zenginliği karşısında ancak fakirlik ve muhtaçlık durumunda bulunabi-
lecekleri ifade edilmiş olur. Bu bağlamda İbn Kemal, hadis olarak sunduğu 
ifadeler arasında, yine kendisi tarafından yapılan metafizik yorumun ardın-
dan, hiçbir anlam ayrılığının kalmadığını düşünür.9 

 
2.2. Ezeli Muhtaçlığın İki Yüzü: Leys ve Eys Kavramları Üzerinden Varoluş 
Kemalpaşazâde, zihnî varlık konusunda tam anlamıyla filozofları takip 

ederek varlık-mahiyet ayrımını kabul eden bir yaklaşıma sahiptir. Onun, var-
lık görüşleri açısından kelâmcıları eleştirdiği ilk nokta, zihnî varlığın redde-
dilmesidir. Aslında bu konuda birçok kelâmcı ve filozofun İslam düşünce tari-
hinde uzlaşı içinde oldukları ve zihnî varlığı kabul ettikleri bilinir. Bu durum-
dan İbn Kemal’in habersiz olduğunu düşünmek imkânsızdır. Onun bu konuya 
dair özgün yorumları da tam olarak bu bağlamda ortaya çıkar ve önem kaza-
nır. Çünkü İbn Kemal’e göre kelâmcılar, zihnî varlığı kabul ettiklerini söylese-
ler de aslında ne zihnî varlığı, ne de imkân konusunu anlamamışlardır. 

İslam düşünce tarihinde zihnî varlığı reddeden kelâmcılar arasında 
İmam Eş’arî ve Ebü’l-Hüseyin el-Basrî gibi isimlerin yer aldığı bilinmektedir. 
İbn Kemal, bu isimlerden Eş’arî’nin zihnî varlık hakkındaki itirazlarına eser-
lerinde yer verir. Ancak az önce de temas edildiği gibi İbn Kemal’in buradaki 
tavrı, zihnî varlığı kabul ettiklerini söylemelerine rağmen, filozofların im-
kâna yükledikleri anlam bakımından bu konuyu kavrayamadıklarını düşün-
düğü kelâmcılara yöneliktir. Böylece İbn Kemal’in karşısında yer aldığı kişi-
nin, sadece İmam Eş’arî olmadığı açıklığa kavuşur. İbn Kemal’in bu konuyu 

                                                 
9  Kemalpaşazâde, Risale fi’l-Fakr, 130a; Ayrıca konunun daha geniş bir ele alınışı için bk. Öçal, 

Medreseden Kışlaya, 165-167. 
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dile getirdiği yerlerdeki atıf ve aktarımlarından hareket edildiğinde ise onun 
eleştirilerini yönelttiği bir diğer ismin, anılan kelâmcı zümreyi temsilen 
Seyyid Şerif Cürcânî olduğunu ifade etmek mümkün hale gelir. Çünkü İbn 
Kemal bu konuyu ele aldığı yerlerde, Eş’arî’nin zihnî varlığı reddeden görüş-
leri karşısında Cürcânî’nin cevaplarını aktarır. Fakat ona göre, Cürcânî’nin 
açıklamaları bu konudaki itirazların önünü kesmekte eksik kalır ve bu yüz-
den de tatmin edicilikten uzaktır.10   

Kemalpaşazâde’nin varlık görüşünü sunduğu eserlerinde, çoğunlukla zihnî 
varlık ve mümkün varlık konularını ele aldığı görülür. Onun bu tavrındaki 
amacı metafizik düşünce bağlamında varlık kategorilerinin, ‘imkân’ durumuy-
la olan ilişkisini doğru bir şekilde ortaya koymaktır. Çünkü İbn Kemal’e göre 
varlık görüşlerindeki kabulleri bakımından, filozofların ‘imkân’dan kastettik-
leriyle kelâmcıların ‘imkân’a yükledikleri anlam asla aynı değildir. İbn Kemal, 
bu konu etrafında kelâmcılar ve filozoflar arasındaki görüş ayrılıklarını ince-
lediği bazı risalelerinde ise eys ve leys kavramlarını öne çıkarır.11  

Kemalpaşazâde, kelâmcılar ve filozoflar arasındaki ayrılığın temelinde, 
varlık tasnifindeki bir yanlış anlaşılmanın bulunduğunu düşünür. Çünkü her 
ne kadar hem kelâmcılar hem de filozoflar, zorunlu, mümkün ve mümteni 
tasnifi içinde varlığı açıklasalar da onların Zorunlu Varlık ve yaratma hak-
kındaki kabulleri birbirinden tamamen uzaktır.12 

Burada, sorunun merkezindeki asıl konunun varlık tasnifinden daha çok 
Tanrı-âlem ilişkisine dönük olduğu akla gelmektedir. İbn Kemal’in kelâmcı-
ların içine düştükleri hata olarak gördüğü nokta, tam olarak bu bağlamda 
ortaya çıkar. Çünkü ona göre eğer varlık tasnifi doğru bir şekilde anlaşıla-
mazsa Tanrı-âlem ilişkisine dair yorumlar, daima eksik ve hatalı yönleri 
kendi içinde barındırmaya devam edecektir.13 

Kemalpaşazâde, kelâmcıların imkân kavramıyla ilgili yorumlarında esa-
sında yoktan yaratma fikrinin ötesine geçemediklerini düşünür. Oysa ona gö-
re, filozofların bu kavrama yükledikleri anlam, kelâmcıların bu yorumların-

                                                 
10  Zihnî varlık konusunda Cürcânî ve İbn Kemal’in yaklaşımları için bk. Öçal, Kışladan Medrese-

ye, 119-123. 
11  Eys ve leys kavramlarının anlamları ve İslam düşüncesindeki kullanımları hakkında bk. Yu-

suf Şevki Yavuz, “Eys”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, XII. Bu risale sanırım tahkik 
ve tercüme edildi.  

12  Kemalpaşazâde’nin varlık tasnifinde imkân ve mümkün kavramlarına dair görüşleri için bk. 
Risale fi Enne’l-Mümkin La Yekunu fi Ehad-i Tarafeyn, 173a-173b.  

13  Varlık tasnifi ve Tanrı-âlem ilişkisi başlıkları altında, kelâmcılar ve filozoflar arasında öte-
den beri devam ede gelen tartışmaların incelendiği, İbn Kemal’in bu konulara dair yaklaşı-
mıyla çağdaş araştırmacılara ait görüşlerin yorumlanarak birlikte sunulduğu bir çalışma 
için bk. Engin Erdem/Necmettin Pehlivan, “Varlığın ve Yokluğun Ötesi: Kemalpaşazâde’nin 
“Leys ve Eys’in Anlamının İncelenmesine Dair Risâle”si”, İslâm Araştırmaları Dergisi 27 (2012), 
87-101. 
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dan çok uzaktır.14 Öyle ki kelâmcıların kabulleri açısından imkân, Tanrı’nın 
zatı dışındaki bir yokluk durumunda, mümkünlerin yine Tanrı tarafından 
yaratılması anlamına gelirken;  filozoflar için hem varlığa hem de yokluğa 
açık olmakla birlikte, kendinde ne varlıktan ne de yokluktan söz edilemeye-
cek salt bir durum olarak kabul edilir.15 

Kemalpaşazâde’ye göre imkân, mahiyetlerin henüz dış dünyada varlığın 
kendilerine ârız oluşlarıyla mevcut hale gelmelerinden önceki durumlarını 
ifade eder. Bu bağlamda, İbn Kemal açısından adem/yokluk ve vücud/varlık 
arasında bir üçüncü durumdan daha söz etme imkanı doğar. Ona göre bu 
üçüncü durum, salt zihnî varlıkların mahiyetler olarak imkân dâhilindeki 
bulunuşlarıdır.16 

Kemalpaşazâde, salt imkân halindeki mahiyetlerin kendi başlarına bir 
varlığa sahip olamadıkları için var olmalarında daima Zorunlu Varlık karşı-
sında yoksun ve muhtaç olduklarını düşünür. Bu nedenle onların mevcut 
hale gelmeleri de ancak Zorunlu Varlık tarafından kendilerine bahşedilen 
varlık sayesinde, içinde bulundukları imkân durumundan çıkarak dış dün-
yada mümkün oluşları anlamını taşır. 

Kemalpaşazâde’nin varlık görüşünde eys ve leys kavramları, onun imkân 
konusunda filozofların görüşlerini benimsediği bir bağlam içinde anlamları-
nı kazanır. Buna göre eys, vücudun kendisine ilişmesiyle, mahiyetin dış dün-
yada mevcut oluşu anlamına gelen mümkün varlıktır. Leys ise kendisi için bu 
durumun gerçekleşmediği, dolayısıyla mevcut oluşu da olmayışı da imkân 
halindeki bir eşitliğin ötesine geçmeyen mahiyettir. Böylece İbn Kemal için 
leys’in dış dünyada bulunmaması, leys’in mevcut olmadığı/var olmadığı yani 
yokluğunun kabul edildiği anlamına gelmez.17 Çünkü böyle bir kabul, ona 
göre zihnî varlığın/mahiyetin reddi anlamına gelecektir. Mahiyetin reddi 
ise filozoflar ve takipçileri için ‘imkân’ ortadan kaldıracak ve yaratmanın 
açıklanamamasına neden olacaktır. Ancak hem İbn Kemal hem de filozoflar, 
varlık-mahiyet ayrımını, Tanrı-âlem ilişkisindeki yaratmayı/var kılmayı 
açıklayabilmek için benimserler. Onlara göre Zorunlu Varlık olan Tanrı dı-
şındaki tüm varlıklar, mümkün varlıklardır. Çünkü zorunlunun anlamı, za-
ten yaratılmaya muhtaçlığı ortadan kaldırır ve ezeliliği doğururken, imkân-
sızın anlamı da varlığa gelmesi düşünülemeyendir. Bu durumda âlem ve 
içindekilerin tamamı, mümkün varlıklar anlamına gelir.  

                                                 
14  Filozoflar ve kelâmcıların bu konudaki farklı yaklaşımları hakkında bk. Erdem-Pehlivan, 

“Varlığın ve Yokluğun Ötesi”,  93-95. 
15  Kemalpaşazâde, Risaletü’l-Eys ve’l-Leys, S. K., Esat Efendi 3618, 55a ; Risale fi Enne’l-Mümkin La 

Yekunu fi Ehad-i Tarafeyn, 173b. 
16  Öçal, Kışladan Medreseye, 168-170, Erdem/ Pehlivan, “Varlığın ve Yokluğun Ötesi”, 89-91. 
17  Kemalpaşazâde, Risaletü’l-Eys ve’l-Leys, 55b; Bu konuya dair daha fazla bilgi için bk. Öçal, Kış-

ladan Medreseye, 188-192; Erdem/Pehlivan, “Varlığın ve Yokluğun Ötesi”, 94. 
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2.3. Varoluşun Zorunluluğu Ya da Ezeli Hikmete Dayalı Yaratma 
Kemalpaşazâde ve filozofların yaklaşımlarında, bir yandan yaratmanın 

zorunluluğunu kabul ettikleri ortaya çıkarken diğer yandan da bu durumu 
imkân ile açıklamaya çalıştıkları görülür. Fakat tam da bu noktada, Tanrı’nın 
var ediciliğinin/yaratıcılığının, kaçınılamaz bir zorunluluk kabul edildiği 
takdirde imkân ile bu durumun nasıl bağdaştırılarak açıklanacağı sorunu 
gündeme gelir. Bu sorun aynı zamanda akıllara, “Tanrı’nın yaratması/var 
edişi hakkında zorunluluk kıskacındaki bir imkândan söz edilebilir mi?” so-
rusunu da beraberinde getirir. 

Kemalpaşazâde ve filozoflar bu sorunun farkındadırlar. Ancak bu sorunu 
çözebilmek için filozofların imkâna getirdikleri yorumlarından vazgeçiş 
şansları yoktur. Çünkü bu durumda onların kelâmcılardan hiçbir farkları 
kalmayacaktır. Bu nedenle filozoflar, imkânı olduğu gibi bırakıp Tanrı hak-
kındaki mucîbun bi’z-zât anlamını doğuran görüşlerini çeşitli yorumlarla 
açıklayarak bu zorluğun üstesinden gelebileceklerini düşünürler. 

Kemalpaşazâde, bu soruna çözüm arayışında filozoflarla birlikte hareket 
eder. Fakat onun bu çabasında, filozoflar ile aynı kabulleri paylaştıklarını 
düşündüğü ve kendilerini “şeriatçı sûfîler” olarak nitelendiren isimleri de 
yanına aldığı görülür. İbn Kemal, filozoflar ve sûfîler arasındaki uzlaşının 
farkındalığıyla kelâmcılar karşısında konum alır. Buna göre filozoflar ve ke-
lâmcılar arasındaki çeşitli başlıklara sahip bir münazarada söz, zorunlu ya-
ratma konusunda kendisinin ve filozofların eleştirilebileceği bir noktaya 
geldiğinde, İbn Kemal, tartışmaya sûfî destekçilerini de dâhil eder. 

İranlı ünlü şâir ve mutasavvıf Molla Câmî, İbn Kemal’in çağdaşı sûfîler 
arasındadır. Ayrıca Câmî, Fâtih Sultan Mehmet döneminde tekrar gündeme 
gelen Tehafüt tartışmalarında, Fatih’in kendisinden de bir eser kaleme ala-
rak görüşlerini sunmasını istediği isimler arasında yer alır.  Câmî bu talep 
karşısında, ed-Dürretü’l-Fahire isimli bir risâle hazırlar ve uygun bulunduğu 
takdirde çalışmanın genişletilebileceğini, Fatih’e ayrıca takdim edilecek olan 
mektubunda ifade eder. Ancak Câmî’nin bu çalışması kendisine ulaşmadan, 
Fâtih Sultan Mehmet vefat eder.18 

Molla Câmî, kelâmcıların, filozofların ve sûfîlerin görüşlerini yorumladı-
ğı bu eserinde, filozoflar ve sûfîlerin birbirleriyle yakınlıkları konusunda İbn 
Kemal ile uzlaşı içindedir. Buna göre Molla Câmî için iki durum arasında ter-
cih ediciliğin Tanrı’nın yaratması hakkında söz konusu olması mümkün de-
ğildir. Çünkü Molla Câmî, böyle bir durumun ancak sınırlı varlığa sahip in-
sanlar açısından geçerli olabileceğini ve kendi içinde de daima faydalıya yö-
nelik bir tereddüt barındırdığı düşünür.19 Câmî, yaratmasında tercih edici 

                                                 
18  Ali Asgar Hikmet, Câmî, Hayatı ve Eserleri,  çev. M. Nuri Gençosman (İstanbul: 1994), 275-276. 
19  Molla Abdurrahman el-Câmî, ed-Dürretü’l-Fahire (Mısır: 1328), 274-275. 
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olmadığını kabul etmenin ise Tanrı hakkında zorunlu bir yaratma anlayışına 
kapı aralayacağı düşüncesini reddeder. Buna göre Molla Câmî, Tanrı’nın ya-
ratmasını bir zorunluluğa bağlı olarak değil, O’nun mutlak ilminin ve zen-
ginliğinin gereği olarak açıklar.20 

 
2.4. Yaratma, Kudret ve İradenin Birlikteliği midir?  
Kemalpaşazâde, Risâle fi Tahkîk-i Murâdi’l-Kâilîn’de sûfîlerin görüşlerine 

yer vermiştir. Az önce de değinildiği gibi burada onun göstermek istediği, fi-
lozoflar ve kelâmcıların birbirlerine yakınlıklarıdır. İbn Kemal bu noktada 
Tanrı’nın yaratmasında zorunluluk kabulünün küfür anlamına geldiğini söy-
ler. Fakat ona göre bu hüküm, ancak zahiren geçerli olabilir. Çünkü bu ifa-
denin farklı ve küfrü kastetmeyen anlamları içermesi de İbn Kemal için 
mümkündür.21 

Kemalpaşazâde, bu ifadesi hakkında iki açıklama sunar ve bunlardan an-
cak ilkinin küfür manasına geleceğini, ikincisinin ise bu anlamdan uzak ol-
duğunu söyler. Onun bu konudaki açıklamaları şöyledir: 

1) Tanrı’nın yaratmasında zorunluluk altında olması ve yaratmayı terk 
edememesi anlamında, mucîbun bi’z-zât kabul edilmesi ki, bu kuşkusuz bir 
şekilde küfürdür. 

2) Tanrı’nın fiillerinde özgür irade ve ihtiyar sahibi olmasının yanında, 
O’nun mutlak fail oluşu ve bu failliğinin de O’ndan hiçbir zaman ayrılmaya-
cağının kastedilmesi anlamında, mucîbun bi’z-zât kabul edilmesi ki, bu küfür 
olarak görülemez. 

Kemalpaşazâde’ye göre filozofların bu meseleye dair kabulleri, ikinci 
açıklamanın kapsamına girer. Böylece İbn Kemal açısından, filozoflar hak-
kında mucîbun bi’z-zât görüşleri üzerinden küfür hükmüne varılmasının yan-
lışlığı açıklanmış olur. 

Kemalpaşazâde, filozoflar hakkındaki görüşünün Tûsî tarafından da pay-
laşıldığına dikkat çeker. Buna göre Tûsî, Telhîsü’l-Muhassal’da, filozofların fii-
lin kendisinden sadır olup olmaması anlamında Zorunlu Varlığın kadir olu-
şunu da kudretini de inkâr etmedikleri kanaatindedir. Tûsî açısından bu ko-
nuda onlar ve kelâmcılar arasındaki fark, kudret ve iradenin birlikteliği 
anında fiilin/yaratmanın meydana gelişi hakkındaki kabullerine dayanır. 
Buna göre filozoflar bu birliktelik anında fiilin ortaya çıkışını hemen ve zo-
runlu görürken, kelâmcılar kudret ve iradenin birlikteliğinin ardından fiilin 
meydana gelmesini mümkün görürler.22 
                                                 
20  Molla Câmî’nin bu konudaki görüşlerinin,  Kemalpaşazâde tarafından nasıl yorumlandığı 

hk. Öçal, Kışladan Medreseye, 248-250. 
21  Kemalpaşazâde, Risale fi Tahkik-i Muradi’l-Kailin bi’enne’l-Vacib Teala Mucibun bi’z-Zat, S.K., Ali 

Paşa 1028, 127b. 
22  Kemalpaşazâde, Tehâfüt Haşiyesi, ter. Ahmet Arslan (İstanbul 1987), 43. 
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Kemalpaşazâde’nin bu konuda Tûsî’den nakilde bulunması son derece 
anlaşılır bir şeydir.  Çünkü Tûsî, bu yorumuyla, İbn Kemal’in aslında filozof-
ların mucîbun bi’z-zât ifadeleriyle Zorunlu Varlığın yaratmasında kudret ve 
iradeyi göz ardı etmedikleri yönündeki kanaatini destekleyen argümanlar 
sunmaktadır. 

Tanrı’nın yaratmasında mucîbun bi’z-zât oluşu, İbn Kemal’e göre O’nun 
zatına ait bir kabulden değil, hikmet sahibi olmasına dair bir kabulden kay-
naklanır. Çünkü Tanrı’nın yaratması, hikmetine dayalı olarak gerçekleşir. Bu 
ise O’nun, asla başka bir gerektiricilikle değil, ancak hikmetinin fiilinden 
yansıması anlamındaki bir zorunluluktur. Buna göre İbn Kemal, fiilinde 
hikmetten yoksun kalamayacağı için, filozofların Tanrı’yı mucîb ve kâdir ola-
rak kabul ettiklerine dikkat çeker. Ancak İbn Kemal, filozofların Tanrı’nın ih-
tiyarını reddedişlerini de yine aynı bağlamın ortaya çıkardığı bir diğer yan-
sıma olarak sunar.23  

 
3. Varlık Görüşünün Kaynakları, Kelâmi, Felsefi ve Tasavvufi Boyutları 
Kemalpaşazâde üzerinden hareket edildiğinde, Osmanlı ulemasının İslam 

düşünce tarihindeki olgunluk döneminin temsilcileri olarak kabul edilmele-
rindeki haklılığın çeşitli yansımalarıyla karşılaşılır. Bu durumun en dikkat 
çekici yönlerinden birisi, İbn Kemal’in varlık konusundaki sentezci yaklaşı-
mında ortaya çıkar. Çünkü İbn Kemal, ilk dönemden kendisine kadarki sü-
reçte, İslam düşünce tarihinde varlık üzerine yapılan tartışmaların büyük 
çoğunluğunu, bütüncül bir bakış açısıyla ele almış ve kuşatıcı bir yorumlama 
çabasına girmiştir. 

Bu bağlamda, Osmanlı düşüncesindeki sentezci yaklaşımın nasıl bir ze-
minde gelişim gösterdiğine, dolayısıyla da Osmanlı şerh ve haşiye geleneği-
nin İbn Kemal’de karşılaşılan tavra nasıl katkı sunduğuna işaret etmek 
mümkündür. Çünkü bu husus, Gazâlî sonrasında başlayan kelâm, felsefe ve 
tasavvuf disiplinleri arasındaki etkileşimin, Osmanlı düşünce hayatında bul-
duğu yansımanın ve kendi içinde hangi yönde dinamizm kazanarak gelişim 
gösterdiğinin takip edilmesi açısından önem taşır. Ayrıca bu noktadan hare-
ket edildiğinde görülecektir ki, İbn Kemal gibi birçok seçkin Osmanlı âlimi 
de şerh ve haşiye geleneğini oluşturan eserler üzerinden, kelâm, felsefe ve 
tasavvuf disiplinlerinin birbiri arasındaki düşünsel bağlarının ortaya çıka-
rılması çabasında olmuşlardır. 

Kemalpaşazâde’nin az önce değinilen çabasındaki başarısı, gerek yaşadığı 
dönemden itibaren ilmi çevrelerde topladığı takdir, gerekse bugüne ulaşan 
eserleriyle çağdaş araştırmacılarda uyandırdığı ilgi üzerinden yansıma bu-
lur. İbn Kemal’in meselelere bütüncül bakabilmesini ve sentezci yorumlar 

                                                 
23  Kemalpaşazâde, Risale fi Tahkik-i Muradi’l-Kailin, 130b. 
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getirebilmesini sağlayan bu zeminin, şerh ve haşiye geleneği etrafında geli-
şim gösterdiğine bir kez daha dikkat çekmek mümkündür. Bu noktada ise 
Osmanlı düşüncesi hakkında çoğu zaman eleştiri konusu yapılan bu gelene-
ğin, aslında ulema için söylenmiş olanı tekrar etmeme, göz ardında kalanı 
öne çıkarma, hatalı bulunanı düzeltme gibi daha birçok imkânı aynı anda 
sunduğu görülür.  

Varlık görüşünde öne çıkardığı kavramlar ve bu kavramlar etrafında 
yaptığı tartışmalar göz önünde bulundurulduğunda, İbn Kemal’in ilk dö-
nemden itibaren bu başlık altında ortaya konan çeşitli yaklaşımlar karşısın-
daki vukûfiyeti dikkat çeker.  

Perde arkasındaki hudûs ve imkân bahislerine dayalı olarak, yaratma ko-
nusunun ön plana çıktığı bu tartışmalarda, İbn Kemal’in takip ettiği yöntem, 
tahkiktir. Buna göre İbn Kemal bir meseleyi ele alırken, son sözünü söyle-
meden önce, felsefî kelâm döneminin ve tahkik yönteminin öncüsü kabul 
edilen Fahreddin er-Râzî’nin yanında, Tûsî ve bu dönemin öne çıkan diğer 
bazı isimlerinin de görüşlerine başvurur. Onun varlık merkezli tartışmalar-
da, genellikle Seyyid Şerif Cürcânî gibi önemli kelâmcıları eleştirdiğini ve fi-
lozofların yanında yer almayı tercih ettiğini ifade etmek mümkündür. 

Kemalpaşazâde, filozoflar ve kelâmcılar arasındaki tartışmalarda, öteden 
beri filozofların yoğun bir şeklide eleştirildikleri bazı konularda ise “şeriatçı 
sûfîler” arasındaki isimlere de eserlerinde yer verir. Aslında bu durumun İs-
lam düşünce tarihinde Gazâlî’nin ardından yaşanan gelişmelerle ilgili oldu-
ğunu ifade etmek mümkündür. Çünkü bu süreçte felsefenin, bir yandan ke-
lâma diğer yandan da tasavvufa etkide bulunduğu üzerinde öteden beri du-
rulmaktadır. Bunun yanında İbn Kemal’in ilmi silsilesinin, bir yandan Râzî 
üzerinden diğer yandan da Ekberî sûfîler üzerinden, anılan her iki ekolün 
kendisinde temsiliyetinin ortaya çıktığı Molla Fenarî’ye uzandığını da bura-
da ifade etmek gerekir. 

Kemalpaşazâde’nin anılan sûfî zümreye yönelik müspet tavrını, onun İbn 
Arabî hakkındaki fetvası üzerinden de okumak mümkündür. Bu durum, 
onun ilmi kişiliği ve düşünce dünyasında tasavvufa bakış açısını yansıtması 
bakımından önem taşır. Öte yandan Osmanlı düşüncesinin zirve dönemle-
rinden birinde yaşayan İbn Kemal’in, sapkın görüşleriyle toplumda ayrışma-
lara neden olacak çeşitli grupların temsilcileri karşısında ise tavizsiz bir ta-
vır içinde olduğu bilinmektedir. Onun az önce ifade edilen her iki yönünün 
bir arada değerlendirilmesi ise aslında İbn Kemal’in sûfî gruplar veya tasav-
vuf karşısında değil, fakat sosyal yaşamı ifsat edici sapkın zümreler karşısın-
da olduğunu gösterir. 
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Sonuç 
Osmanlı düşünce hayatının öne çıkan isimleri arasındaki İbn Kemal, dö-

neminin tüm ilimleri hakkında eserler kaleme almış önemli bir âlimdir. 
Renkli hayatının çoğunu devlet hizmetinde geçirmiş, Yavuz ve Kanunî gibi 
kudretli hükümdarlar zamanında, Şeyhülislamlık da dâhil olmak üzere bir-
çok kritik görevler üstlenmiştir. Bunların yanında İbn Kemal, İslam düşünce 
tarihinin saç ayaklarını oluşturan kelâm, felsefe ve tasavvuf disiplinleri ara-
sındaki etkileşimi, uzlaştırmacı-sentezci bir tavırla yorumlayan Osmanlı fi-
lozofları arasında yer alır. Bir Osmanlı filozofu olarak İbn Kemal’in bazı kav-
ramlara dair yorumları, filozofların varlık görüşüne yakın durduğu yönünde 
algılanmaya müsait olsa da, bu durumun onun genel tavrını yansıtan çok 
boyutlu bakış açısını gölgelemediğini ifade etmek mümkündür. 
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Öz 
Felsefe ve metafiziğin en temel konularından birisi “varlık (ontoloji)” 

problemidir. Çünkü üzerinde konuşabildiğimiz her şey bu kavram ile ilinti-
lidir. Bu sebeple kavramın doğru temellendirilmesi ve netleştirilmesi, felsefi 
sistemlerin ve düşüncelerin inşasında temel adımdır. 

15. yüzyılın önemli düşünürü, Eş’arî kelamcısı ve İbn Sina şârihi Seyyid 
Şerif Cürcânî (ö. 1413) de bu konuyu kelamın temel eserlerinden olan Şerhu’l 
Mevakıf adlı eserinde detaylarıyla ele alır. Onun varlıkla ilgili görüşlerinden 
bahseden makale ve eserler bulsak da onun “varlık” düşüncesini güncel gö-
rüşlerle mukayese eden çalışma göremedik. Bu sebeple hazırladığımız bu 
bildiride onun bu konudaki görüşlerini derleyip, onun görüşlerindeki İbn 
Sina etkisini ve döneminin ontolojisi ile mukayesesini yapacağız. Ele almak 
istediğimiz en önemli husus ise, özellikle kıta Avrupası felsefesi, idealist fel-
sefe, varoluşçuluk felsefesi bağlamında çağdaş ontoloji anlayışları ile 
Cürcânî’nin görüşlerini karşılaştırarak, onun görüşlerinin değerini göstere-
bilmektir.  

Anahtar Kelimeler: Şerif Cürcânî, ontoloji, varlık, mahiyet, imkân (müm-
kün varlık) 

 
Al-Sharif al-Jurjani’s Imagination of Being 
Abstract 
One of the main subjects of philosophy and metaphysics is the problem 

of “ontology”. Because everything we can talk about is related to this 
concept. For this reason, the correct foundation and clarification of the 
concept is the main step in the construction of philosophical systems and 
thoughts. 

One of the important thinker’s of the 15th century, As h ʿarī theologian 
and Ibn Sīnā’s (Avicenna) commenter Al-Sharif al-Jurjani (d. 1413), discusses 
this issue in detail in his work, Sharḥ al‐Mawāqif, which is one of the basic 
works of the Kalām. Although we found articles and works that talk about 
his views on existence, we have not seen any study comparing his “being” 
idea with current views. For this reason, in this report we will compile his 
views on this issue and compare the Ibn Sīnā effect in his views and the 
ontology of his period. The most important issue that we want to address is 
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to compare the views of al-Jurjani with the contemporary concepts of 
ontology, especially in the context of continental European philosophy, ide-
alist philosophy, and existentialist philosophy, is to demonstrate the value 
of his views. 

Keywords: Al-Sharif al-Jurjani, ontology, being, nature, possibility 
(contingent being) 

  
Giriş 
Bu tebliğde, her düzeyde insanın en temel algısı olan “varlık”, “var olma” 

konusunun her dönemde önemini koruduğunu ve buradan hareketle 15. 
yüzyılın önemli düşünürlerinden olan Seyyid Şerif Cürcânî’nin ontoloji dü-
şüncesini ve onun düşüncesinin günümüzde “yeni” olarak ifade edilen onto-
loji görüşleriyle nasıl kesiştiğini ortaya koymaya çalışacağım.  

Tebliğimde öncelikle kısa bir bakışla, ontoloji kavramını ve düşünce tari-
hinde yer alan belirgin ontoloji anlayışlarını ortaya koyacağım. Daha sonra 
çağdaş düşünce içindeki yeni ontoloji anlayışlarına da değinerek varlıkla il-
gili düşüncelere dair bütüncül bir bakış açısı yakalamaya çalışacağım. 
Cürcânî’nin görüşlerine geçmek ve değerlendirebilmek için hazırladığımız 
bu zeminden hareketle onun varlık tasavvurunu ortaya koyup bir değerlen-
dirme ile konuyu tamamlamış olacağım. Şimdi ontoloji kavramını ele alarak 
konuyu incelemeye başlayabiliriz. 

 
1. Ontoloji ya da Varlığı Anlama Çabaları 
Felsefî bir terim olarak ontoloji; en basit haliyle “varlık bilim” demektir. 

Yani “varlığın mana ve mazmununu ele alan bilim” demek. İşte her yanı-
mızda ve öz varlığımızda bulduğumuz bu varlığın/var olmanın anlamı ne-
dir? Bu çok açık şekilde gördüğümüz fenomenal varlığın ötesindeki, 
Goethe’nin deyimiyle “aşikâr sır” yani felsefenin de vücud sebebi olan “bu 
görünenin ardındaki görünmeyen gerçek sebep” nedir? Bu görünür alem 
gerçekte var mıdır? Yoksa bir yanılsama mıdır? gibi, cevabı bulunmaya çalı-
şılan sorular ontoloji merkezli sorulardan birkaçıdır. Bu ve benzeri sorular, 
var olduğunu hisseden hemen her zihin sahibinin fikir dünyasını az ya da 
çok meşgul eden sorulardır. Çünkü insanın kendi varlığının anlamı, bu soru-
lara verilecek cevaplarla yakından ilişkilidir. Dolayısıyla, ontoloji felsefenin 
de temelinde yerini alır ve felsefe varlığı olduğu hâl üzere bilmeden diğer 
pratik meselelerle uğraşamaz.1 

Varlık/vücûd, İbn Sina’nın deyimiyle “aklın kabul ettiği en genel kav-
ramdır”. Kavram böylesine genel olunca onun hakkındaki düşüncelerin çe-

                                                 
1  Nicolai Hartmann, New Ways of Ontology, trc. Reinhard C. Kuhn (Chicago: Henry Regnery 

Company, 1953), 4. 
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şitliliği de bir anlamda kaçınılmaz olmaktadır. Bu çeşitliği farklı noktalardan 
değerlendirmek ve dolayısıyla da farklı tasnifler yapabilmek/bulabilmek 
mümkündür. Örneğin, her ne kadar birçok insan için dışsal varlığın gerçek-
liği apaçık, tartışılması bile absürt bir konu iken, varlığın gerçek bir mahiye-
tinin olduğu fikrini yadsıyan görüşler olduğunu da burada hatırlamamız ge-
rekir.  

Tam da burada, bizim de konuyu varlığın gerçekliği ile ilgili yapılan ayı-
rım çerçevesinde ele aldığımızı, bu bildiride varlıkla ilgili diğer veçhelerden 
yapılan tartışmalara (arke, monizm, panteizm, vahdet-i vücud vb.) girmedi-
ğimizi ifade etmemiz yararlı olacaktır. İşte varlığın gerçekliği ile ilgili bu 
tasnifi burada kısaca ifade edecek olursak; 

a) Varlığı yadsıyan düşünceler: Bu düşüncenin temel savına göre “var 
denilen şeyler aslında reel olarak değil, bizim zihnimizde vardır. Bu âlem bi-
zim algımızdan ibarettir.” Bu temel fikrin çeşitli açılımlarını Berkeleyci an-
lamda “idealizm” ana başlığı altında bulabiliriz (epistemolojik idealizm, 
transandantal idealizm gibi). Bu iddia; var olan şeyleri zihinden bağımsız 
görmeyen, tikel varlıkların ya da fiziksel şeylerin onları algılayan veya onla-
rın bilincinde olan bir zihinden ayrı ve bağımsız bir varoluşları olamayaca-
ğını savunur. 2 Aşırı bir idealizm olarak nitelendirilebilen solipsizme göre de 
“varlık yalnızca benim varlığım ve benim zihinsel kavrayışlarımdır. Hiçbir 
büyük filozofun savunmadığı, teorik bir düşünce olarak ifade edilen bu fikre 
göre, tek hakiki gerçeklik “öznel ben”dir.3   

b) Varlığı kabul eden düşünceler: Bu görüşe göre varlık, insan düşünce-
sinden bağımsız olarak vardır. “Realizm” ana başlığı altında ifade edebilece-
ğimiz bu görüşe göre ise; varlığın bizim zihnimizden bağımsız bir varlığı 
vardır. Bizler, bizden tamamıyla bağımsız olarak var olan bir dünyada yaşa-
maktayız. Bu dünyada bilebildiklerimizin yanı sıra bilemediğimiz, bizim 
kavrayışımızın dışında var olan olgular da vardır. Yani biz onu algılamasak 
da o vardır.4 Bu bizim dışımızdaki varlığı bir oluş, bir idea, bir madde, hem 
madde hem idea ve bir fenomen olarak gören yaklaşımlar bu ana fikir altın-
da ele alınırlar. 

Bu kısa girişten sonra şimdi de kısaca çağdaş ontolojinin ne olduğuna bir 
bakalım. 

 
2. Çağdaş Ontoloji ya da Yeni Ontoloji 
Kurucusu ve temsilcisi ünlü Alman filozof, metafizikçi Paul Nicolai 

Hartmann (ö. 1950) olan bu akımda Husserlci fenomenoloji anlayışının, yani 
                                                 
2  Ahmet Cevizci, Paradigma Felsefe Sözlüğü, 4. Bs (İstanbul: Paradigma Yayınları, 2000), 486-488. 
3  Stephen P. Thornton, “Solipsism and the Problem of Other Minds”, Internet Encycylopedia of 

Philosophy, erişim: 15 Ağustos 2020, https://iep.utm.edu/solipsis/. 
4  Cevizci, Paradigma Felsefe Sözlüğü, 794. 
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varlığı göründüğü şekliyle anlama fikrinin etkisi görülür. Fenomenoloji yeni 
ontolojinin bir anlamda hareket noktasını oluşturur. Hartmann, varlığı gö-
ründüğü gibi anlama fikrinin etkisi ile reailst ve eleştirel bir ontoloji anlayışı 
ortaya koymaya çalışır. Genel hatlarıyla bu anlayış; klasik ontolojideki gibi 
bileni/özneyi önceleyen değil, varlık’ı/nesneyi bilginin öncesine alan ve bil-
gi teorisinin, bilenin bilmediği zamanda da var olduğundan hareketle öncel 
bir ontolojiye dayanması gerektiğini öne süren bir anlayıştır. Yani bilgi sü-
recinde ilk etapta bilişsel (kavram) kategorilerini değil, yalnız varlık katego-
rilerini öğreniriz. Kavram kategorileri, varlık kategorileri öğrenildikten son-
ra bunların kavram kategorilerine yansıtılmasıyla öğrenilecektir.5 

Hartmann kendi varlık biliminin merkezini oluşturacak olan varlık kat-
manları olarak adlandırılan yeni bir kuram ortaya koyar. Anorganik dünya-
nın temel katmanını oluşturan bu cansız nesneler katmanı ile fizik ilgilenir. 
Canlı varlıklar katmanındakiler, yaşam olayları sergilerler ki bunlarla da bi-
yoloji ilgilenir. Bir diğer katman da ruh taşıyan varlıkların katmanıdır. Bun-
lar bilinçli eylemler gösterirler; bunlarla da ruhbilim ilgilenir. Tinsel varlık-
lar, insanlar ise bilinçli eylemin yanı sıra aynı zamanda kendisi hakkında bi-
linç gösterirler. Bunlarla da tinsel felsefe, kültür felsefesi ilgilenir.  Bu varlık 
katmanları birbiri içine geçmiş değildir, tam tersine bir uçurumla birbirin-
den ayrılırlar. Fakat; bu varlık katmanları bir evin katlan gibi birbirleri üze-
rinde sıralanmışlardır.6 

Yeni ontoloji düşüncesinin ana ilkelerinin başında, “varlığın çokluk için-
de birlik olduğu” önermesi gelir. Yukarıda da ifade edildiği gibi varlığın 
katmanları ve varoluş biçimleri şeklindeki kavramlaştırmalar da bu düşün-
ceyi ifade eder. Bu katmanlar varlık’a ait şeylerdir ve bir anlamda onun fark-
lı yüzlerini, görünümlerini oluştururlar. İşte bu sebeple fenomenolojiden il-
ham alan yeni ontoloji, “tasvir edici-fenomenolojik yöntem”i kabullenmek-
le7 birlikte buna Aristoteles’in “aporetik yöntem”ini8 de ekleyerek9 ikisini 
birlikte felsefi yöntemi olarak kullanır. Tasvir edici yöntem olgu ve gerçek-
liklerin fenomenolojik bir ortaya çıkarılışını yapmayı hedeflerken; aporetik 
yöntem ise, bu olgu ve gerçekliklerin görünür olmayan çelişkilerini araştır-
maya çalışır. Bu sayede yeni ontoloji, varlığın ana yasalarını, varlık çeşitleri 
arasındaki bağları, dahası bu bağların nasıl meydana geldiğini ve varlık’ın 
aslında farklı katmanlardan meydana gelen bir bütünlük olduğunu ispatla-

                                                 
5  Hartmann, New Ways of Ontology, 19. 
6  Çetin Demir, Nicolai Hartmann ve Ontoloji -Ontolojinin Işığında Bilgi ve Bilgi Metafiziği (Yüksek 

Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002), 2. 
7  Demir, Nicolai Hartmann ve Ontoloji -Ontolojinin Işığında Bilgi ve Bilgi Metafiziği, 8-10. 
8  Öne sürülen bir tezdeki zorlukları ve hataları ortaya koyup deneme yoluyla onları çözmeye 

çalışan yöntem.  
9  Demir, Nicolai Hartmann ve Ontoloji -Ontolojinin Işığında Bilgi ve Bilgi Metafiziği, 33. 



Seyyid Şerif Cürcânî’nin Varlık Tasavvuru    167 
 

 

maya ve anlatmaya çalışır. Farklı katmanların bütünlüğünden oluşan bu 
varlık fikrinin ise iki temel kategorisi vardır; “ideal varlık” ve “reel varlık” 
kategorisi. Birinci kategori değişime kapalı iken ikinci kategori ise değişime 
açıktır. Ancak yine de bu iki kategori arasında ortak bir bağ mevcuttur. 

Bu varlık kategorileri ile ilgili olarak Hartmann şöyle demektedir: 
“Burada gerçekten, kelimenin tam anlamıyla ontolojinin yeni yol-
larından bahsedebiliriz. Bu, temelde şöyle dile getirilebilir: Varlık 
kategorileri apriori kavramlar değildir. Apriori ancak fikirler, kav-
ramlar ve yargılar olabilir. Düşünceden ve duygulardan elde edilen 
prensiplerin tek karşıtlığı, bilim teorisi açısındandır. Ama ontoloji-
de söz konusu olan bilmek değildir, hele karar vermek hiç değildir. 
Aksine söz konusu olan bilinmek istenen nesnedir (eğer bu nesne 
aynı zamanda bir Üstnesne ise, yani “varolan gerçekten bilmekle 
ne kadar nesnelleştirilebilmiş ise”).  

Kendiliğinden var olan nesnenin ilkeleri, hiçbir şekilde aynı zamanda 
bilginin ilkeleri değildir.”10 

Yeni ontolojinin amacı, materyalizm ile idealizm arasındaki karşıtlığın 
üstesinden gelmektir. Hartmann’a göre insan, varlık ilişkilerinin oluşturdu-
ğu geniş bir sistem içindedir. Kendisini bu ilişkilerden soyutlarsa içinde ya-
şadığı dünyayı kavrayamaz. Bu nedenle var olanı olduğu gibi inceleyen bir 
varlık bilimi gereklidir: 

“Eski ruh teorilerinin hepsi, ruhsal dünyanın binasına ruh dışı fak-
törleri dahil etmekten çekinmişlerdir. Bununla materyalizme kapı-
lacaklarından korkmuşlardır. Burada, kökten bir “ya/ya da” kur-
madıktan sonra, sanki bazı belli organik bileşenlerle, ruh dünyasını 
hemen organizmaya bağımlı olacakmış gibi, çekinmek için hiçbir 
sebep yoktur. Tabii ki, ruh dünyasının özel şekli ve özel bağımsızlı-
ğı kaybolmadan, çok çeşitli şekillerde ruh dışı durumlar olabilir. 
Çünkü bütün ruh (akıl, bilinç, idrak) yalnız geniş dünya ilişkileri 
içindedir bir kere ve onun üzerine basmaktadır. Öyleyse o da kendi 
tarafından yaratılmamış, dünyanın yapısını oluşturan determinas-
yon bağlantılarını taşıyacak ve onlara uyacaktır. Bu onun, her şey-
den öte kendine öz determinasyonuna sahip olmasını ve aşağı de-
recedeki doğanın güçlerine karşı belirli bir bağımsızlıkla karşı 
durmasını, engellemez.”11 

Hartmann’a göre varlık düzeninde dört katman vardır. Bunlar, maddi, 
organik, ruhsal ve tinsel kavramlardır. Felsefenin en büyük yanılgısı, temel 
ilkenin bunlardan yalnızca birinde aranmasıdır. Materyalizm maddi basa-
makta, metafizik ve idealizm tinsel basamakta aranmıştır. Oysa bu basamak-

                                                 
10  Hartmann Nicolai, Ontolojide Yeni Yollar, trc. Lütfi Yarbaş (İzmir: İlya, 2005), 18. 
11  Nicolai, Ontolojide Yeni Yollar, 41. 
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lar birbirine indirgenemez ve birinin yasaları diğerine uygulanamaz.12 Özet-
le Hartmann; varlığın, belirli kısımlarının bilinebileceğini, bütün basamakla-
rını kapsadığı varsayılan temel varlık formlarının bilinemeyeceğini iddia 
eder ve “biz nesneleri ‘oldukları’ gibi bilemeyiz, onlara ilişkin bizde kalan 
tek şey değişken kavramlardır”,13 “(şeylerle ilgili zihnimizde oluşan) imge 
veya tasarım ister yargı, kavram, kuram ya da genel bir dünya imgesi olsun; 
bu oluşum nesneye uygun olabilir ya da olmayabilir. Nesneye uygun olması 
durumunda ona ‘doğru’, olmaması durumunda ise ‘yanlış’ diyoruz”14 der.  

Hartmann, varlığın kendisini tüm gerçekliği ile ortaya koyduğunu düşü-
nür. Yeni ontoloji ile, varlığın görünenin ötesinde bir gerçekliği olduğu dü-
şüncesine kapılmadan onu olduğu gibi açıklamaya çalışır. Yeni varlık bilim, 
var olanı mantıksal ya da teleolojik metafizik temellendirmelerle kesinlikle 
açıklama girişiminde bulunmayacaktır. Çünkü biz varlıkta böyle bir gayenin 
var olup var olmadığı hususunda kesin bir sonuca varamayacağımız gibi, 
varlıkta böyle bir gayenin olup olmaması, orada bizden bağımsız olarak bu-
lunan şeyde bir değişiklik meydana getirmez. Birbirinden farklı ve çeşitli 
olan varlık âlemi içindeyiz. Bu sayısız var olanları tek tek açıklamak da im-
kân dahilinde değildir. Hartmann, önümüzde duran ve bir çokluk teşkil eden 
varlığın, bu çokluğu ve çeşitliliği içinde taşıyan bir birliği ve bütünlüğü ol-
duğunu söyler. Ona göre varlık, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, birbiri üs-
tüne yükselen tabakalara ve bu tabakaların kategorilerine sahiptir.15 

 
3. Cürcânînin Varlık Tasavvuru 
Cürcânî’ye göre varlık kavramı İbn Sina’nın da ifade ettiği gibi bedihî-

dir16, bütün kavramların en geneli ve en bilinenidir. Cürcânî tasavvurunu bu 
ana fikre dayandırarak, varlıkla ilgili tanımlamaların bu en genelden daha 
kapalı olacağından dolayı gerçek bir tanım olamayacağını düşünür.17  

Cürcânî “varlık” lafzıyla “dış dünyada var olanı” yani benim zihnimden 
bağımsız olarak var olanı kastetmektedir. Burada, dışta var olanı zorunlu kılan 
şey kastedilmemektedir. Bu konuyla ilgili tartışma da bu iki meselenin birbi-
rine karıştırılmasından meydana gelir. Cürcânî burada varlık’ın bedihi oldu-
ğunu, onu zorunlu kılan şeyin bedihi olmadığını ifade eder. Ve o, dış dünya-

                                                 
12  Hartmann, New Ways of Ontology, 63. 
13  Nicolai Hartmann, Ontolojinin Işığında Bilgi, trc. Harun Tepe (Ankara: Türkiye Felsefe Kuru-

mu, 2010), 2. 
14  Hartmann, Ontolojinin Işığında Bilgi, 9. 
15  Vedat Çelebi, “Nicolai Hartmann’ın Yeni Ontolojisinde Varlık ve Değer İlişkisi” (I. Türkiye 

Lisansüstü Çalışmaları Kongresi, Konya, 2012), 99. 
16  Seyyid Şerif Cürcani, Şerhu’l-Mevâkıf, çev. Ömer Türker (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Ku-

rumu Başkanlığı Yayınları, 2015), 468. 
17  Cürcani, Şerhu’l-Mevâkıf, 472. 
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da var olana varlık demesi sebebiyle dışarıda olmayan ma’dumun da bir var-
lık/şey olmayacağını düşünür.18  

Dış dünyada tahakkuku olan mevcutları (meratibü’l-mevcudatı) ise asli 
bir varlığa sahip olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye ayırır. Dıştaki varlıklar 
asli varlığı, diğerleri ise zihni varlığı ifade eder. Bu asli varlık zatı itibariyle 
yokluğu kabul etmiyorsa bu zorunlu varlığı yani Tanrı’yı ifade eder, yokluğu 
kabul ediyorsa mümkün varlığı ifade eder. Mümkün de cevher ve araz ola-
rak ikiye ayrılır.19  

Cürcânî İbn Sina’dan tevarüs ettiği, Varlığın zatı ile varlığını ayırma ve 
zatına mahiyet deme fikrini savunur. Her şey o şeyi kendisi yapan bir hakika-
te sahiptir. Bir şeyin “hakikat”i derken de kastedilen budur. İşte bu hakika-
tin tikel olanına “hüviyet” denir ve dış varlık anlamında kullanılır; tümel 
olanına ise “mahiyet” denir.20 Cürcânî, Ta’rîfât adlı eserinde ise “hüvviyet”i 
şöyle tanımlar: “Çekirdeklerin ağaçları ihtiva etmesi gibi mutlak gayb âle-
minde bütün hakikatleri şâmil olan mutlak hakikattir.”21 

İşte varlıkların, varlık-mahiyet bileşimi hali mümkünleri ifade eder. 
Mümkünün var olabilmesi için, varlığın mahiyetten ayrılması tasavvur edi-
lemez. Ve ona bu mahiyeti bir de giydiren bulunur.22  

Mahiyet-zat ayrımının olmadığı varlık mertebesi ise zorunlu varlıktır. 
Burada güneş ve onun ışığı meselesinde olduğu gibi aslında birbirinden 
farklı olmayan bu iki husus, zihnen birbirinden farklı düşünülebilir. 
Cürcânîye göre cumhur mütekelliminin zorunlu varlık tasavvuru budur.23 

Sırf varlık, zorunlu varlığın varlığının dışında bir mahiyetinin olmadığı 
mertebe üçüncü mertebedir. Burada zihnî bir ayrıma da imkân yoktur. 
Cürcânî’ye göre vahdeti vücutçu sufilerin görüşü budur.24 

Cürcânî, filozoflar dediği Farabi-İbn Sina gibi isimlerin kendi zatıyla ka-
im, varlık-mahiyet ayırımı yapılamayan mücerret varlık anlayışı ile sufilerin 
la-taayyun mertebesindeki mutlak varlık Tanrı anlayışları arsında bir para-
lellik kurmaktadır. Güneşin ışıkları yeryüzüne vurduğu zaman aslında ışık 

                                                 
18  Ömer Türker, “Giriş”, Şerhu’l-Mevâkıf, ed. İbrahim Halil Üçer (İstanbul: Türkiye Yazma Eser-

ler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2015), 68. 
19  Türker, “Giriş”, 69. 
20  Türker, “Giriş”, 69. 
21  Seyyid Şerif Cürcânî, Ta’rîfât - Tasavvuf Istılahları, çev. Abdülaziz Mecdî Tolun (İstanbul: 

Litera Yayıncılık, 2014), 67. 
22  Muhammet Fatih Kılıç, “İbn Sînâ’da Varlığın İlkesi”, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, II 

(2009): 83. 
23  Eşref Altaş, “Varlık, Varlığın Birliği ve Var Olanların Mertebeleri: Cürcânî’nin Yaklaşımı”, 

İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim Seyyid Şerif Cürcani Örneği, ed. M. Cüneyt Kaya (İstan-
bul: Klasik Yayınları, 2015), 104. 

24  Altaş, “Varlık, Varlığın Birliği ve Var Olanların Mertebeleri: Cürcânî’nin Yaklaşımı”, 106-
107. 
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bölünmemekte ve çoğalmamaktadır. Bölünme ve çoğalma, ışıkta değil yer-
yüzünde olmaktadır. Bir başka açıdan değerlendirildiğinde de; ışık değerli 
şeyleri aydınlattığı için değerli olmayıp, kötü şeyleri aydınlattığı için de de-
ğerinden bir şey kaybetmemektedir.25 

Asıl hakikat olan, hiçbir çoğalmanın gerçekleşmediği, imkânın ve yoklu-
ğun kendisine ilişmediği varlığın hakikati, Zorunlu’nun hakikatidir. Zorun-
lunun dışındakiler ise “varlık” anlamını Zorunlu’ya nispetle almaktadırlar. 
Bu nispet ise Allah katından kendilerine parlak zekâ verilmiş kişiler tarafın-
dan anlaşılabilecektir.26 

Cürcânî’nin mümkün ve zorunlu varlık ayrımına dayalı ontolojisi çeşitli 
eleştirilere tabi tutulmuş, imkânın ezeliliği gibi noktalarda görüşleri eleşti-
rilmiştir.27 

 
Sonuç 
15. yüzyılın önemli simalarından olan Cürcânî, Eş’ari bir âlim olarak, 

Eş’ari’nin âlemi öz olarak kabul etmeyen anlayışı ile uyumlu bir çerçevede, 
varlığın aslında tek bir hakikat olduğu fikrini savunmuştur. Bir İbn Sina 
şârihi de olan Cürcânî, İbn Sina’nın “zorunlu varlık” ve “mümkün varlık” 
ayrımlarını da takip ederek bu görüşleri mezcetmiştir.  

O, Risâle fî Merâtibi’l-Mevcûdât ve Risâle fî Vahdeti’l-Vücûd adlı risalelerinde 
varlık tasnifleri yapmış, görüşlerini ortaya koymuştur. Onu bu konuda öne 
çıkaran nokta ise, varlıkla ilgili tek bir fikre takılıp kalmadan farklı veçhe-
lerden farklı tasnifleri kabul edebileceğimizi, varlığın tek bir boyutu olma-
dığını yaptığı tasniflerle ortaya koymasıdır.  

Onun belki de en belirgin özelliği ise,  çok yönlü görüş sahibi oluşunun 
onu çağlar aşan bir noktaya taşımasıdır. Varlığın sürekliliğini ve farklı kat-
manlara sahip olmakla birlikte bir yapı olduğunu ifade eden Cürcânî’nin bu 
görüşlerine paralel olarak ifade edilen “yeni ontoloji” ortaya koyma çabaları 
onun görüşlerinin dinamikliğini göstermesi açısından önemlidir.  

Nicolai Hartmann’ın ifade ettiği yeni ontoloji de varlığı farklı katmanları 
olan ancak bunların aslında farklı farklı varlıklar olmayıp birbirini tamam-
layan bir yapı gibi, birbirleri üzerine sıralanarak bir bütün oluşturduklarını 
ifade eder. Bu tabakalar arasındaki ilişki; zaman, nitelik, nicelik, büyüme gi-
bi kategoriler aracılığıyla kurulur.  

Biz bu tebliğ ile Hartmann’ın tüm görüşlerinin Cürcânî ile örtüştüğünü 
ifade etmeye çalışmıyoruz. Burada yapmak istediğimiz, Cürcânî’nin varlıkla 

                                                 
25  Altaş, “Varlık, Varlığın Birliği ve Var Olanların Mertebeleri: Cürcânî’nin Yaklaşımı”, 118. 
26  Altaş, “Varlık, Varlığın Birliği ve Var Olanların Mertebeleri: Cürcânî’nin Yaklaşımı”, 114. 
27  Geniş bilgi için bkz. Ahmet Faruk Yolcu, “İmkânın Ezelîliği ve Ezelîliğin İmkânı Sorununda 

Kemalpaşazâde’nin Cürcânî Eleştirisi”, Kocaeli İlahiyat Dergisi 2/2 (2018): 80-95. 
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ilgili görüşlerinin çağdaş dönemde de bir karşılık bulabildiğini, bu çağa da 
hitap edebildiğini göstermektir.  

Cürcânî de Hartmann da varlığın çok katmanlı ve çok boyutlu olduğunu 
ifade etmişler, ancak bu çokluğun “Varlığın” zatî çokluğu sebebiyle olmayıp 
aslında “Varlığın” birliği içerisindeki çokluk olduğunu ifade etmişlerdir.  
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limleri vb. alanlarda eser vermiş çok yönlü bir bilgindir. Onun, Nasîruddîn 
et-Tûsî (ö.672/1274)’nin Tecrîdu’l-Kelâm adlı eserine yazdığı şerhi, gelenek 
tarafından eş-Şerhu’l-Cedîd olarak nitelenmiştir. Çünkü Ali Kuşcu mezkûr 
şerhinde, Şemsuddîn el-İsfehânî (ö.688/1289)’nin Tesdîdu’l-Kavâʿid şerhi ve 
Seyyid Şerif Cürcânî (ö.816/1413)’nin bu şerhe yazdığı haşiyesini medar edi-
nerek Fârâbî-İbn Sînâ geleneği ile kelamcılar arasında, tıpkı Kutbuddîn er-
Râzî (ö.766/1365)’nin Fahruddîn er-Râzî (ö.606/1210) ile Nasîruddîn et-
Tûsî’nin el-İşârât şerhlerindeki hakemliğine benzer bir rol üstlenmiş görün-
mektedir. Ali Kuşcu’nun bu görevi yerine getirirken, kullandığı teknik te-
rimleri incelediğimizde, amacı savâb (=hakk/sıdk)ı ortaya çıkarmak olan 
âdâbu’l-bahs ve’l-munâzarayı kullandığını görüyoruz. Diğer taraftan Ali Kuşcu, 
âdâbu’l-bahs ve’l-munâzarayı sistemli hale getiren Şemsuddîn es-Semerkandî 
(ö.722/1322)’nin Risâle fî Âdâbi’l-bahs’ına şerh yazan Uluğ Bey (ö.853/1449)’in 
öğrencisidir. Bu çalışmada, Ali Kuşcu’nun bir âdâbu’l-bahs ve’l-munâzara uy-
gulaması tahlil edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ali Kuşçu, eş-Şerhu’l-Cedîd ‘ala’t-Tecrîd, Âdâbu’l-bah 
ve’l-munâzara  

 
ʿalâ Al-Dîn ʿalî Ibn Muhammad al-Qushjî’s al-Sharh Al-Jadîd ʿalâ Al-Tajrîd 

(Sharḥ Tajrîd Al-Kalam) as an Implementatıon of Âdâb Al-Bahs va al-Munâzara 
Abstract 
ʿAlī al-Qushjī was a sophisticated scholar among his colleagues. He has 

many works on more than one field like mathematics, astronomy, 
philosophy, kalam, usūl al-fiqh. One of these is Sharḥ Tajrīd al-Kalam. This 
work has been called as al-Sharḥ al-Jadīd by his successors. Because it may 
be said that al-Qushjī adjudicated between Peripatetic-Muslim Philosophers 
like al-Farabi, Avicenna and al-Kalam tradition (Islamic Theology) based on 
Shams al-Dīn Isfahanī’s Tasdīd al-Qawāʿıd and Sayyīd Sharif al-Jurjānī’s 
supercommentary on Tasdīd. The situation of al-Qushjī in this subject is 
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similar with Kudbuddīn al-Rāzī’s position between Fa r al-Dīn Razi and 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī on commentaries of al-Ishārāt. While al-Qushjī practiced 
adjudicating mission, he used ādāb al-baḥs  va al-munāẓara as a analitical 
method. Moreover, al-Qushjī is a pupil of Ulu  Beg who wrote a 
commantary on Shams al-Dīn al-Samarqandī’s Risala fī Ādāb al-Baḥs  va al-
Munāẓara. In this artical, it was analysed how al-Qushjī used ādāb al-baḥs  va 
al-munāẓara as a analitical method in his commentary on Tajrīd al-Kalam. 

Keywords: ʿalî al-Qushjî, al-Sharh Al-Jadîd ʿalâ Al-Tajrîd, Âdâb Al-Bahs va 
al-Munâzara 

 
I. ‘Alâuddîn ‘Ali b. Muhammed es-Semerkandî el-Hanefî el-Kûşcî, aşağı 

yukarı 808/1406 tarihlerinde Semerkand’da doğup 879/1474 yılında İstan-
bul’da vefat etmiş astronomi, matematik, kelam, fıkıh usulu, tefsir, dil gibi 
alanlarda eser vermiş çok yönlü bir bilgindir. Onun ilmi hayatı ile ilgili bir-
kaç noktaya işaret etmek istiyoruz: Birincisi, Ali Kuşcu; Uluğ Bey 
(ö.853/1449), Kadızâde-i Rûmî (ö.844/1440?) ve Gıyâsuddîn Cemşid 
(ö.832/1429)’in öğrencisidir. Bu isimler çok yönlü ilmi kişiliklerine rağmen 
daha ziyade astronomi ve matematik alanına yoğunlaşmışlardır. Ali 
Kuşcu’nun bu sıra dışı bilginlerin müktesebini kelâmi tartışmalara (ve İstan-
bul’a) ne derece taşıdığı ve bu konuda nasıl bir netice istihsal ettiği merakı 
muciptir. İkincisi, Ali Kuşcu’nun mezkûr üç hocasından Uluğ Bey’i konumuz 
açısından istisna ediyoruz. Çünkü kişiliği bakımından Gıyâsuddîn Cemşid’in 
“mukaddes ve mübarek bir ruh sahibi, insan kemalatini ve melekler ahlakı-
nı, Hz. Muhammed’in karakterini taşıyan bir zat”1 olarak tavsif ettiği Uluğ 
Bey, âdâbu’l-bahs ve’l-munâzarayı inşa ve ikmal eden Şemsuddîn Muhammed 
b. Eşref es-Semerkandî (ö.722/1322)’nin âdâbı kemale erdirdiği eseri Risâle fî 
âdâbi’l-bahs’a şerh yazmıştır.2 Saçaklızâde (ö.1146/1733?)’nin sık sık haşiye-
lerine atıf yapmasına bakılırsa3 ehlinin ilgisine mazhar olduğunu söylemek 
mümkündür. Burada en azından şunu söyleme imkânı elde ediyoruz: Ali 
Kuşcu, Uluğ Bey’den astronomi ve matematik derslerinin yanı sıra âdâbu’l-
bahs da okumuş olabilir. Üçüncüsü, onun Uluğ Bey ve Kadızâde’ye haber 
vermeden Kirman’a gitmesidir. Bu gizli gidişin sebebini, şimdilik, bilmiyo-
ruz, ancak, tabiri caiz ise, dönüşü muhteşem olmuştur. Çünkü Kirman’da 
Şerhu Tecrîdi’l-Kelâm’ı yazmıştır. Şerhini, Sultan Ebu Sa‘îd Gürkan b. Sultan 
Muhammed Hudabende’nin isteği üzerine yazmıştır. Dönüşünde Uluğ Bey’in 

                                                 
1  Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş I (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-

kültesi Yayınları, 1981), 95. 
2  Uluğ Bey’in bu şerhi tarafımızdan yayına hazırlanmaktadır. 
3  Saçaklızâde Takrîr’de Uluğ Bey haşiyesine on dört defa atıf yapmaktadır. Bkz. Saçaklızâde, 

Takrîru’l-Kavânîni’l-Mutedâvile fî ʿİlmi’l-Munâzara, tah. ve çev. Yusuf Türker (Kahramanmaraş: 
Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediyesi, 2017). 
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“Bana ne hediye getirdin?” sorusuna Ali Kuşcu’nun hocasının Ay’ın şekilleri 
hakkında yazdığı bir çalışmasını tashih eden ve yeni tespitlerini ortaya ko-
yan Risâle fî halli eşkâli’l-kamer’i arz ettiği, Uluğ Bey’in de ayaküzeri bir çırpı-
da okuyup beğendiği ve onun gizli gidişini affettiği kayıtlıdır.4 Uluğ Bey’e 
neden Tecrîd Şerhini takdim etmemiştir?! Sebebini bilmiyoruz, ancak hocası-
nın ilgi alanına göre ve istediği affı istihsal edecek bir hediye sunduğu açık-
tır. Uluğ Bey’e takdim ettiği risaleye göre Ali Kuşcu’nun Kirman yolculuğu-
nun sebebinin sadece kelâm ilmi olduğunu söylemek doğru değilse de şerhi-
nin girişindeki ifadeye göre kelâm ilmi onun ilmi hayatının vazgeçilmezi ol-
duğu söylenebilir: “Bu ilmin hakikatlerini anlamaya hayatımın yarısını har-
cadım; zaman elverdiği ölçüde onun incelikleri üzerinde derin derin düşün-
düm; bu ilimle ilgili derinlemesine incelemediğim bir kitap bırakmadım; ve 
(bu kitapların da,) ister sağlam ister zayıf olsun her satırını iyice kavradım.”5  
Ali Kuşcu’nun ömrünün yarısını harcadığını söylediği ilmin bir semeresi 
olan bu şerh, hem suret hem de içerik bakımından incelikli bir takrîre, 
tahrîre ve tahlîle muhtaçtır. Burada suretten kastımız, konuları ele alırken 
kullandığı tartışma yöntemidir. İçerikten kastımız ise Fârâbi-İbn Sînâ gele-
neği ile Fahruddîn er-Râzî geleneği arasındaki münâzarada tuttuğu yerdir. 
Münâzarada bir moderator zorunlu değildir; acaba iki gelenek arasında bu 
görevi mi deruhte ediyor, yoksa iki taraftan birinin delillerini mi tercih edi-
yor? Dile kolay bu soruların cevabı, oldukça zordur. Ali Kuşcu için bu zorlu-
ğun iki katmanlı olduğu söylenebilir: Birincisi, Fârâbî (ö.339/950) ve İbn Sînâ 
(ö.428/1037)’ya karşı Gazâlî (ö.505/1111) ile başlamış Fahruddîn er-Râzî 
(ö.606/1210) ile zirvesine ulaşmış ve neredeyse tek taraflı bir şekilde gerçek-
leşen tartışma. Ali Kuşcu’nun şerh yazdığı Tecrîd’in sahibi Nasîruddîn et-Tûsî 
(ö. 672/1274)’nin Fahruddîn er-Râzî ve takipçilerine karşı giriştiği tashih ça-
baları, Engin Erdem’in tabirini ödünç alarak söylersek, Fârâbî ve İbn Sînâ’yı 
sanık sandalyesinden kaldırmaya yeterli olmamış görünüyor. Dolayısıyla Ali 
Kuşcu’nun işinin gerçekten zor olduğunu tahmin etmek güç olmasa gerek-
tir. İkincisi, Ali Kuşcu’nun Hanefî kimliğidir. Şerhinin muhakkiki onu “Hanefi 
fakihi, Eş‘âri kelamcısı” olarak nitelemektedir.6 Fârâbî-İbn Sînâ’nın Hanefi 
kimliği bir tarafa Ali Kuşcu’nun içinde bulunduğu Maveraünnehir bölgesin-
deki Hanefiler, Ebu Hanife’ye hem amelde hem de itikadda ittibayı mezhebi 

                                                 
4  Ali Kuşcu, Şerhu Tecrîdi’l-‘Akâ‘id, tas. ve tah. Muhammed Hüseyin ez-Zâri ‘î er-Rıdâyi (Kum: 

Râid, 1393), 23-24. 
5  Ali Kuşcu, Şerhu Tecrîdi’l-‘Akâ‘id, 68. 
6   Ali Kuşcu, Şerhu Tecrîdi’l-‘Akâ‘id, 23. Gerçi “Hanefi fakihi, Eş‘âri kelamcısı” olmak sadece Ali 

Kuşçu’ya özgü bir nitelik değildir. Cürcânî (ö.816/1413) için de kullanılan bir nitelemedir. 
Bkz. Sadreddin Gümüş, Cürcani, Seyyid Şerif, TDV İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 
1993), 8/134-136. 
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kimliklerinin asıl göstergesi kabul ettiklerine7, yani sistemi “reddedilecekse 
tümden, kabul edilecekse tümden” şeklinde kurguladıklarına göre Mavera-
ünnehir bölgesinin Hanefi fakihi olarak Ali Kuşcu’nun Fârâbî-İbn Sînâ ile 
Fahruddîn er-Râzî ve takipçileri arasındaki tartışmalarda tuttuğu yer, her 
bakımdan dikkate değerdir. Biz, Ali Kuşcu’nun Tecrîd Şerhi’nde tuttuğu yerin 
ve “Hanefi fakihi, Eş‘âri kelamcısı” kimliğinin bir misdakı olup olmadığının 
tespit edilmesinde kullandığı tartışma yönteminin, -ki burada bu yöntemin 
âdâbu’l-bahs ve’l-munâzara olduğunu söylüyoruz-, bir ip ucu vereceğini dü-
şünmekteyiz. Esasen bu sadece Ali Kuşcu’nun şerhine özgü değildir; İbn Sînâ 
ve sonrası bütün metinler için geçerli olduğunu söylemek, sanırız, yanıltıcı 
olmaz. Çünkü her ne kadar âdâbu’l-bahs ve’l-munâzara Şemsuddin es-
Semerkandî tarafından sistemleştirilmiş olsa da İbn Sînâ eş-Şifâ: el-Cedel’in 
girişinde münâzarayı işleyişi ve amacı bakımından cedelden kesin olarak 
ayırmıştır;8 fıkıh hocası ile yaptığı münazaralar da bu ayrıma dayanıyor olsa 
gerektir.9 Dolayısıyla Ali Kuşcu’nun şerhinde kullandığı takrîr, tahrîr, istifsâr, 
menʿ, senedli menʿ, hal, icmâli ve tafsîli nakz ve muʿâraza gibi terimlerin müna-
zara ilmine ait olduklarının bilinmesi, onun taraflar arasındaki tartışmada 
hakem mi, yoksa bir taraf mı olduğunu tespit etmede önemli bir ip ucu ola-
cağı muhakkaktır. Münâzarada amaç savâb (=nefsu’l-emrde inkârı mümkün 
olmayan şey)ı ortaya çıkarmak olduğu için bu yöntemi kullanan biri olarak 
Ali Kuşcu’nun, Fârâbî-İbn Sînâ ile Fahruddîn er-Râzî ve takipçileri arasında 
varlık-yokluk ikilisinin tarifi, mutlak varlığın ortaklığı, varlığın mahiyete 
zaidliği, mutlak varlığın konumu, ma‘dûmun iadesi, imkân-ı hâss ve illet-
ma‘lûl ilişkisi gibi gerilimli meselelerde işinin gerçekten çok zor olacağı 
açıktır. Buradaki zorluk, işin tabiatından başlamak üzere kullandığı yönte-
min inceliği ve bize göre, eğer öyleyse, “Hanefi fakihi, Eşʿâri kelamcısı” kim-
liğinden de kaynaklanacaktır. Bu çalışma, âdâbu’l-bahs ve’l-munâzaranın Ali 
Kuşcu’nun Tecrîd Şerhi’ndeki konumunun tespitinde anahtar bir role sahip 
olduğu iddiasındadır; çünkü şerhteki her bir mesele âdâb kaidelerine göre 
tartışılmıştır; fakat burada âdâbın temel işleyişine birer misal verilecek, ay-
rıntılar devam etmekte olan bir başka çalışmamıza bırakılacaktır.10  

 

                                                 
7  Mehmet Kalaycı, Tarihsel Süreçte Eşarilik Maturidilik İlişkisi, (Ankara: Ankara Okulu, 2013), 

125, 127, 128. 
8  İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ: el-Cedel, tah. Ahmed Fuad el-Ehvânî (Kahire: 1965), 15-20. 
9  Şemsuddîn eş-Şehrezûrî, Nüzhetu’l-Ervâh  (Bilgelerin Tarihi ve Özdeyişleri), çev. Eşref Altaş, 

(İstanbul: TYEK, 2015), 842. 
10  Âdâbu’l-bahs ve’l-munâzaranın Ali Kuşcu’nun şerhindeki rolü, Engin Erdem ile yürüttüğümüz 

Ali Kuşcu’nun Tecrîd Şerhi Tercümesi ve Değerlendirmesi isimli çalışmamızda ayrıntılı bir şekil-
de ele incelenmektedir. 
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II. Ali Kuşcu’nun Tecrîd Şerhi’nden verilecek misaller âdâbu’l-bahs ve’l-
munâzararanın ana kurgusuna göre incelenecektir. İtiraf etmek gerekir ki 
hem âdâbu’l-bahs ve’l-munâzarara hem de uygulamanın içeriği olarak Ali 
Kuşcu’nun ömrünün yarısını harcayarak ortaya çıkardığı bu müstesna şerh, 
her bakımdan çok sıkı bir örgüye sahiptir.  

 
Âdâbu’l-Bahs ve’l-Munâzara 
Ali Kuşcu, Tecrîd Şerhi’nin girişinde Tecrîd’i “insanı hayrete düşüren keş-

fedilmeye muhtaç bir tasnif; ilk bakıldığında anlaşılmayı zorlaştıran şeyleri 
ihtiva eden bir telif; hacmi küçük, ancak nazmı veciz, bilgisi çok, ismi muaz-
zam; beyanı görkemli; yeri yücelerde; düzeni harika; değerli bilginlerin ka-
bulünde; büyük bilginlerden hiçbiri benzerini yazmayı başaramadı; ne zir-
vedeki ne de zamanla yetişmiş hiçbir seçkin bilgin de ona benzeyenini bile 
ortaya koyamadı”11 şeklinde tavsif etmektedir. Ali Kuşcu, Tecrîd’in bu yoğun 
ve sıkı kurgusu dolayısıyla birçok şerhe medar olduğunu söylemektedir. An-
cak Kuşcu münâzaraya girişeceği isimler hariç başka bir şarih ismi zikret-
memektedir. Kuşcu’nun özel olarak munâzaraya girişeceği iki isim, bir şarih 
ve bu şarihin haşiyecisidir: Şarih, Şemsuddîn Mahmûd el-İsfehânî 
(ö.749/1349), haşiyeci de es-Seyyid eş-Şerif el-Cürcânî (ö.816/1413)’dir. El-
İsfehânî’nin Tecrîd Şerhi’nin ismi, Tesdîdu’l-Kavâʿid fî Şerhi Tecrîdi’l-ʿAkâʿid; El-
Cürcânî’nin eserinin ismi Hâşiyetu’t-Tecrîd’dir. Burada tabiî olarak şöyle bir 
soru akla gelmektedir: Ali Kuşcu neden bu iki isimle münâzara etmeyi iste-
di? Tûsî’nin, Tecrîd’i mezhebi kimliğine göre konumlandırdığını kabul eder-
sek münâzara için niçin öncelikli olarak Tûsî’yi sonrada onunla aynı mezhe-
bi kimliğe sahip olan başka birini mesela Allame Hıllî (ö.726/1325)yi tercih 
etmemiştir? Çünkü ilk bakışta “Hanefi fakihi, Eşʿâri kelamcısı” kimliği ile 
muhataplarının farklı olması gerektiği fikri ortaya çıkmaktadır. Elbette 
Kuşcu bu sorulara cevap vermiştir, fakat verdiği cevab, Servet Doğan’ın ta-
biriyle, çok usta bir kung-fu hareketi gibi basit gibi durmasına karşın olduk-
ça kıvrak ve tekniktir. Kuşcu birçok şerhten el-İsfehânî’yi tercih edişini 
“uslup bakımından çok ince/zarif; yöntem bakımından en güzeli” 12 olarak 
açıklarken el-Cürcânî’yi tercih edişini de “haşiyeleri; saf hakikatleri, en gü-
zel incelikleri kapsar; tahrirlerinin kaynağından, hakikat nehirleri fışkırır; 
takrirlerinin yüceliğinden, inceliklerin ırmakları kaynaklanır” şeklinde açık-
lamaktadır. Kuşcu’nun münâzara için seçtiği bu iki isim her bakımdan ger-
çekten çetindir. Çünkü Tecrîd üzerindeki bu mesailerinden ziyade bir tartış-
manın nasıl başlayıp devam edeceği ve nihayet nasıl sona ereceği üzerine de 
teorik çalışmaları olan isimlerdir. El-İsfehânî’nin sadece birkaç çalışmasını 
                                                 
11  Ali Kuşcu, Şerhu Tecrîdi’l-‘Akâ‘id, 66 
12  Ali Kuşcu, Şerhu Tecrîdi’l-‘Akâ‘id, 66 
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zikretmek bile yeterli olacaktır: Burhânuddîn en-Nesefî (ö.687/1289)’nin 
ʿilmu’n-nazar alanındaki en yaygın ve şöhretli eseri el-Fusûl’ün13  şerhi;14 İbn 
Hācib (ö.646/1249)’in, Munteha Muhtasar’ına şerhi, ʿUrmevî (ö.682/1283)’nin 
Metâliʿ’sinin şerhi ve Nazıru’l-ʿAyn.15 Kaynaklarda “zeki, müdekkik, muhakkik, 
derin anlayışlı, fesahat ve belâgat sahibi, münâzarada mahir bir âlim”16 ola-
rak tavsif edilen El-Cürcânî’ye gelince, kütüphanelerimizde ona nisbet edi-
len çok sayıda münazara metni bulunduğu gibi mantık şerhlerine yazdığı 
haşiyelerinde bağlam geldiğinde gerekli teknik açıklamaları ayrıntılı bir şe-
kilde yapmaktadır. Bunlardan Kutbuddîn er-Râzî (ö.766/1365)’nin Şemsiyye 
Şerhi’ne ve Metali‘ Şerhi’ne yazdığı haşiyeleri ile Mevâkıf Şerhi’ni zikretmek 
yeterlidir. Ali Kuşcu bu iki ismi niçin seçtiğini söyledikten sonra ciddi bir 
hesaplaşmaya girişeceğinin ipuçlarını da, yine oldukça kibar bir şekilde şöy-
le ifade etmektedir: “Bununla beraber (el-İsfehânî’nin ve el-Cürcânî’nin ça-
balarına rağmen) bu kitabın (=Tecrîd) bulmacalarının gizlerinin çoğu olduğu 
gibi kaldı; onun hazinesinin saklılarını da bir anlık olsun hiçbir bakan göre-
medi; onun faydalarından gün görmemişleri de zihinlere saklı kaldı, öyle ki 
daha önce ne insan ne de cin onlara muttali olamadı; onun örtü altındaki en 
kıymetli güzellikleri, yine örtü altında kaldı; onun örtülü güzellikleri, gayb 
örtüsünün altında yine saklı kaldı; dahası Kitab (=Tecrîd), hiç işlenmemiş bir 
inci, hiçbir işe koşulmamış bir kısrak gibi gizli bir hazine ve örtülü bir sır 
olarak olduğu hal üzere öylece kaldı; çünkü ortaya konuluşu bakımından bir 
muamma, içeriği bakımından harikulade bir kitaptır: öyle ki sırları, özlü va-
zedilişine birebir uygun, mucizevî içeriği, maksadının izharı ve ibrazı ile tam 
bir uyum içindedir; bu yüzden onun manasını ancak seçkinlerin de seçkini 
keşfedebilir; kapalılıklarını ancak zekilerin içindeki en parlak zekâlı açıklığa 
kavuşturabilir.”17 Bu kibar ibarelerin tahtı revanındaki ağır göndermelerin 
sebebi, her bakımından merakı muciptir.  Kuşcu bu göndermelerinden sonra 
kendi şerhini de, kitap boyunca her birini bağlamı geldiğinde kullanacağı 
âdâbın teknik terimleriyle şöyle tavsif etmektedir: “… işte bu şerh, onun gü-
zelliklerini ve inceliklerini derinlemesine açıkladı, onun lafzındaki ve mana-
sındaki incelikleri örten şeyleri sıyırıp attı; ancak bıkkınlığa sebep olacak 

                                                 
13  Bk. Pehlivan-Ceylan, “Âdâbul-bahs Devrimine Doğru Son Evrim”, AÜİFD 56/2 (2015), 1-75. 
14  Bk. Şükrü Özen, “İlm-i Hilâf Yahut Fukaha Metoduna Göre Cedel Hakkında Klasik Bir Metin: 

Menşe’ün-Nazar”, Makâlât 2 (1999), 177. 
15  Muhsin Demirci, “İsfahânî, Mahmûd b. Abdurrahman”, TDV İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV 

Yayınları, 2000), 22/510. (Müellifin Naẓıru’l-ʿAyn isimli mantık eseri, Ali Durusoy ve Meh-
met Demir tarafından bir değerlendirme ile neşredilmiştir. Bkz. Durusoy-Demir, Ebu’s-Sena 
Şemseddîn El-İsfehânî’nin Nazıru’l-ʿAyn Adlı Mantık Eserinin Takdim ve Tahkiki, YDÜİFD 
1/2 (Güz 2015), 119-146). 

16  Sadreddin Gümüş, “Cürcânî, Seyyid Şerif”, 8/135. 
17  Ali Kuşcu, Şerhu Tecrîdi’l-‘Akâ‘id, 68. 
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kadar uzatılmadı, karıştırmaya sebep olacak kadar da kısaltılmadı: bunlar 
yapılırken de onun kaideleri takrîr, en temel kabulleri tahrîr, maksatları 
tefsîr, faydaları teksîr, özlüsü bast, karıştırılacak olanı hal, eksik kalmış bölme-
leri takyîd, anahatlarıyla olanı tafsîl edildi.”18 Kuşcu, şerhini isimlendirme-
miştir, ancak ilgilileri tarafından el-İsfehānī’nin şerhine “eş-Şerhu’l-Kadîm” 
onun şerhine de “eş-Şerhu’l-Cedîd”19 denilmiştir.  

 
Giriş 
Âdâbu’l-bahsa kemalini veren es-Semerkandī’nin Kıstâs’ına göre, 

münâzaranın tarafları olan muʿallil ve sâil aşağıdaki dört hususu bilmelidir. 
Bunlar bilinmeden amacı savâbı ortaya çıkarmak olan bir tartışma gerçek-
leştirmek mümkün olmaz: 

(i) Muʿallil ve sâil, kesinlikle mantık ilmini bilmelidir. Bu yüzden ol-
sa gerek Es-Semerkandî, Kıstâs’ta âdâbı bütün mantık konularından 
sonra incelemiştir. 
(ii) Hakkında münâzara yapılacak şeyin, lafızlarla mı, mana ile mi 
veya her ikisiyle mi ilgili olduğu kesinlikle bilinmelidir. 
(iii) Muʿallil ve sâil, her ilmin kendisine özgü teknik terimlerini ve 
kabul ettiği (=müsellem) öncüllerini bilmelidir.  
(iv) Muʿallil ve sâil, her ilmin delillerinin kendilerine göre bir kuv-
vetinin ve derecesi bakımından da bir amaca sahip olduğunu bil-
melidir. Bu delillerin veremeyeceği amacı onlardan elde etmeye ça-
lışmamalıdır. Mesela gramer ve fıkıh ilminden burhânî bir sonuç is-
tenilmemelidir.20 

Ali Kuşcu’nun metrukesinde, en azından şimdilik, âdâb ya da mantık ese-
ri mevcut değildir;21 ancak onun Tecrîd Şerhi’nde başta İbn Sînâ (114, 191, 
192, 194, 209, 266, 267, 268, 406, 453, 456, 460, 505, 530, 531, 533, 577) ve eser-
lerinden el-İşârât (193, 450, 451, 452, 465, 578) ve eş-Şifâ’nın mantık kitapları 
(190, 21, 266, 450, 452, 455, 456, 465, 500, 501, 525, 526) olmak üzere mantık-
çılar (203, 415, 452, 455), mantık kitapları (199, 538), mütekaddimun mantık-
çılar (452) ve müteahhirun mantıkçılar (203) gibi doğrudan atıfları onun 
mantık müktesebine dair yeterli ipucu vermektedir. Diğer taraftan bütün 
konuları mantık ana kaidesi üzerinde ele aldığını da ilave edelim. 

 
 

                                                 
18  Ali Kuşcu, Şerhu Tecrîdi’l-‘Akâ‘id, 69. 
19  Mesela Devvani böyle tavsif ediyor. Bkz. Devvani, el-Hâşiyetu’l-Cedîde ‘ala’ş-Şerhi’l-Cedîde li’t-

Tecrîd, Veliyyüddin Efendi 2026, vr. 1b. 
20  Es-Semerkandî, Kıstâsu’l-Efkâr Düşüncenin Kıstası, Eleştirmeli Metin-Çeviri: Necmettin Pehli-

van (İstanbul: TYEK, 2014),  500-501, p. 987. 
21  Cengiz Aydı, “Ali Kuşcu”, TDV İslam Ansiklopedisi II (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2/510; Ali 

Kuşcu, Ali Kuşcu, Şerhu Tecrîdi’l-‘Akâ‘id, 25-26. 
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Kavramlar (Tasavvurlar) Hakkında Münâzara 
Es-Semerkandî Kıstâs’ta bahsin iki alanda gerçekleştiğini söylemektedir: 

tarifler ve mesâil.22 Kavramlarda münâzara tarifler ve bölmeler hakkında ger-
çekleşir. Buna göre asıl münâzır olarak muʿallil, tarif veya bölme sahibi olarak 
isimlendirilir. Münâzara, tariflerin ve bölmelerin genel ve özel şartlarının 
ihlal edilip edilmediği üzerinde gerçekleşir.23 Buna münâzarada (şebîhi) nakz 
denilir.24 Saçaklızade’ye göre münâzarada kavramlar (=tasavvurlar) aşaması 
zorunludur. Çünkü kim ne hakkında tartışacaksa o alanın teknik terimlerini 
sarahaten efradını cami, ağyarını mani bir şekilde tarif etmeli veya bölmesi-
ni yapmalıdır. Bazen tarif veya bölmeyi gerçekleştirdiği cins, ayrım, tür, 
özellik, ilinti, bölünen ve bölümü de tekrar incelikli bir şekilde takrîr ve 
tahrîr etmesi gerekebilir.25 

Tasavvurlar hakkındaki münâzaraya Tecrîd Şerhi’ndeki ilk konuyu misal 
vermek istiyoruz. Tek bir misal vereceğiz, zira şerhin muhteviyatı diğer ko-
nularda benzerleriyle doludur. Tecrîd’in ilk konusu, varlık-yokluk ikilisinin 
tarif edilip edil/e/meyeceği problemidir. Tûsî’nin varlık-yokluk ikilisinin ta-
riflerine ilişkin “varlıkın zihin dışında bulunan (=es-sâbitu’l-ʿayn), yoklukun 
zihin dışında bulunmayan (=el-menfiyyu’l-ʿayn) veya kendisinden haber ve-
rilmesi mümkün olan ve onun çelişiği veya bunların dışındaki bir şey ile ta-
rif edilmesi açık bir şekilde döngüsellik kapsamındadır” şeklindeki açıkla-
masını Ali Kuşcu, “Varlıkın ve yoklukun (i) “zihin dışında bulunan ve zihin dı-
şında bulunmayan veya (ii) kendisinden haber verilmesi mümkün olan ve 
bunun çelişiği”, yani, kendisinden haber verilmesi mümkün olmayan şeydir. “ve-
yahut (iii) bunların dışındaki bir şey ile” onların ‘var-olan, etkin olan ya da edil-
gin olandır; yok-olan ne etkin olan, ne de edilgin olandır,” şeklindeki sözleridir. Bun-
larda açık biçimde döngüsellik içerir.” şeklinde takrîr ve tahrîr etmektedir. 
Daha sonra da birinci tarifteki döngüsellik subutun varlık, nefyin de ʿadem 
ile eş-anlamlı olmasıyla açıklanmaktadır; ikinci tarifteki döngüsellik ise im-
kanı varlıkın ve yoklukun tarifinde tarif eden, imkanın tarifinde de varlıkı-
yokluku tarif eden olarak almaktır, çünkü imkan varlık-yokluk ikilisinden 
beraberce zorunluluğun olumsuzlanması olarak tarif edilmektedir; üçüncü 
tarifteki döngüsellik de oluşun (=kevn) eş anlamlı olduğu varlıkın tarifinde, 

                                                 
22  Es-Semerkandî, Kıstâsu’l-Efkâr Düşüncenin Kıstası, 502-503, p. 988. (Fakat Saçaklızâde, es-

Semerkandi’nin Ḳısṭās’ta mantığı tasavvurlar ve tasdikler ana kaidesine yerleştirmesi gibi 
âdâbı da tasavvurlar ve tasdikler ikilisi üzerine yerleştirerek tasnif etmiştir. Bk. Saçaklızâde, 
Takrîru’l-Kavânîni’l-Mutedâvile fî ʿİlmi’l-Munâẓara, Tahkik ve Tercüme Yusuf Türker (Kahra-
manmaraş: Kahramanmaraş Büyük şehir Belediyesi, 2017). 

23  Es-Semerkandî, Kıstâsu’l-Efkâr Düşüncenin Kıstası, 503-505, p. 989-991. 
24  Es-Semerkandî, Kıstâsu’l-Efkâr Düşüncenin Kıstası, 505, p. 992. 
25  Bk. Necmettin Pehlivan, “Ahmet Şevki Efendi’nin Risâle fî Âdâbi’l-Münâzara İsimli Eseri ve 

Âdâbu’l-Bahs ve’l-Münâzara Geleneğindeki Yeri”, EskiYeni 30 (Bahar 2015), 52-55. 
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ol(uş ol)mayanın da eş-anlamlı olduğu yoklukun tarifinde kullanılmasıdır.26 
Akabinde Kuşcu, eş-anlamlı terimler üzerindeki açıklamalarını derinleştirir. 
Tūsī’nin bu tariflerin lafzî tarif olduğuna ilişkin açıklamasını da önce lafzî ta-
rifin tarifini yaparak, sonra da lafzî tarifte, tarif edenin tarif edilenle ister 
basit, ister bileşik olmuş olsun eş-anlamlı lafızların kullanılabileceğini söy-
leyerek tahrîr etmektedir. Çünkü lafzî tarifte bir şeyin yakın cinsi ve ayrımı 
bulunarak bilinmeyen bir suretin elde edilmesi değil, aksine dinleyene bil-
diği sureti, daha açık geldiği düşünülen bir lafız ile kavratmak vardır. Peki 
lafzî tarif niçin yapılır?! Bir şey, gizli açık (=el-bedîhiyyu’l-hafiyyu) olduğu 
zaman yapılır. Nitekim Tûsî’de varlıkın ve yoklukun lafzî tariflerinin sebebi-
ni onlardan daha açık bir şeyin olmamasına bağlar.27 Çünkü tarifin şartla-
rından biri, tarif edenin tarif edilenden daha açık ve tafsili olması gerektiği-
dir. Tarif edilen olarak varlıktan ve yokluktan daha açığı olmadığına göre on-
ların hakiki tariflerini yapmak, yani yakın cins ve ayrımlarını bulmak müm-
kün değildir. Bu bahsi bitirirken Ali Kuşcu, âdâb noktai nazarından bir de-
ğerlendirme yapmaktadır. O da şöyledir: Madem varlık ve yokluktan daha 
açığı yoktur, o halde lafzî de olsa onu tarif etmemize imkân veren tasavvu-
run yönü nasıldır? Kuşcu diyor ki “eğer varlıkın tasavvuru ile onu kendisi dı-
şındaki her şeyden ayırt eden bir yön (=bi-vechin) ile ap-açık (=bedîhi) olduğu 
ve buna binaen ondan daha iyi bilinen hiçbir şeyin olmadığı kastediliyorsa, 
varlıkın bu açıdan tarifi mümkün değildir. Bu, hem tüme-varım, hem de iç-
sel-zorunlu bilgi (=vicdaniyyât) ile kabul edilebilirdir. Ancak eğer onun ha-
kikatinin künhü ile tasavvurunun ap-açık (=bedîhi) olduğu kastedilirse bu 
kabul edilmez (=fe-zalike memnû‘un) ve dahası biz de varlıkın bu şekilde tasavvur 
edilmesini kabul etmiyoruz (=nemneʿu).”28 Burada italik olarak tonladığımız iba-
reye dikkat çekmek istiyoruz. Zira burada âdâba özgü bir teknik terim menʿ 
kullanılmaktadır. Ali Kuşcu “Ben derim ki” diye başladığı incelemesini “ka-
bul edilmez” ve “kabul etmiyoruz” ile bitiriyor. Bu zor meselede tahrir ettiği 
iki yönden birincisini kabul edilebilir bulmuş ise de “kabul edilmez” ve “ka-
bul etmiyoruz” ibareleri ikinci yönü tümüyle çürüttüğü anlamına gelmez. 
Çünkü fe-zalike memnûʿun ve nemneʿu ibareleri, âdâba göre delil talebi ibare-
leridir. Yani aslında onların tercümesi “bu kabul edilemez” değil “bu delile 
muhtaçtır”; “kabul etmiyoruz” değil “(daha ziyade) delil talep ediyoruz” 
şeklinde olmalıdır. Dikkat edilecek olursa varlıkın hakikatinin künhü ile ta-
savvur edilmesini olumsuzlarken “hazâ bâtilun, hazâ muhâlun, hazzâ 
mumteniʿun veya hazâ hulfun” demedi. Çünkü birincisi, “böyle bir şeyin hiçbir 
misdakı, karşılığı yok”; ikincisi, “ne tasavvuru, ne de tahakkuku mümkün de-

                                                 
26  Ali Kuşcu, Şerhu Tecrîdi’l-‘Akâ‘id, 77-78. 
27  Ali Kuşcu, Şerhu Tecrîdi’l-‘Akâ‘id, 84. 
28  Ali Kuşcu, Şerhu Tecrîdi’l-‘Akâ‘id, 84-85. 
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ğildir”; üçüncüsü, tasavvur edilse bile tahakkuku mümkün değildir; dördün-
cüsü de bu fikir kendi içinde çelişki barındırmaktadır” anlamına gelmekte-
dir. Dolayısıyla Kuşcu’nun bir karara vardığını söyleyebiliriz, ancak diğer ta-
rafı bütünüyle elimine ettiğini söyleyemeyiz. Bu teknik terimlere göre “bir 
başkası bu konuya bir açıklama/delil getirebilir” demek istemektedir. Dola-
yısıyla bu ve benzeri ibarelere dikkat etmek müellifin tartışmalardaki ko-
numunu tespit etmek açısından oldukça önemlidir. 

 
Hükümler (Tasdikler) Hakkında Münâzara 
Asıl münâzır olarak muʿallil iddiası hakkında delil getirmeden önce takrîr 

ve tahrîr yapmalıdır. Buna tartışmanın asıl suretini belirleme ve tartışılan 
konu hakkında kimin ne ihtilafı varsa sarahaten ortaya konulması (=taʿyînu 
mahalli’n-nizaʿ ve hilâfu’l-kavmi fîhi), denilmektedir. Çünkü muʿallil, kimden 
neyi hangi yoldan (müelliften dinlemiş, kitaptan okumuş, müellifi dinlemiş 
birinden, kitabı okumuş bir otoriteden nakletmiş olabilir) almışsa onun üze-
rinde şahsi bir tasarrufta bulunmadan ortaya koymalıdır. Bu basit gibi gö-
rünse de birçok yanlışlık, bu titizliğin gösteril/e/memesi dolayısıyla ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü iddia sahibi her zaman tartışmaya konu olacak şeyi, 
hakkını eda ederek ortaya koyamayabilir.29 Özellikle klasik metinlerde bu 
örgü, gereği gibi takip edilemediğinden müelliflere sahip olmadıkları aidi-
yetler nisbet edilmektedir. Mesela “İbn Sînâ, Yeni Eflatuncu sudur teorisini 
savunmaktadır.” önermesi gibi. Ya da konumuzla ilgi bir önerme vermek 
gerekirse “Ali Kuşcu, Hanefi fakihi, Eşʿâri kelamcısıdır.” gibi. Mu‘allil tahrîri 
ve tahrîri hakkıyla yerine getirmiş ise iddiası hakkında delil getirmeye baş-
layabilir.  

Seçtiğimiz takrîr ve tahrîr uygulaması, maʿdûmun iadesinin imkânsızlığı 
konusudur. Kuşcu; Tûsî’nin “maʿdûm geri döndürülemez” görüşünü naklet-
tikten sonra bilginler arasında maʿdûmun aynıyla, yani, bütün müşahhas 
arazlarıyla geri dönüşünün cevazı hakkında görüş ayrılığı ortaya çıktığını, 
kelamcıların çoğunluğu bunun cevazı görüşündeyken Hukema, bazı Kerrami 
bilginler, Muʿtezilî bilginlerden Ebu’l-Hüseyin el-Basrî (ö. 436/1045) ve 
Mahmûd el-Hârezmî (ö.568/1173) bunun imkânsızlığı görüşünü benimsedi-
ler. Tûsî de imkânsız olduğu görüşünü tercih etti.30 Onlar, diyor Kuşcu, cis-
mani meʿâdı kabul eden Müslümanlarsa da maʿdûmun iadesini inkâr ettiler, 
çünkü onlar cisimlerin yok olmadığını, aksine parçalarına ayrılıp faydalı ol-
maktan çıktığını söyleyip bu mana hakkında ortaya çıkan zevahiri de bu ka-
bullerine göre tevil ettiler; bunu da İbrahim (a.s.) kıssası ile desteklemeye 
çalıştılar. Onlar maʿdûmun iadesinin imkânsızlığı hakkında farklı açılardan 

                                                 
29  Es-Semerkandî, Kıstâsu’l-Efkâr Düşüncenin Kıstası, 506-507, p.995. 
30  Ali Kuşcu, Şerhu Tecrîdi’l-‘Akâ‘id, 339-340. 
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deliller getirdiler. Tûsî bunlardan birincisine şu sözüyle işaret etti.31 Böylece 
Kuşcu, anahatlarıyla bile olsa tartışmanın müddei tarafı olarak imkânsızlığı-
nı savunan görüş sahipleri ve dayanakları hakkında bilgi vererek takrîri ve 
tahrîri yapmış oldu. 

Biz burada âdâbın üç temel hamlesi bağlamında Tûsî’nin maʿdûmun ia-
desinin imkânsızlığı ile ilgili zikrettiği üç delilden sadece birincisi üzerinde 
duracağız ve Kuşcu’nun âdâbın üç temel hamlesini kullanarak vermeye ça-
lıştığı cevapları incelemeye çalışacağız. Âdâbda hamlelerin yapılış sırası, 
menʿ (=mücerred menʿ, senedli men‘/munâkaza), nakz ve muʿâraza şeklin-
dedir. Ancak Kuşcu, Tûsî’ye verdiği cevapta bu sıralamayı tam tersine çe-
virmektedir: muʿâraza, nakz ve menʿ. Burada birkaç noktayı göz önünde bu-
lundurmamız gerekmektedir: Birincisi, Kuşcu’nun bu değişikliği, Tûsî’nin de-
lilinin tam bir delil/muʿâraza olduğuna işarettir. Dolayısıyla öncelikli olan 
muʿârazaya ondan daha kuvvetli ve tercihe medar olacak bir özelliğe sahip 
bir muʿâraza ile karşılık vermektir. Çünkü âdâb ehli, münâzaranın, gerçek 
anlamda muʿâraza esnasında gerçekleştiğini kabul etmektedir. İkincisi, 
âdâbda hamlelerin sırasının vaz’i mi yoksa tabiī mi olduğuna ilişkin, hamle-
lerin ilzam ve ifhām gücünden dolayı bir tartışma vardır. Carullah Efendi, 
muʿârazanın kuvvetinden dolayı onu menʿ (=mücerred menʿ, senedli 
men‘/munâkaza) ve nakza öncelemenin bahsın tabiatına uygun olduğunu, 
aykırı bir durum teşkil etmeyeceğini ifade etmektedir. Saçaklızâde’de 
Takrîr’de ilzâm ve ifhâm gücünden dolayı mevcut sıralamayı munâkaza, 
muʿâraza ve nakz olarak değiştiriyor. Hatta Saçaklızâde Takrîr’den sonra 
yazdığı Velediyye’yi buna göre tasnif ediyor. Üçüncüsü, biz, es-Semerkan-
dî’nin mevcut tasnifini kabul ediyoruz. Es-Semerkandî usulculerin aksine 
munkaza ile nakzın arasını ayırıyor ve munakazayı delilin tamamından önce 
yapılacak hamle, nakz ve muʿârazayı da delilin tamamından sonra yapılacak 
hamleler olarak belirliyor. Dolayısıyla biz, tarifler hakkındaki münazarada 
olmak üzere asıl hamlelerin sıralamasının vazʿî değil tabiî olduğunu kabul 
ediyoruz. Aslında Saçaklızâde’de Velediyye’de yaptığı değişikliğin dışında ta-
savvurlar hakkındaki münazarayı da tabiî kabul etmektedir. Yani âlemi, 
kadîmi, hâdisi vb. gereği üzere tarif edemeyen, tartışmanın asıl noktasını 
tayin edemeyenin delil kurması neye tekabül edebilir ki!? Kuşcu’nun terti-
bine gelince, tabii sıralamayı bozduğu anlamına gelmemektedir, sadece 
Tûsî’nin muʿârazasına cevap verme sıralamasında kuvvetli olandan başlamış 
görünmektedir. Ancak biz burada Kuşcu’nun cevabını, tabii sürece göre ele 
alacağız. Fakat önce maʿdûmun iadesinin imkânsızlığı hakkında Tûsî’nin 
muʿâraza olarak ortaya koyduğu kıyası, Ali Kuşcu’nun verdiği bilgilere göre 
ortaya koymak istiyoruz. Önce Tûsî’nin delilini ve Kuşcu’nun delil hakkın-

                                                 
31  Ali Kuşcu, Şerhu Tecrîdi’l-‘Akâ‘id, 339-341. 
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daki takrîrini ve tahrîrini incelemek istiyoruz. Tûsî’nin birinci delilindeki 
önermeler şunlardır: (i) Maʿdûm döndürülemez, (ii) Çünkü ona akli işaret 
imkânsızdır, (iii) Dolayısıyla onun hakkında dönüşün sıhhati ile hükme ver-
mek de geçerli değildir. Kuşcu bu delili “yani, şayet maʿdūmun geri dönüşü ge-
çerli olsaydı onun hakkında dönüşünün geçerliliği ile hükmetmek de geçerli olurdu. 
Lakin maʿdūm, sabit bir hüviyete sahip değildir. Dolayısıyla ona akli bir işarette bu-
lunmak imkânsızdır; kendisine işaret edilmesi mümkün olmayan şey hakkında da 
hüküm geçerli değildir.” şeklinde takrîr ve tahrîr etmektedir. Bu zor konuda 
dikkat edeceğimiz ilk şey, maʿdûm hakkında bir önerme vaz edip edemeye-
ceğimiz, eğer vaz edeceksek önermelerin türü ve niteliğidir. Çünkü İbn Sînâ 
eş-Şifâ: el-ʿİbâre’de “olumsuzluk ancak olumluluğun akledilmesinden sonra 
akledilir ve ifade edilir”,32 demiştir. Şu halde konusu maʿdûm olan önerme; 
konusunun varlığı bakımından harici mi,  hakiki mi veya zihni mi; yüklemi-
ne ilişen olumsuzluk bakımından da basit muhassal olumsuz mu, ʿademî mi, 
yoksa maʿdûle mi olmalıdır? Eğer maʿdûm hakkında basit muhassal olumsuz 
önerme vaz edersek, bu onun iadesinin imkânsızlığı olsa da, nasıl konuşaca-
ğız? Olumlu maʿdûle önerme olarak vaz edersek, olumlu olduğu için konu-
sunun varlığını gerektirme problemini nasıl çözeceğiz? Dolayısıyla tarafla-
rın kıyaslarını anlayabilmek için basit muhassal olumlu-olumsuz ile madule 
olumlu-olumsuz ve ademi olumlu-olumsuz önermeler arasındaki birbirini 
gerektirme durumu daima göz önünde bulundurulmalıdır; aksi durumda kı-
yasların sonuç verici olmadığı zannedilebilir. Ali Kuşcu’nun ve diğer 
şarihlerin33  tahrîrlerinde ve cevaplarında bunları göz önünde bulundurduk-
ları söyleyebiliriz.  

Tûsî’nin delilindeki önermelerden şöyle bir kıyas kurulabilmektedir:  
i. kıyas: 
Maʿdûma akli işaret imkânsızdır. 
Akli işaretin imkânsız olduğu şey hakkında hüküm geçerli değildir. 
O halde maʿdûm hakkında hüküm geçerli değildir.  
Ali Kuşcu’nun Tûsî’nin deliline yaptığı tahrîrde ise şu önermeler bulun-

maktadır: (1) Şayet maʿdûmun geri dönüşü geçerli olsaydı, onun hakkında 
dönüşünün geçerliliği ile hükmetmek de geçerli olurdu. (2) Lakin maʿdûm, 
sabit bir hüviyete sahip değildir. (3)  Maʿdûma aklî işarette bulunmak im-

                                                 
32  İbn Sînâ, eş-Şifâ: el-İbâre, Tahkik: Mahmûd el-Hudayri (Kahire: 1964), 34. 
33  ʿAllame Hıllî, Keşfu’l-Murâd fî Şerhi Tecrîdi’l-İ‘tikâd,Tashih, Takdîm ve Taʿlik: Hasanzâde Âmulî 

(Kum: Müessesetu’l-Neşeri’l-İslâmî, 1433), 109; Şemsuddîn el-İsfehânî, Tesdîdu’l-Kavâʿid fî 
Şerhi Tecrîdi’l-ʿAkâʿid I, Tahkik: Halid b. Hammâd el-Advânî (Kuveyt: Dâru’d-Diyâ, 2012), 335; 
Abdurrezzâk el-Lâhîcî, Şevâriku’l-İlhâm fî Şerhi Tecrîdi’l-Kelâm I, tahkik: Ekber Esed ʿAlizâde 
(Kum: Müessestu’l-İmâmi’s-Sâdık, 1433), 494-495; et-Teftâzânî, Şerḥul-Makâsıd V, tahkik ve 
ta‘lik: Abdurrahman Umeyre, 87; Muhammed el-Hüseynî eş-Şîrâzî, el-Kavlu’s-Sedîd fî Şerhi’t-
Tecrîd (Kum: Dâru’l-İmân, 1410), 58-59. 
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kânsızdır. (4) Kendisine işaret edilmesi mümkün olmayan şey hakkında hü-
küm de geçerli değildir. 

Kuşcu’nun yaptığı bu tahrîrden, daha sonra kendisine muʿâraza ile cevap 
vereceği şu kıyasları kurmak mümkündür. 

ii. kıyas: 
Şayet maʿdûmun geri dönüşü geçerli olsaydı, onun hakkında dönüşünün 

geçerliliği ile hükmetmek de geçerli olurdu. 
Ancak hakkında dönüşünün geçerliliği ile hükmetmek geçerli değildir. 
O halde maʿdûmun geri dönüşü geçerli değildir. 
Bu seçmeli (=istisnâî) kıyası kurmamızı olanaklı kılan şey, Kuşcu’nun (ve 

tabiki önceki şarihlerin) zikrettiği yukarıdaki ikinci ve üçüncü önermelerdir. 
Âdâbda buna aklî mecâzî menʿ denilmektedir. Yani delilin sonuç vermesinin 
kendisine istinad ettirildiği öncüllerin zikredilmesidir. Bunun basit kontro-
lü, sonuca soracağımız “niçin” sorusudur. Sorunun cevabı bizi, istisnayı ya-
pan, dolayısıyla delili içinde bulunduran öncüle götürecektir. Bu öncüle de 
“niçin” sorusunu sorduğumuzda, istinad ettikleri ikinci ve üçüncü öncülleri 
cevap olarak verecektir. Bu öncüllerle kıyas kurduğumuzda ise “el-maʿdûmu 
leyse lehu huviyetun sâbitetun”ü maʿdûle mi, yoksa basit olumsuz olarak mı 
dikte etmeliyiz. Bunlar arasındaki gerektirmeyi göz önünde tutarsak aşağı-
daki kıyasların geçerli olduğunu söyleyebiliriz.34 

iii. kıyas: 
Maʿdûm,  sabit bir hüviyete sahip değildir.  
Sabit hüviyete sahip olmayan hakkında hüküm geçerli değildir. 
O halde ma‘dûm hakkında hüküm geçerli değildir. 
Burada Kuşcu’nun tahrîrine göre bir kıyas imkânımız daha vardır, ancak 

neticede yolumuz bu kıyasımızın sonucu ile kesişecektir. Küçük öncülümüz 
aynı olacak, ancak delil olan büyük terim Tûsî’nin sebep olarak göstermesi-
ne bakılacak olursa “aklî işaretin imkânsızlığı” olacak. Buna göre kıyaslar şu 
şekilde ortaya çıkmaktadır: 

iv. kıyas: 
Maʿdûm,  sabit bir hüviyete sahip değildir. 
Sabit bir hüviyete sahip olmayana aklî işaret imkânsızdır. 
O halde maʿdûma aklî işaret imkânsızdır. 
Fakat Kuşcu tahrîrinde hakkında hükmün geçerli olmayışına ulaştığı için 

bir kıyas daha kurmamız gerecek ve onun verdiği bilgilere göre, onu da şöy-
le oluşturacağız. Kıyasın sonucunu alıp küçük öncül yapacağız: hem Tûsî’nin 
hem de Ali Kuşcu’nun büyük terimlerini büyük öncülde kullanacağız. Buna 
göre kıyaslar şu şekilde olmaktadır: 

                                                 
34  Bu konuda bk. Necmettin Pehlivan, Klasik Mantıkta Maʿdûle Önermelerle Yapılan Çıkartımlar 

(Ankara: İlahiyat Yayınları, 2016. 
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v. kıyas:      
Maʿdûma aklî işaret imkânsızdır. 
Aklî işaretin imkânsız olduğu şey hakkında hüküm geçerli değildir. 
O halde ma‘dûm hakkında hüküm geçerli değildir. 
Şimdi Ali Kuşcu’nun verdiği cevaplara geçebiliriz.  
 
Delilin Tamamından Önce Münâzara 
(i) Münâkaza 
Sâil; muʿallil delilinin tamamını ortaya koymadan ona itiraz edip delil tale-

binde bulunabilir. Es-Semerkandî sâilin bu en basit itiraz ve delil talebi hamle-
sine menʿ diyor. Menʿ, âdâb ehli tarafından, bütün hamleleri tesmiye etmek 
üzere de kullanılmaktadır. Menʿ, sened/müstened ile teyid edilince munâkaza, 
sened kullanılmayınca mücerred menʿ olarak isimlendirilir. Menʿ en temel 
hamledir ve Saçaklızâde’ye göre en yalın haliyle bazen “lâ nusellimu/söy-
lediklerini kabul etmiyorum, senden delil talep ediyorum, delilin nedir?” ya 
da “huve memnûʿun/o, menʿ edilmiştir/kabul edilmemiştir/ziyade delile 
muhtaçtır” suretinde yapılabilir. Bu en temel hamlede, menʿ edilenin çelişiği 
gerekmelidir ve bu çelişiği aklın caiz görmesi hamlenin geçerliliği için yeterli-
dir.  Onu teyid eden sened/müstened ise üç şekilde yapılır: (1) Bunu kabul et-
miyorum, niçin şöyle olması caiz olmasın ki?! (2) Bunun gerekliliğini kabul 
etmiyorum, bu ancak şayet şöyle olursa gerekli olur. (3) Hal böyleyken bunu 
nasıl kabul edelim ki!? Münâkaza delili de medlulü de çürütemez, o sadece 
sâilin delil talebinden ibarettir. Âdâb örfünde delilin belirli bir öncülüne yapı-
lan münâkaza, tafsîli nakz, delilin tamamına yapılan münâkaza ise icmâli nakz 
olarak isimlendirilir.35 Âdâb ehline göre senedli menʿ (=münâkaza) bazen delil 
suretinde de getirilebilir. Acaba Kuşcu menʿini nasıl tevcîh etmiştir?  

Kuşcu diyor ki: “Biz, ‘şayet maʿdûmun geri dönüşü geçerli olsaydı onun 
hakkında geri dönüşün geçerliliği ile hüküm vermek geçerli olurdu’yu kabul 
etmiyoruz. Zira maʿdûmun, hakkında hüküm verebilmeyi tasavvur ettirecek 
şekilde hüviyetinin olmamasına dayanarak aklın, maʿdûm hakkında geri dö-
nüşünün geçerli olduğu hükmünü imkânsız kabul etmesi, onun geri dönü-
şünün imkânsızlığını gerektirmez; çünkü bir tasavvur edenin onu tasavvur 
etmesi veya onun hakkında herhangi bir hüküm vermesinden bağımsız ola-
rak, bir fâilin tesiri ile geri dönüşünün gerçekleşmesi caizdir.” Kuşcu’nun bu 
men‘i, mücerred menʿdir, yani herhangi bir sened/müstened getirmiş gö-
rünmemektedir. Burada dikkat çekmek istediğimiz şey, menʿ münâzaranın 
birinci aşamasıdır ve ne delili, ne de medlūlü çürütme gücünde olmayışıdır. 
Kuşcu menʿi, men edilen şeyin çelişiğini gerektirecek şekilde tevcih etmiş 

                                                 
35  Ayrıntılar için bk. Necmettin Pehlivan, “Âdâbu’l-Bahs ve’l-Münâzara”, Mantık El Kitabı için-

de, ed. İsmail Köz-Ali Çetin (Ankara: Grafiker Yayınları, 2016), 266-307. 
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görünmektedir. Çünkü menʿ burada doğrudan filozofların “maʿdûmun dö-
nüşü imkânsızdır” iddiasına yönetilmiş görünmektedir. Denilebilir ki 
Kuşcu’ya göre, akıl, bir fâilin filozofların iddia ettiği imkânsızlığı bozacağını 
kabul etmekte zorlanmamaktadır. Eğer hakikaten bir çelişki ilişkisi olmuş 
olsaydı, akıl çelişik taraflardan yanlış olanı bırakacaktı. Burada dikkat edil-
mesi gereken nokta, Kuşcu’nun bir fâilin tesirini ileri sürmesi hasmı çürüt-
tüğü anlamına gelmediğidir. 

Kuşcu, aşağıdaki ifadeleriyle yukarıdaki men‘ini genişleterek devam etti-
riyor, ancak yine de sened/müstened kullanmıyor: “Şayet onun ‘lakin 
maʿdûm, sabit bir hüviyete sahip değildir’ sözü kabul edilseydi, onların bu 
önerme ile maʿdûmun bütün olarak veya zihinde sabit bir hüviyete sahip 
olmayan olması kastediliyorsa, bu men‘ edilmiştir (=fehuve memnûʿun); eğer o 
önerme ile hariçte sabit bir hüviyete sahip olmayan olduğu kastedilirse, ay-
nı şekilde bu da hariçte maʿdūmun subutunu kabul eden Mu‘tezileye göre menʿ 
edilmiştir (=fezalike eyḍan memmnûʿun)-, dolayısıyla onlara karşı huccet ikame 
edilemez. Bize göre bu(hariçte sabit bir hüviyete sahip olmaması) kabul edilebilir-
dir (=emmâ ʿindenâ, fe-musellemun), ancak biz, onun, ‘maʿdûma akli işarette 
bulunmak imkânsızdır’ sözünü men‘ ediyoruz (=nemneʿu/hakkında delil talep 
ediyoruz); çünkü aklî işaret, harici hüviyete dayanmaz; bunun için zihnî hü-
viyet yeterlidir.” Kuşcu burada, yukarıda aklın hüküm vermesini engelleyen 
“sabit bir hüviyete sahip olmamak”ın nasıl anlaşılması gerektiğine yöneli-
yor. Kuşcu’ya göre, maʿdûma zihni hüviyeti bağlamında akli işaret imkânsız 
olsaydı susup kalmamız gerekirdi. Oysa döndürülemeyeceğini veya sabit bir 
hüviyete sahip olmadığını söyleyebiliyoruz.   

Kuşcu akli işaret konusunu biraz daha derinleştirerek şöyle diyor: “Şayet 
onun (aklî işaretin) harici hüviyete dayandığı kabul edilirse ben şöyle derim: 
Onunla, (i) ya olumsuzluğun (=konunun yokluğunun)  devamı anlamında 
herhangi bir zamanda harici bir hüviyete sahip olmadığı kastedilir: bu da ay-
nı şekilde kabul edilebilir değildir (=fezâlike memnûʿun/delile muhtaçtır); çünkü 
mevcut olduğu zamanda maʿdûm, zaten harici bir hüviyete sahip olur. (ii) 
Ya da onunla, maʿdûmun, devamlı olmaksızın maʿdûm olduğu zamanda ha-
rici bir hüviyete sahip olmadığı kastedilir. Bu, kabul edilebilir bir şeydir 
(=fezâlike musellemun), ancak o zaman da biz onun, ‘öyleyse, maʿdûm olduğu 
zamanda maʿdûma akli işaret imkânsız olur’ sözünü men‘ ediyoruz 
(=nemneʿu/delile muhtaç kabul ediyoruz). Ve bu bir fayda vermez, çünkü tıpkı 
Zeyd’in varlığı zamanında onun yok olmasının ve sonra geri iadesinin caiz 
olmasına hükmettiğimiz gibi, maʿdûmun mevcut olduğu zamanda onun 
hakkında geri dönüşünün geçerliliği ile hükmetmemiz de caizdir.”36  Anlaşı-
lan o ki, Kuşcu, maʿdûmun mevcut olduğu zamanda kendisine işaret edilebi-

                                                 
36 Ali Kuşcu, Şerhu Tecrîdi’l-‘Akâ‘id, 344-345. 
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lir olmasını, maʿdûm olduğu zamanda da kendisine işaret edilebilir olacağı 
şeklinde anlıyor görünmektedir. Diğer taraftan Kuşcu, konuya başlarken 
yaptığı tahrirde görüş sahiplerinin cisimlerin yokluğa gark olduklarını değil 
parçalandıklarını ve bir faydadan hali olduklarını söylemişti. Bu görüşte 
olan biri, neden akli ya da harici işareti problem edinmiş olsun ki?! Çünkü 
buradaki tartışma konusu, göreli maʿdûm değil mutlak maʿdûmdur. 

 
Delilin Tamamından Sonra Münâzara 
(ii)  Nakz 
Muʿallil delīlini bütünüyle ortaya koyduktan sonra sâilin birinci hamlesi 

bizzat delili çürütmeye çalışmaktır; buna nakz denilir. Nakz, delili çürütebi-
lir, ancak delilin medlulünü çürütmez. Nakz öncüllerden birinde ya da her 
ikisinde devrin, teselsülün, çelişikleri bir arada bulundurmasının veya orta-
dan kaldırmasının ve bir bütün olarak öncüllerin sonuç verici olmamasının, 
bir sonuç elde edilse bile bu öncüllerden böyle bir sonucun çıkmayacağının 
tespitiyle gerçekleşir. Nakz, belirli bir öncüle yapılırsa ayrıntılı nakz (=tafsîli 
nakz), delilin bütününe yapılırsa icmâlî nakz denilir.37 Es-Semerkandî’ye gö-
re nakzın yapılış sureti şöyledir: “Sizin delilinizde zikrettiğiniz şey, (kıyasın) 
bu suretinde hükmün ondan çıkmaması nedeniyle geçerli değildir.”38 

Kuşcu’nun nakz uygulaması şöyledir: “Sizin geri dönüşünün sıhhati ile 
maʿdûm hakkında hüküm vermenin geçerliliğinin bulunmadığına dair delil 
olarak zikrettiğiniz şeyler şayet tam olsaydı, bu, akıldan, hariçte mevcut ol-
mayan hiçbir şey hakkında herhangi bir hükmün çıkmasının asla geçerli 
olmayacağına delalet ederdi; ne var ki biz, hariçte mevcut olmayan şeyler 
hakkında hiç şüphe barındırmayan doğru hükümler verebiliyoruz. Mesela, 
‘Mümkün maʿdûmun var olması caizdir’, ‘Doğacak kimsenin öğrenmesi caiz-
dir’, ‘İki çelişiğin bir araya gelmesi muhaldir’, ‘Bârî’nin ortağı mümtenidir’ 
gibi ve bunların dışında sayılamayacak ve tüketilemeyecek kadar başka şey-
ler hakkındaki önermeler. Dahası, sizin, ‘maʿdûm hakkında hüküm geçerli 
değildir’ sözünüz, hariçte mevcut olmayan şey hakkında, hükmün geçerlili-
ğinin bulunmaması ile hüküm vermektir.”39 Bu nakz, icmâlî nakzdır, çünkü 
bu nakzı Kuşcu, Tûsî adına tahrîr ettiği delilin bütününe yöneltmiş görün-
mektedir. Kuşcu iadenin imkânsızlığını savunanların delilinde bir çelişki ol-
duğunu söylüyor. Bu çelişki, hariçte mevcut olmayan ve sabit bir hüviyete 
de sahip olmayan hakkında hüküm verilemeyeceğini iddia ederken onların 
hariçte bulunmayan ve sabit bir hüviyete de sahip olmayan şey hakkında 
hüküm vermeleriyle ortaya çıkmaktadır. Âdâb örfünde nakz, şâhid ile teyid 
                                                 
37  Ayrıntılar için bkz. Necmettin Pehlivan, Âdâbu’l-Bahs ve’l-Münâzara, 266-307. 
38  Şemsuddin es-Semerkandî, Risâle fî Âdâbi’l-Bahs, Tahkik ve Değerlendirme: Necmettin Pehli-

van, Basılmamış Çalışma, p. 27. 
39  Ali Kuşcu, Şerhu Tecrîdi’l-‘Akâ‘id, 343-344. 
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edilebilmektedir Şâhid de muʿallilin delilinin bozukluğuna delalet eden şey-
dir. Kuşcu’nun ‘Mümkün maʿdūmun var olması caizdir’, ‘Doğacak kimsenin 
öğrenmesi caizdir’, ‘İki çelişiğin bir araya gelmesi muhaldir’, ‘Bârî’nin ortağı 
mümtenidir’ şeklinde önermeleri birer şâhid olarak kabul edilebilir. Çünkü 
akıl, hariçte mevcut olmamalarına ve sabit bir hüviyete de sahip olmamala-
rına rağmen bunlar hakkında doğru hükümler verebiliyorsa maʿdûm hak-
kında da hüküm verebilir. Kuşcu, filozofların bunlar hakkındaki hükümleri 
kabul ederken maʿdûm hakkında hükmü kabul etmemelerini çelişki olarak 
ileri sürmektedir. Nakz açısından dikkat etmemiz gereken şey, onun delile 
yönelik bir hamle olduğu, delili çürütebildiği, ancak medlulü çürütemeyece-
ğidir. Evet, yaptığı nakzı ve getirdiği şâhidi ile Ali Kuşcu, bir taraf olmuştur, 
ancak bu, iddia sahibinin kesin olarak ifhâmı anlamına gelmez. 

(iii) Muʿâraza  
Münâzaranın tam anlamıyla gerçekleştiği aşamadır. Muʿallil delilinin 

tamamını ortaya koymuştur ve sâil de ona karşı tam bir delil getirmiştir. 
Muʿâraza, hem delili hem de medlulü çürütme kuvvetindedir. Bu sadece dile 
kolay bir hamledir. Çünkü diyelim ki mu‘allil birinci şeklin birinci modunda 
bir delil getirdi ise sâil onu nasıl çürütmelidir? Bunun için muʿârazanın da 
üç türü vardır: (1) Aynıyla Karşı Delil Getirme/Muʿâraza bi’l-Kalb: Sâilin de-
lilinin kıyas türü (iktirani, istisnāī) ve orta terimi/tekrar eden cüzü bakı-
mından muʿallilin delili ile aynı olması halinde gerçekleşir. (2) Benzeriyle 
Karşı Delil Getirme/ Muʿâraza bi’l-Misl: Sâilin delilinin kıyas türü, muʿallilin 
deliliyle aynı ancak orta terim/tekrar eden cüzü bakımından farklı olmasıy-
la gerçekleşir. (3) Farklı Olanla Karşı Delil Getirme/Muʿâraza bi’l-Gayr: Sâilin 
delili, muʿallilin delilinden hem kıyas türü hem de orta terimi/tekrar eden 
cüz bakımından farklı olduğunda gerçekleşir. 40 Mu‘âraza ilânihaye karşılıklı 
delil getirme savaşı/mücadelesi değildir, delilller arasından birini diğerine 
tercih ettirecek bir üstünlük söz konusu olmalıdır. İşte bu üç tür muʿârazada 
sâil, muʿallilin delilini çürütebilmek için onun delilinin sonucunun çelişiğini, 
zıddını (alt-karşıtını veya üst-karşıtını), 41 çelişiğine eşit olanı veya çelişiğin-
den daha özel olanı gerektirecek bir delil/kıyas kurmalıdır.42 Bunu yaparken 
de tabii olarak orta terimini ve öncüllerinden birinin niteliğini değiştirmek 
zorundadır.43 Muʿârazanın yapılış sureti ise şöyledir: “Sizin zikrettiğin şey, 
medlulün sübutuna delalet etse de bizde onu nefyedecek şeyler var.”44 

                                                 
40  Ayrıntılar için bk. Pehlivan, “Âdâbu’l-Bahs ve’l-Münâzara”, 266-307. 
41  Allame el-Hıllî, el-Cevheru’n-Nadîd fî Şerhi Mantıkı’t-Tecrîd, Tahkik: Muhsin Bîdâfer (Kum: 

İntişârâtu Bîdâfer, 1430), 299. 
42  Saçaklızāde, Velediyye, Aşir Efendi: 348, vr. 13b. 
43  el-Hıllî, el-Cevheru’n-Nadîd, 299. 
44  Şemsuddin es-Semerkandi, Şerhu’l-Fusûl, Tahkik ve Değerlendirme: Necmettin Pehlivan-

Hadi Ensar Ceylan, Basılmamış Çalışma, p. 28. 
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Kuşcu’nun muʿârazası şöyledir: “Şayet maʿdûmun geri dönüşü imkânsız 
olsaydı, onun hakkında dönüşünün imkânsızlığı ile hüküm geçerli olurdu. 
Ancak, maʿdûm, sabit bir hüviyete sahip değildir. Söz muʿârazanın sonuna 
kadar böyle devam eder.” Kuşcu’nun bu muarazası Tûsî’nin delilini tahrîr 
ederken kurduğu delile karşıdır. Çünkü orada “… şayet maʿdûmun geri dönüşü 
geçerli olsaydı onun hakkında dönüşünün geçerliliği ile hükmetmek de geçerli olur-
du. Lakin maʿdûm, sabit bir hüviyete sahip değildir. Dolayısıyla ona akli bir işarette 
bulunmak imkânsızdır; kendisine işaret edilmesi mümkün olmayan şey hakkında da 
hüküm geçerli değildir.” şeklindeki tahrîrinden tâlinin (=art-bitişen) çelişiği is-
tisna edilerek şöyle bir seçmeli kıyasın kurulabileceğini söylemiştik: 

 Şayet maʿdûmun geri dönüşü geçerli olsaydı, onun hakkında dönüşünün 
geçerliliği ile hükmetmek geçerli olurdu. 

Ancak onun hakkında dönüşünün sıhhati ile hükmetmek geçerli değildir. 
O halde maʿdûmun geri dönüşü geçerli değildir. 
Kuşcu’nun aşağıdaki muʿârazası işte bu seçmeli kıyasa karşıdır: 
Şayet maʿdûmun geri dönüşü imkânsız olsaydı, onun hakkında dönüşü-

nün imkânsızlığı ile hüküm geçerli olurdu. 
Ancak onun hakkında dönüşünün imkânsızlığı ile hüküm geçerli değildir.  
O halde maʿdûmun geri dönüşü imkânsız değildir. 
Bu muʿârazada birkaç noktaya işaret etmek istiyoruz: Birincisi, “Lakin 

ma‘dûm, sabit bir hüviyete sahip değildir.” önermesinin, hem Tûsî’nin seçmeli 
kıyasının hem de Kuşcu’nun ona muʿâraza olmak üzere getirdiği delilinin 
sonuç vermesinin dayanağı olmasıdır. Kuşcu menʿde ‘maʿdûm hakkında 
mevcut olduğu zamanda geri dönüşünün sıhhati ile hükmetmenin geçerlili-
ğinden” bahsetmişti; muʿârazada bu önermeyi bu bağlamda anlamış görün-
mektedir. İkincisi, Kuşcu’nun muʿârazasının türüdür: Muʿâraza bi’l-kalb mi, 
bi’l-misl mi veya bi’l-gayr mı? Bu soruya vereceğimiz cevap, hem her iki ta-
rafın “Lakin ma‘dûm, sabit bir hüviyete sahip değildir.” önermesini nasıl delille-
rinin sonuç vermesinin dayanağı yaptıklarını açıklığa kavuşturacak hem de 
Kuşcu’nun muʿârazasının gücünü tespit etmemizi temin edecektir. Yukarıda 
ifade edildiği gibi muʿâraza muʿallili ifhâm etmek için çelişki üzerine kurulu-
dur. Her iki seçmeli kıyasın sonucu da olumsuz olduğuna göre muʿârazanın 
değeri nedir? Kuşcu’nun muʿârazası, muʿâraza bi’l-kalbdir. Çünkü her iki deli-
lin sureti ve maddesi aynıdır. Âdâb ehli bu aynılığın her bakımdan olması 
gerektiğini kabul etmezler; çünkü böyle bir durumda iki delilden birini diğe-
rine tercih ettirecek bir sebep olmayacağı için muʿâraza gerçekleşmeyecek-
tir. Kuşcu’nun muʿârazası, Tûsî’nin delilinin sonucunun çelişiğini değil çeli-
ğine eşit olanı sonuç olarak verdi; çünkü ‘dönüşü imkânsız değildir’ sonucu 
‘dönüşü geçerlidir’i gerektirir ki, bu da Tûsî’nin “dönüşü geçerli değildir” 
şeklindeki sonucunun çelişiğidir. Muʿâraza bi’l-kalb hakkında bilinmesi ge-
reken nokta, onun her şey, hatta iki çelişik hakkında da kullanılabilmesidir. 
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Yani muʿâraza bi’l-kalb ile aynı mesele hakkında birbiriyle çelişik iki sonuç 
elde etmek kolay olmaktadır.45 Evet, muʿâraza taraflarından birinin kesinlik-
le yanlış olduğu çelişki ilişkisine dayanmaktadır. Fakat taraflar kolayca bir-
birlerinin delillerinin sonuçlarının çelişiklerini elde edememelidirler. Çünkü 
muʿâraza böyle ilanihaye karşılıklı delil getirme mücadelesi değildir. 
Muʿâraza bi’l-kalb buna imkân veriyor görünmektedir. Kuşcu’nun 
muʿârazayı bitirirken “muʿâraza tamamlandı, yoksa senin bu delilin bitmek 
bilmez” ifadesini ve her iki tarafın “Lakin ma‘dûm, sabit bir hüviyete sahip de-
ğildir.” önermesini delillerinin sonuç vermesinin temel dayanağı kabul et-
meleri muʿâraza bi’l-kalbın buna imkân vermesine bağlayabiliriz. 

Kuşcu bu muʿârazasına karşı şunların söylenemeyeceğini ifade etmekte-
dir: “Ma‘dûm hakkında dönüşün geçerliliği ile ilgili hüküm olumlu olduğu 
için, konusunun varlığını gerektirir. Dolayısıyla da, dönüşünün imkânsızlı-
ğıyla ilgili hükmün aksine, dönüşünün geçerliliğiyle maʿdûm hakkında 
olumlu hüküm vermek geçerli olmaz. Çünkü ‘onun dönüşü geçerli değildir’ 
anlamında, ‘onun dönüşü imkânsızdır’ diyerek, ‘olumsuz’ olarak maʿdûma 
itibar etmek caizdir. Zira olumsuz önermenin yüklemi, konusunun varlığını 
gerektirmez. Dolayısıyla, ma‘dûm hakkında,-onun dönüşünün imkânsızlığı 
şeklinde-, olumsuz hüküm geçerli olur.” 

Kuşcu bu itirazı şöyle diyerek def etmektedir: “‘Bizde o zaman ‘geri dönü-
şü geçerlidir’in, ‘geri dönüşü imkânsız değildir’ anlamında olduğunu, bu itibarın, 
onun geri dönüşünün geçerliliğine dair hüküm hakkında da caiz olduğunu 
söyleriz; öyle ki sen, hakkında hüküm geçerli olana kadar ona itibar edebi-
lirsin. Bununla birlikte olumsuz, önermenin konusuna akli işareti gerektir-
mede olumlu ile ortaktır. Daha öncede zikrettiğim üzere kendisine aklî işa-
retin imkânsızlığı sebebiyle şayet maʿdûm hakkında olumlu hüküm imkân-
sız olsaydı, aynı şekilde onun hakkında olumsuz hüküm de imkânsız olurdu. 
Mu‘âraza tamamlandı; aksi halde senin bu delilin bitmez.”  

Kuşcu yukarıdaki farazi itiraz ve cevabında basit olumlu-olumsuz ile 
‘ademi olumlu-olumsuz önerme arasındaki gerektirme ilişkisine başvurmak-
tadır.46 İlginçtir Kuşcu, ma‘dûmun iadesine ilişkin Tûsî’nin delillerini ince-
lerken İbn Sînâ’ya sadece bir defa atıfta bulunmuştur. Tûsî’nin birinci delili-
ne karşı verdiği cevaplar olarak men‘, nakz ve mu‘ârazada herhangi bir atıf-
ta bulunmamıştır. Oysa Tûsî’nin ma‘dûmun iadesine ilişkin zikrettiği her üç 
delilinin kaynağında İbn Sînâ bulunmaktadır. Haddizatında İbn Sînâ’nın eş-
Şifâ: el-İlâhiyyât Birinci Makale Beşinci fasılda verdiği bilgilere bakılacak 
olursa tartışma, basit olumlu-olumsuz, ‘ademi olumlu-olumsuz ve ma‘dûle 
                                                 
45  Es-Semerkandî, Şerhul-Kıstâs, Tahkik ve Değerlendirme: Necmettin Pehlivan, Basılmamış 

Çalışma, 681. 
46  Bu ilişkinin ayrıntıları için bkz. Necmettin Pehlivan, Klasik Mantıkta Maʿdûle Önermelerle Yapı-

lan Çıkarımlar (Ankara: İlahiyat Yayınları, 2016). 
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olumlu-olumsuz önermeler arasındaki ilişkilere veya bunların olumlularının 
konularının varlıklarını gerektirmelerine dahi varmamaktadır. Çünkü o, 
ma‘dûm hakkında sadece olumlama ile haber verilemeyeceğini değil aynı 
zamanda olumsuzlama ile de haber verilemeyeceğini söylemektedir; ona gö-
re, eğer ma‘dûm hakkında olumsuzlama ile haber verildiğinde dahi ona zi-
hinde bir yönden var-lık atfedilmiş olunacak ve aklî işarette bulunulmuş ola-
caktır. Oysa zihinde hiçbir yönden herhangi bir surete sahip olmayan 
ma‘dûma akli işaret imkânsızdır.47 Buna göre İbn Sînâ, ma‘dûmun, basit 
olumlu-olumsuz, ‘ademi olumlu-olumsuz veya ma‘dûle olumlu-olumsuz 
önermeye konu olmasının onun tabiatında bulunmadığını ve onun kendinde 
menfi tasavvur olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla hakkında haber verile-
meyeceği ve döndürülemeyeceğinin ifade edilmiş olması, onun o olmaklı-
ğıdır; mantık bunlara, birincil zâti yüklemler demektedir.  

 
III. Son yıllarda ülkemizde klasik metinlerin neşri ve değerlendirilmesi 

hem Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesinde kurumsal olarak hem de 
bireysel çalışmalarla ivme kazanmış görünmektedir. Bu metinlerin gereği 
üzere değerlendirilmesi, metinlerdeki içeriklerin hangi tartışma yöntemiyle 
ele alındığına bağlı olduğu söylenebilir. Çünkü içeriklerin ele alındığı tar-
tışma yönteminin deşifresi, müelliflere ait olmayan görüşlerin nisbet edil-
mesini engellemesinin yanı sıra karşıt olduğu söylenen geleneklerin prob-
lemler hakkında ürettikleri çözümlerin niteliğini de tespit etmeye imkân 
verecektir. Bu çalışma, özellikle Hanefî fakihler tarafından işlene gelmiş yi-
ne Hanefî fakihi Şemsuddîn es-Semerkandî tarafından sistemli hale getiril-
miş ve metinlerin inşasında kendisine müstesna bir yer edinmiş âdâbu’l-bahs 
ve’l-munâzaranın Ali Kuşcu’nun Tecrîd Şerhi bağlamında klasik metinlerin an-
laşılmasına katkı sağlayacağına ilişkin bir deneme çabasından ibarettir. Bu 
çabamızdan ileri bir adımı, Engin Erdem ile yürüttüğümüz Ali Kuşcu’nun 
Tecrîd Şerhi Tercümesi ve Değerlendirmesi isimli bir başka çalışmamızda efradını 
cami, ağyarını mani bir şekilde atmaya çalışacağız. 
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Öz 
Kâdî Mîr Meybudî (909/1503-1504) XV. yüzyılda yaşamış önemli düşü-

nürlerdendir. Yezd şehrinde kadılık yapmasıyla şöhret bulan düşünür İslâmî 
ilimlerdeki yetkinliğinin yanı sıra aklî ilimlerde yetkinliğe sahiptir. 
Hidayetü’l-Hikme, Hikmeti’l-‘Ayn ve eş-Şemsiyye gibi İslam dünyasında felse-
fe ve mantık alanında klasikleşen eserlere yazdığı şerhler düşünürün bu 
alanlardaki yetkinliğini sergiler. Bu çalışmada amacımız Hidayetü’l-Hikme’ye 
yazdığı şerh bağlamında düşünürün bilgi konusundaki düşüncelerini ortaya 
koymaktır. Meybudî söz konusu eserinde bilgi kaynakları olarak değerlendi-
rebileceğimiz nefsin yetileri bağlamında bilgiye ilişkin görüşlerini ortaya 
koyduğu için çalışmamızın planını nefsin yetileri bakımından ortaya koy-
duk. Bu bağlamda beş duyu, iç idrak yetileri ve akıl yetisi olmak üzere üç ana 
başlık üzerinde çalışmamızı şekillendirdik. Meybudî’nin söz konusu eseri bir 
şerh olduğu için Ebherî’nin konuyla ilişkin görüşlerine değinmekle birlikte 
genel olarak şârihin düşüncelerine odaklandık. Böylece Ebherî ve 
Meybudî’nin konuya ilişkin görüşlerini ayrı ayrı görmek mümkün olmakla 
birlikte ikisinin görüşlerini bir biriyle karşılaştırmak mümkün olacaktır. Ay-
rıca Meybudî’nin sınırlı da olsa bilgi konusuna değindiği Câm-ı Gîtî-nümâ ri-
salesinden de yararlandık. 

Anahtar Kelimeler: Kâdî Mîr Meybudî, Şerhu Hidayetü’l-Hikme, Bilgi, Nef-
sin Yetileri, Ebherî, Hidayetü’l-Hikme, 

 
Knowledge in Qadī Mīr Al-Maybudī’s ( 909/1503-1504) Thought 
Abstract 
Qâdî Mîr al-Maybudî is one of the important thinkers who lived in the 

fifteenth century. The thinker, who became famous for being a judge in the 
city of Yazd, has competence in mental sciences as well as in Islamic 
sciences. His commentaries on works that have become classical in the field 
of philosophy and logic in the Islamic world such as al-Hidayat al-Hikmah, 
Hikmat al-‘Ayn and al-Shamsiyya demonstrate the philosopher's 
competence in these fields. Our aim in this study is to reveal the thinker's 
thoughts on knowledge in the context of the commentary he wrote to al-
Hidayat al-Hikmah. Since Meybudî put forward his views on knowledge in 

mailto:sadiyilmaz@bingol.edu.tr


Kâdî Mîr Meybudî’nin Düşüncesinde Bilgi    195 
 

 

the context of the soul faculties, which we can consider as sources of 
information in his work, we put forwarded the plan of our study in terms of 
the soul faculties. In this context, we shaped our study on three main topics: 
five senses, faculties of internal perception and faculty of mind. Since al-
Maybudî's work in question is an annotation, we focused on the thoughts of 
the commentator in general, although we touched on al-Abhari's views on 
the subject. In this way, as well as it is possible to see the views of al-Abhari 
and al-Maybudî on the subject separately, it will be possible to compare the 
views of both. We also benefited from the epistle of Jâm-i gîtî-numâ, in 
which al-Maybudî mentioned the subject of knowledge, albeit limited. 

Keywords: Qâdî Mîr al-Maybudî,Sharh al-Hidayat al-Hikmah, Knowledge, 
Faculties of the Nafs, al-Abhari, al-Hidayat al-Hikmah. 

 
Giriş 
“Kemalüddîn” lakabı ile “Kâdî” şöhreti ile “mantıkî” mahlası ile tanınmış 

olan Hüseyin b. Muînüddin Meybudî,  15. yüzyıl İran’ında ilmî, edebî ve bü-
rokrasi çevrelerince tanınan seçkinler arasındadır. İran’ın Yezd şehrine bağ-
lı Meybud kasabasında dünyaya geldi. Hakkında bilgi veren kaynakların hiç 
birinde onun doğum tarihine ilişkin net bir bilgi yer almamaktadır.1 
Meybudî doğduğu yerde temel eğitimini aldıktan sonra dönemin naklî ve 
aklî ilimleri konusunda önemli bir merkez olan Şirâz’a gider. O dönemde di-
nî ve aklî ilimlerde büyük bir şöhrete sahip olan Celâlüddin ed-Devvânî’den 
(öl. 908/1502) ders aldı. Hocasının vasıtası ile Akkoyunlu şehzadelerinden 
Yakup Bey ile tanışır. Yakup Bey’in saltanatı döneminde ise Yezd kadılığı ile 
görevlendirilir.2  

Kaynaklarda hayatına ilişkin pek bilgi bulunmayan Meybudî, Sünnî bir 
âlim olarak kırk yılda fazla süren ilmî hayatında farklı medreselerde ders 
vermiş ve altı yılı aşkın bir süre Yezd şehrinde kadılık görevini deruhte et-
mişti.3 Safevî devleti kurucusu Şâh İsmail 909/1503 yılında Şirâz’a hâkim ol-
duğunda çoğunluğu Sünnilerden oluşan dönemin âlimlerini huzura çağırıp, 
Hz. Ali dışındaki üç halifeye hakaret etmelerini emrettiği kaynaklarda geç-
mektedir. Şemsüddin Huferî hariç âlimlerin bu emri yerine getirmedikle-
                                                 
1  Ali Rıza Cevânmerdî Edîb, Maksûd Muhammedî, Kâdî Kemalüddîn Hüseyin bin Muînüddin 

Meybudî: Zindigî, Şehsiyet, Dîdgâhhâ, Tarih Felsefe Dergisi, Yıl: VIII, Sayı: IV, Bahar 1396; Bu 
makale Ali Rıza Cevânmerdî Edîb tarafından İslâmî Azâd Üniversiteside doktora tezi olarak 
hazırlanan “Tashih-i İntikâdî Şerh-e Hiyayetü’l-Hikmeti Meybudî” başlıklı çalışmadan üretilmiş-
tir.  

2  Bekir Karlığa, “Kâdî Mîr Meybudî”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 2001), 
24/118; Meybudî’nin eğitim hayatı hakkında bilgi için bk. Alexandra W. Dunietz, The Cosmic 
Perils of Qadi Husayn Maybudî in Fifteenth-Century Iran, (Leiden/Boston: Brill Press, 2016), 33. 

3  Karlığa, a.g.e. s. 118; Harun Anay, Celâleddin Devvânî Hayatı, Eserleri, Ahlâk ve Siyaset Düşüncesi, 
(İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi 1994), 102. 
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rinden dolayı şâhın emri ile öldürüldüğü aktarılmaktadır. Kâdî Mîr 
Meybudî’nin de o âlimlerden biri olduğu aktarılır.4 Bu bağlamda belirtmek 
gerekir ki, Meybudî’nin ölüm tarihinin net olmamasıyla birlikte doğrudan 
veya dolaylı olarak onun ölümüne ilişkin bilgilere yer veren kaynakların ço-
ğu onun Şâh İsmail’in emri ile öldürüldüğüne vurgu yapar.5 Düşünürün sek-
sen mektuptan oluşan Müşeât adlı eseri onun Arap ve Fars edebiyatı alanın-
daki yetkinliğini göstermekle birlikte hayatı, düşünceleri ve yaşadığı döne-
min olayları hakkında da sınırlı bilgiler içerir.6 Meybudî’nin başlıca eserleri 
arasında şunları saymak mümkündür: 1. Şerhu Hidayetü’l-Hikme,7 2. Şerhu 
(Haşiye ‘ale)’ş-Şemsiyye,8 3. Şerhu Hikmeti’l-‘Ayn, 4. Haşiye ‘ale’t-Tevali‘, 5. Câm-ı 
Gîtî-nümâ, 6. Münşeât, 7. Şerhi Divân-ı Ali ibn Ebî Talib, 8. Şerhu’l-Kâfiye.  

 
1. Meybûdî Düşüncesinde Bilgi Taksimi: Husûlî Bilgi ve Huzûrî Bilgi 
Meybudî Câm-ı Gîtî-nümâ adlı risalesinde bilgi konusunu ele alırken bilgi-

yi husulî ve huzuri olmak üzere ikiye ayırır. Nesnenin/malumun suretinin 
öznede/âlimde ortaya çıkması ile husûlî bilginin meydana geldiğini savu-
nur. Huzurî bilginin ise nesnenin/malumun öznenin/âlimin nezdinde hazır 
bulunması ile meydana geldiğini belirtir. Düşünüre göre benliğimize ve ben-
liğimiz ile var olan niteliklere ilişkin bilgimiz huzurî bilgiye örnektir. Bu 
bağlamda Allah’ın sıfatlarının onun zâtının aynısı olmasından dolayı onun 
bilgisinin huzûrî olması gerektiğini savunur. Meybudî, bu konuda İbn 
Sînâ’nın kabul gören genel görüşten farklı bir görüşe sahip olduğuna dikkat 
çeker. İbn Sînâ’nın söz konusu görüşünün ise Allah’ın kendi zâtına ilişkin 
bilgisinin huzûrî olduğunu, ancak sâir şeylere ilişkin bilgisinin ise husûlî ol-
duğunu belirtir. Meybudî’ye göre İbn Sînâ’nın bu görüşü “bir şeyin fâili olan, o 
şeyin kâbili olamaz” şeklindeki genel kabul gören sabit kâide ile çelişmekte-
dir.9 Meybudî bilgi konusuna ilişkin Câm-ı Gîtî-nümâ’da ortaya koyduğu 
husûlî ve huzûrî bilgi ayrımının yanı sıra Şerhu’ş-Şemsiyye adlı eserinde ise 

                                                 
4  Zebihullah Safa, Tarih-i Edebiyat der İran, (Tahran: İntişârât-e Firdevs, 1369), 5/160-161. 
5  Ebulhasan Feyyaz Anosh, “Mîr Hüseyin Meybudî (Maktûl: 911 h.k.) Yek Bazşinâsiyi Tarihî”, 

Danişgâhe Tehran Pejuhişhâyi Tarihî, 3/2 (1389), 105. 
6  Meybudî, Müşeât-ı Meybudî, (Tashih ve Tahkik: Nusretullah Ferveher), (Tahran: Neşr-e Nok-

ta Defter-i Neşre Mirâs-e Mektub, 1376), 22-30. 
7  Eserin Neşri için bk. Kerim Faruk, Meybudî’nin Hidayetü’l-Hikmet Şerhi, Ankara: Sonçağ Yayın-

ları, 2018); Meybudî’nin bu eseri üzerine Ali Rıza Cevânmerdî Edîb tarafından “Tashih-i 
İntikâdî Şerh-e Hiyayetü’l-Hikmeti Meybudî” başlıklı doktora tezi; Armağan Atar tarafından 
Meybudî’nin söz konusu şerhinin metafizik bölümü üzerine “Kâdî Mîr el-Meybudî’nin Felsefî 
Görüşleri” başlığı ile master tezi hazırlanmıştır. 

8  Mueybudî’nin bu eseri temel alınarak Adem Evmeş tarafından “Kâdî Mîr Meybudî’nin Mantık 
Görüşleri” başlıklı doktora tezi hazırlanmıştır.  

9  Kâdî Mîr Meybudî, Câm-ı Gîtî-nümâ, s. 97. 
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bilgi konusunu tasavvur tasdik gibi mantık kavramları bağlamında ele alır.10 
Ancak biz çalışmamızda nefsin yetileri bağlamında düşünürün görüşlerini 
ortaya koymayı amaçladığımız için konunun mantık ilmi yönünden nasıl ele 
alındığını ortaya koymayacağız. 

 
2. Meybudî Düşüncesinde Bilginin Kaynakları 
2.1. Beş Duyu Yetisi 
Meybûdî Ebherî’nin Hidayetü’l-Hikme adlı eserine yazdığı şerhte nefis ko-

nusunda bilgiye ilişkin görüşlerine ortaya koyar. Bu bağlamda Ebherî’nin 
hayvanî nefsi irade ile hareket etmesi ve idrak ettikleri yönünden tabiî cismin ilk 
ilk yetkinliği olarak tanımlamasını yeterli bulmayan Meybûdî, söz konusu ta-
nıma “bitkisel eylemleri yapması ve cisimsel tikelleri idrak etmesi yönünden” ifade-
lerini eklemeyi uygun görür.11  Ebherî hayvanî nefsin idrak ve hareket yeti-
lerine sahip olduğunu belirterek, idrak yetilerinin dış ve iç yetilere ayrıldı-
ğını açıklar. Meybudî beş duyu hakkında bizce bilinen şeyin kendiliğinden 
mümkün olması veya beş yetide gerçekleşmesinin mümkün olması olmadı-
ğını savunur. Biz bilmesek de bazı hayvanlar için başka bir yetinin var olma-
sının imkânına işaret ederek, bu durumu görme engelli kimsenin görme ye-
tisini bilmemesi ve cinsel iktidarsızlığı olan kimsenin de cinsel ilişkinin zev-
kini bilmemesine benzetir.12 Musannif beş duyuyu saymakla yetinirken, 
Meybudî beş duyudan her biri hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi vermeyi 
tercih eder. 

1) İşitme Yetisi: Meybudî ilkin işitme yetisine ilişkin bilgi verir. İşitmenin 
davul gibi toplanan havanın içinde olduğu işitme kanalının oyuğunda döşe-
nen sinirlerde var olan bir yetidir. Şârihe göre çapılan şeyin çarpana ve sö-
külen şeyin sökene direnciyle birlikte çarpma ve sökülmeden ortaya çıkan 
dalgalanma aracılığı ile sesin niteliğiyle nitelenen hava o sinirlere ulaştığın-
da orada var olan işitme yetisi o sesi idrak eder. Bu durum söz konusu hava 
yetiye yakınken gerçekleşir. Meybudî’ye göre sesi taşıyan havanın kulağa 
ulaşmasından amaç, sesin niteliği ile nitelenip dalgalanarak işitme yetisine 
kadar gelen aynı hava değildir. Aksine sesin niteliği ile nitelenen havanın 
civarındaki hava da aynı şekilde sesin niteliği ile nitelenerek dalgalanır. Bu 
nitelenme ve dalgalanma işitme kanalındaki durgun havaya ulaşana kadar 
devam eder. Böylece işitme yetisi o sesi idrak eder.13 

2) Görme Yetisi: Meybudî görme yetisinin beyindeki yerini tespit etmek-
le başlar. Ona göre görme yetisi beynin ön kısmının iki boşluğunda ortaya 
                                                 
10  Meybudî, Şerhu’ş-Şemsiyye, İzmirli İsmail Hakkı Koleksiyonu no: 1694, s. 9-18; Adem Evmeş, 

Kâdî Mîr Meybudî’nin Mantık Görüşleri, 12-19. 
11  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 73. 
12  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 74. 
13  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 74. 
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çıkan iki sinirin kesiştiği yerde bulunur. Bu iki sinir bir biri ile karşılaşıp haç 
şeklinde kesişmek üzere bir birine yaklaşır. Böylece onların boşlukları bir 
olur. Sonra iki göze ulaşmak üzere bir birinden uzaklaşırlar. Meybudî iki si-
nirin kesişim yeri olan boşluğun görme yetisinin koyulan yer olduğunu ve 
onun ışığın toplanma yeri olduğunu açıklar.14   

Şârih görme konusunda üç farklı görüşün olduğunu belirtir.15  
1- İlk görüşe savunan matematikçilere göre görme, tepe noktası gözün 

merkezinde ve taban kısmı görünen nesnenin yüzeyinde olan koni şeklindeki 
ışığın gözden çıkması ile gerçekleşir. Görme konusunda ışık görüşünü savu-
nan matematikçilerin görme konisine ilişkin kendi içinde farklı görüşler orta-
ya koyduklarına değinen Meybudî, onlardan (a) bir topluluğun görme konisi-
nin düz olduğunu savunduklarını belirtir. (b) Bir diğer topluluk ise ise görme 
konisinin, uçları göze doğru olan ışık çizgilerinden oluşarak gözün merkezin-
de toplandığını ve onların ayrı ayrı göze ulaştığı görüşündedir. Onlara göre 
görme konisini oluşturan çizgilerin uçları göze denk gelirse o şeyi idrak eder. 
Çizgilerin uçları göze denk gelmeyince o şey idrak edilmez. İşte bundan dolayı 
görünen şeylerin yüzeylerinde son derece ince olan gözenekler göze görün-
mez.  (c) Bir başka topluluk ise görme konisinin iki gözden çıkan doğrusal olan 
bir çizgi olduğunu, o; gözde bittiğinde son derece hızlı bir hareket ile gözün 
genişliği ve uzunluğu yönlerinde gözün yüzeyinde hareket ettiğini, böylece o 
hareket ile koni şeklinde bir yapı olarak tahayyül edildiğini savunur.16  

2- Meybudî görme konusundaki ikinci görüşün ise tabiatçılara ait oldu-
ğunu belirtir. Nitekim tabiatçılara göre görme, yansıma aracılığıyla gerçek-
leşir. Aristoteles ve onun takipçilerinden İbn Sînâ gibi birçok filozof bu gö-
rüşe sahiptir. Onlara göre nesnenin göze mukabil olması nesnenin suretinin 
göz kristaline yansımasını zorunlu kılar. Ancak görmenin gerçekleşmesi için 
söz konusu suretin göz kristaline yansıması yeterli değildir. Şayet bu yeterli 
olsaydı, suretin iki gözde bulunan iki göz kristaline yansımasından dolayı bir 
nesne iki nesne olarak görünürdü. Suretin göz kristalinden iki gözün iç kıs-
mında bulunan iki sinirin kesiştiği yere ulaşması gerekir. Bu görüşe göre su-
nulan şey olan suretin intikalinin o kesişim yerinden ortak duyuya ulaşması 
gerekir. Meybudî’ye tabiatçıların görüşüne göre suretin göz kristaline yan-
sımasının kesişim yerine suretin taşması için hazırlayıcı olduğunu ve sure-
tin kesişim yerine yansımasının da onun ortak duyuya yansıması için hazır-
layıcı olduğunu açıklar.17   

                                                 
14  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 74. 
15  Görmeye ilişkin Meybudî’nin kısaca değindiği farklı teorilerin Antik Yunan ve İslam Düşün-

cesindeki arka planına ilişkin bilgiler için bk. Hüseyin Gazi Topdemir, Işığın Öyküsü, (Ankara: 
Tübitak Yayınları, 2007), 9-100. 

16  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 74-75. 
17  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 74-75. 
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3- Görme konusunda Meybûdî’nin yer verdiği üçüncü görüş bir grup filo-
zofa aittir. Bu görüşü göre görme gözden ışığın çıkması veya yansıma ile de-
ğildir. Aksine görme, gözdeki ışınların niteliği ile nitelenen, nesne ve göz 
arasındaki şeffaf hava sayesinde gerçekleşir. Nitekim onun sayesinde göz 
görme organına dönüşür.18  

3) Koklama yetisi: Meybudî bu yetinin beynin ön kısmına yer alan meme 
uçuna benzeyen fazlalık şeklindeki iki çıkıntıda yer aldığını açıklar. Genel 
görüşe göre koklama yetisi ile kokuya sahip nesne arasında olan havanın 
yakınındaki o koku ile nitelenerek çevresindeki havaya geçtiğini belirtir. 
Koklama yetisini çevreleyen havaya ulaşıncaya kadar böyle devam ettiğini 
açıklayan şârih, böylece o kokunun idrak edildiğini ifade eder. Bazılarına gö-
re ise koku almanın sebebi kokuya sahip nesneden parçaların parçalanıp ay-
rılarak havanın parçalarıyla karışmasıdır. Böylece koklama yetisine ulaşır. 
Meybudî parçalanma ve ayrılma aracılığı olmadan havada dönüşüm olmak-
sızın koklama yetisinde kokusu olan şeyin eylemde bulunduğunun denilebi-
leceğine işaret eder.19 

4) Tatma yetisi: Meybudî’ye göre tatma yetisi dilin cirmi üzerine döşenen 
sinirlerde yer alır. Bu yetinin idraki sürecinde tada sahip olan şeyin ince 
parçalarının rutubete karışması ile o rutubet aracılık eder. Böylece o parça-
lar rutubetle birlikte dilin cirminde tatma yetisine ulaşır. Şârihe göre bu du-
rumda idrak edilen şey, tada sahip olan şeyin niteliğidir. Meybudî, duyuya o 
niteliği taşıyan cevherin ulaşmasının kolay olması için rutubet aracı oldu-
ğunu veya yakınlık sebebi ile rutubetin kendisinin tat ile nitelenmesinin söz 
konusu olduğunu açıklar. Böylece o rutubet tek başına dalar ve idrak edilen 
şey de rutubetin niteliği olur.20 

5) Dokunma yetisi:  Meybudî’ye göre bu yeti bedenin çoğuna yayılmış 
olan sinirlerde bulunur. Genel görüşe göre dokunma yetisinin bir tane oldu-
ğunu belirten şârih; muhakkiklerden çoğuna göre ise dokunma yetisinin 
dört tane olduğunu ve İbn Sînâ’nın21 onlardan biri olduğuna işaret eder. On-
ların sırasıyla (i) sıcak ve soğuk arasında, (ii) yaş ve kuru arasında, (iii) pü-
rüzsüz ve sert arasında ve (iv) katı ve yumuşak arasında yargıda bulunan ye-
tiler olduğunu belirten Meybudî; bazılarının da bu dördüne (v) ağır ve hafif 
arasında yargıda bulunan yetiyi eklediklerini açıklar.22   

                                                 
18  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 75. 
19  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 75. 
20  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 75-76. 
21  Meybudî’nin belirttiği gibi İbn Sînâ dokunma duyusunu tek bir tür olarak değil, dört yeti 

için bir cins kabul eder. İbn Sînâ’nın konuya ilişkin görüşleri için bk. İbn Sînâ, Kitabu’n-Necât 
fi’l-Hikmeti’l-Mantikîyyeti ve’t-Tabi’îyyeti ve’l-İlâhiyyeti, (Takdim: Macid Fahrî), (Beyrut: 
Menşûrâtu Dâru’l-Âfâki’l-Cedideti), 1982, 168.  

22  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 76. 
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2.2. İç idrak yetileri 
Ebherî iç idrak duyularının tümevarım ile beş tane olduğunu açıklayarak 

onarı ortak duyu, hayal, vehim, hafıza ve mutasarrife şeklinde sıralar. Ancak 
Meybudî iç idrak yetilerinden idrak edenlerin sadece ortak duyu ve vehim 
olduğunu, geri kalan yetilerin ise idrake yardımcı olduğunu savunur. Bu-
nunla birlikte musannifin iç idrak yetilerinin hepsini idrak eden yetilerden 
saydığına dikkat çeker.23  

1) Ortak Duyu Yetisi: Ebherî’ye göre bu yeti beş duyu yetisine yansıyan 
suretlerin hepsini kabul etmekte olup beynin ilk boşluğunun ön kısmında 
bulunur. Bu yetinin gözden farklı olduğunu vurgulayan musannif; bu dü-
şüncesini ise yere düşmekte olan bir damlayı düz bir çizgi ve hızla döndürü-
len bir noktayı ise bir daire olarak müşahede etmemiz ile açıklar.24 Ona göre 
bu şekilde müşahede ettiğimiz şeylerin irtisamı gözde değildir. Çünkü gözde 
sadece nokta ve damla gibi ona mukabil olan şeyler resmedilir. Ebherî bu 
durumdan hareketle yere düşen noktanın düz bir çizgi ve döndürülen nok-
tanın bir daire olarak resmedilmesinin; kendisinde nokta ve damlanın res-
medildiği gözden ayrı bir yeti olduğu sonucuna varır.25 Böylece musannif or-
tak duyunun bağımsız bir yeti olduğunu ortaya koyar. Meybudî ise 
Ebherî’nin ifadelerine katkı olarak değerlendirebileceğimiz şekilde ortak 
duyunun Yunanca nefsin levhası anlamında “bantâsiyâ” olarak isimlendiril-
diğini belirtir. Beş duyunun ise ortak duyu için casuslar gibi olduğunu ve 
bundan ötürü bu yetinin ortak duyu olarak adlandırıldığını açıklar. Ortak 
duyunun idraki sürecinde bir birini takip eden görsel resimlerin (irtisâmât) 
birleşecek yönden az bir süre kaldığına değinen Meybudî, böylece bir çizgi 
olarak müşahede edildiğini belirtir. Şârih ortak duyuya ilişkin yapılan bir 
itiraza yer verir. Bu itirazda ilk resmedilenin kaybolmasından sonra ikinci-
nin resmedilmesi ile görme yetisinde irtisamın birleşmiş olması mümkün 
olduğu, bunun ise ilk resmedilmenin gücü ve ikinci resmedilmenin takibinin 
hızlı olması ile gerçekleştiği böylece iki resmedilmenin birlikte olduğu sa-
vunulmaktadır.26 

2) Hayal Yetisi: Ebherî’ye göre bu yeti beynin boşluğunun arkasında yer 
alır. Duyusal suretleri muhafaza eder ve onların kaybolmasından sonra on-
ları canlandırır. Bu bilgilerle birlikte musannif hayal yetisinin, ortak duyu-
nun deposu olduğunu belirtmekle yetinir.27 

                                                 
23  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 76. 
24  Ebherî’nin ortak duyuyu ispat etmek için yer verdiği örneğin İbn Sînâ’dan mülhem olduğu-

nu açıktır. Ayrıntılı bilgi için bk. İbn Sînâ, el-İşârât ve’t-Tenbîhât, (Tahkik: Müctebâ ez-Zâri ‘î), 
(Kum: Bustân-ı Ketâb, 1392), 239. 

25  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 76. 
26  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 76. 
27  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 76. 
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Meybûdî, muhakkikin28 İşârât şerhinde beynin ön batnına dökülmüş olan 
ruhun ortak duyu ve hayalin aleti olduğunu; ancak batnın ön kısmının ortak 
duyuya, arka kısmının hayale özgü olduğunu açıkladığına değinir.29 
Meybûdî’ye göre biz bir sureti müşahede ettiğimizde, bir süre sonra o suret 
bizden kaybolur. Ancak o sureti tekrar müşahede ederek onun daha önce 
müşahede ettiğimiz suret olduğuna hüküm verebiliriz. Şârihe göre şayet ge-
çen süre içinde söz konusu suret bizde depolanmış olmasaydı, onun daha 
önce müşahede ettiğimiz suret olduğuna ilişkin hüküm vermemiz imkânsız 
olurdu. Meeybudî kaybolan suretin bizden gaip olan bazı şeylerde muhafaza 
edilmiş olmasının mümkün olmasından dolayı burada belirtilen gerekliliğin 
(mülazemet) yasak olduğunun; suretle ittisal melekesinin olması ve olma-
ması ile unutma ve kaybolma halleri arasında farklılık olduğunun ifade edil-
diğini açıklar. Meybudî açıkladığı bu görüşe ise suretleri muhafaza eden gaip 
şeyin (I) ayrık bir cevher olması veya (II) cismânî bir yeti olması ile itiraz 
edildiğine değinir. Maddî ilintilerle nitelenen tikel suretlerin ayrık cevherde 
resmedilmemesinden dolayı ilk ihtimalin geçersiz olduğuna dikkat çeken 
Meybudî, ikinci ihtimalin de geçersiz olduğunu vurgular. Gâip cismânî yeti 
ile ittisal sayesinde bir şeyi idrak etmemizin mümkün olması durumunda bir 
kimsenin başkasının gözü ile görmesi ve kulağı ile işitmesi mümkün olaca-
ğından dolayı suretlerin depolandığı şeyin cismânî bir yeti olması seçeneği 
de geçersizdir. Nitekim Meybûdî bunun geçersizliğinin hiç kimseye kapalı 
olmadığına dikkat çeker.30  

Meybudî değindiği bu konunun kendisine göre tartışmalı olduğunu belir-
tir. Sureti muhafaza eden gaip şeyin cismânî bir yeti olmasından dolayı, biz-
de gaip olan cismânî yeti aracılığı ile ittisal sayesinde bir şeyi idrak etmenin 
mümkün olması gerekmez ki, bir şahsın başkasının gözü ile görmesi ve baş-
kasının işitmesi ile işitmesi gereksin. Aksine bu durumda gerekli olan şey, it-
tisal ile gaip olan cismânî bir yetide resmolunan bir şeyi idrak etmemizin 
mümkün olmasıdır. Meybudî bu duruma ise göksel cisimlerde yer edinen 
yetiyi örnek verir. Bu durum ise geçersizliğinin açık olmadığına dikkat çe-
ker. Kabul etmenin31  muhafaza etmekten farklı olmasının hayal yetisinin 
varlığına delil olmasının savunulabileceğini açıklar. Suda olduğu gibi kabul 

                                                 
28  Meybudî’nin muhakkik demekle yetindiği kişi İbn Sînâ’nın el-İşârât ve’t-Tenbîhât adlı eseri-

nin şârihlerinden olan Nasîrüddin et-Tûsî’dir. Bk. Agil Şirinov, Nasîrüddin et-Tûsî, Diyanet 
İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları 2012), 41/437. 

29  Tûsî’nin söz konusu görüşleri için bk. İbn Sînâ, el-İşârât ve’t-Tenbîhât ma‘a Şerhi Nasîruddîn et-
Tûsî, (Tahkik: Süleyman Dünya), (Kâhire: Daru’l-Me‘ârif, Tarihsiz), 3/380. 

30  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 77. 
31  Metinde  القول kelimesi geçmektedir. Ancak  القول/söz şeklinde anlaşılması durumunda iba-

renin bütünlüğüne uymamaktadır. Bu durumdan dolayı metinde maddi bir hata olduğunu 
düşünerek  القبول olarak anlamayı tercih ettik.  
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etme ve muhafaza etme olmak üzere ikisinden birinin diğeri olmaksızın var 
olduğuna dikkat çeken Meybudî; suyun kabul ettiğini ama muhafaza etme-
diğini belirtir. Bu bağlamda bir yetiden sadece bir fiilin ortaya çıktığını, bir 
yetinin hem kabul eden hem de muhafaza eden olmasının imkânsız olduğu-
nu vurgular. Nitekim kabul eden yeti olan ortak duyunun muhafaza eden 
yeti olan hâfızadan başka olduğuna dikkat çeken şârih, bu konuda farklı gö-
rüşler olduğunu açıklar. Buna gerekçe olarak muhafaza etmenin kabul et-
mek sayesinde olduğunu ve muhafaza için kabulün zorunlu olarak şart ol-
duğu belirtir. Kabul ve idrakin fiil olmaksızın infiâl kabilinden olması üzere 
hayal olarak adlandırdıkları bir yetide kabul ve muhafaza bir araya geldi. 
Meybudî, kabul etme ve muhafaza etmenin bir şeyde bir toplanmasının, fi-
lozofların “birden ancak bir çıkar” sözleri ile çelişmediğine dikkat çeker.32 

3) Vehim Yetisi: Ebherî’ye göre vehim yetisi beynin orta boşluğunda yer 
alır. Musannif İbn Sînâcı bir düşünceyi benimseyerek vehim yetisinin duyu-
sal nesnelerde bulunan tikel anlamları idrak ettiğini savunur. Örnek olarak 
çocuğun sevilen bir şey olduğuna ilişkin ve koyunda kurdun kendisinden 
kaçılması gereken bir şey olduğuna ilişkin hüküm veren yeti olduğunu açık-
lamakla yetinir. Ebherî’nin vehim yetisine ilişkin bu düşüncelerinde İbn 
Sînâ’nın etkisinin olduğu aşikârdır. Nitekim eş-Şeyhu’r-Reis, nefsin yetileri-
ni incelediği eş-Şifâ’nın nefis bölümünde ve el-İşârât’ın nefis namatında bu 
bilgileri ortaya koyar.33 Meybudî ise vehim yetisinin beynin bütünüyle ilişki-
li olduğunu özellikle ona özgü olan yetin beynin arka kısmı olduğunu açık-
lar. Bu yetinin idrak ettiği anlamların ise beş duyu ile idrak edilmeyen şeyler 
olduğunu vurgular.34 

4) Hâfıza Yetisi: Ebherî hafıza yetisinin ise beynin ilk boşluğunun sonun-
da yer aldığı ve vehim yetisinin idrak ettiği duyusal nesnelerde bulunan du-
yusal olmayan tikel anlamları depoladığını belirterek onun vehmin deposu 
olduğunu savunur. Onun bu düşüncesinin aynı şekilde Meybûdî tarafından 
benimsendiğini söylemek yanlış olmaz. Çünkü şârih musannifin ifadelerin-
den farklı bir açıklamaya yer vermez.35 

5) Mutasarrife yetisi: Musannife göre bu yeti beynin orta boşluğunda yer 
almakta olup onun özelliği hayalde bulunanların bir kısmını bir biri ile bir-
leştirmek ve bir kısmını bir birinden ayırmaktır.36 Meybudî ise mutasarrife 
yetisinin kontrol yerinin beynin orta boşluğunun ilk parçası olduğunu sa-

                                                 
32  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 77. 
33  İbn Sînâ’nın vehim yetisine ilişkin görüşleri için bk. İbn Sînâ, en-Nefis min Kitâbi’ş-Şifâ, (Mu-

hakkik: Hasanzâde Âmulî), (Kum: Bustân-ı Ketâb, 1395), 218; İbn Sînâ, el-İşârât ve’t-Tenbîhât, 
240. 

34  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 77. 
35  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 78. 
36  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 78. 
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vunur. Şârih, bu yetinin özelliğinin ise hayal ve hafızada bulunan suretleri 
ve anlamları bir biri ile birleştirmek ve bir birinden ayırmak olduğunu vur-
gular. Meybûdî’ye göre akıl idrak ettiklerini bir birine eklemek veya bir bi-
rinden ayırmak için için mutasarrife yetisini kullandığında, bu yeti “müfek-
kire” olarak adlandırılır. Vehim yetisi duyusal suretler için mutasarrife yeti-
sini kullandığında ise bu yeti “mütehayyile” olarak adlandırılır. Vehim yeti-
sinin duyusal suretleri idrak etmemekle birlikte duyusal suretler konusunda 
mutasarrife yetisini nasıl kullandığı şeklinde bir itiraz söz konusu olduğun-
da Meybudî şu cevabın verildiğini açıklar: İç idrak yetileri karşı karşıya olan 
aynalar gibidir. Onların birinde resmolunan suretler diğerine yansır. Vehim 
yetisi de iç idrak yetilerinin sultanı olup, o yetilerin idrak ettiklerinde tasar-
rufta bulunması mümkündür. Dahası vehim yetisinin, akıl yetisinin idrak et-
tikleri üzerinde de kontrolü söz konusudur. Akıl yetisinin idrak ettikleri 
üzerinde olduklarının aksine yargıda bulunabilir.37 

Burada belirtmek gerekir ki, Meybudî’ye göre bilgi elde etmeye aracı 
olan beş duyu ve iç idrak yetileri hayvanî ve insanî nefis arasında ortak olan 
yetilerdir. Bu bağlamda hayvanın bilgi edilme sürecinin bu yetiler ile sınırlı 
olduğunu belirtmek gerekir. Ancak insanın bilgi elde etme süreci beş duyu 
yetisi ile başlayıp iç idrak yetileri ile devam etmekle birlikte bununla sınırlı 
değildir. Zira insanın sahip olduğu ayırıcı yeti akıldır. Akıl ise bilgi edinme 
sürecinde iç idrak yetilerinin üstünde bir konuma sahiptir. Bu bakımdan iç 
idrak yetilerinden sonra Meybudî’nin akıl yetisine ilişkin düşüncelerini or-
taya koyacağız. 

 
2.3. Akıl Yetisi 
Meybûdî Câm-ı Gîtî-nümâ’nın dibacesinde insan türünün diğer canlı türle-

rinden farkının akıl erdemi sayesinde ortaya çıktığını ifade eder. İnsan 
akletmede daha tam ve daha güçlü olduğu sürece, onun insanlıktaki derece-
sinin de daha yüksek ve daha yüce olacağını savunur. Düşünür, insanın 
akletmesinin yetkinliğinin ise zorunlu varlık tarafından insan nefsinin ayna-
sının; eşyanın halleri ve hakikatlerin suretleri ile resmedilmiş olması şeklin-
de olduğu görüşündedir. Söz konusu suretlerin ise akıllar, nefisler, heyûlâ, 
cisimsel suretler, türsel suretler, felekler, yıldızlar, basit unsurlar, maden, 
bitki ve hayvanlardan oluşan eksik ve tam birleşikler/mürekkebât olduğunu 
belirtir. İnsanın ise varlık mertebelerinin sonuncusu olduğuna değinir. 
Meybûdî’ye göre insanın sahip olduğu nâtık nefis, söz konusu suretlerin 
kendisinde irtisamı sayesinde, aynî âleme benzer olan aklî âlem olur.38 Dü-

                                                 
37  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 77-78. 
38  Kâdî Mîr Meybudî, Câm-ı Gîtî-nümâ, (Nşr. Abdullah Nûrânî), Tahkîkât-ı İslâmî Dergisi, 1/1 (Ba-

har-Yaz Dönemi, 1365), 95. 
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şünür Hidayetü’l-Hikme şerhinde ise Ebherî’nin ifadelerine açıklama olarak 
nâtık nefsin sahip olduğu akıl yetisi hakkında daha fazla ayrıntılara yer ve-
rir. Bu bölümde düşünürün o eserindeki görüşlerine yer vereceğiz.  

Ebherî nâtık nefsi, “fikirsel eylemleri yapmak ve tümel şeyleri idrak etmek yö-
nünden organik tabiî cismin ilk yetkinliği” olarak tanımlar. Nâtık nefsin sahip 
olduğu akletme yetisi ile tasavvurât ve tasdîkâtı idrak ettiğini; kendisine öz-
gü olan düşünceler gereği fikir veya sezgi ile olan tikel eylemlere doğru in-
san bedenini hareket ettiren pratik (âmile) yetiye sahip olduğunu savunur.39 
Meybudî ise nefsin idrak ettiği tümel ve tikel şeylerin soyut olduklarını açık-
lamakla birlikte musannifin “fikirsel eylemler yapması” ifadesine “sezgisel” 
kavramını ekleyerek nefsin akletme yetisine sahip olmasının etkilerden ona 
özgü olanlar itibariyle olduğunu belirtir. Şârih akletme yetisinin idrak ettiği 
tasavvurât ve tasdîkâtın tasavvurî ve tasdîkî olan şeyler olduğuna işaret 
ederek akletme yetisinin teorik akıl ve teorik yeti olarak adlandırıldığını 
açıklar. Ayrıca musannifin pratik yeti için ifade ettiği “düşünceler gereği” 
ifadesine inançları da ekler. Nâtık nefsin sahip olduğu pratik yetinin, pratik 
akıl ve ameli yeti olarak adlandırıldığını açıklar.40  

Ebherî, nefsin dört mertebeye sahip olduğunu, ilk mertebenin nefsin bü-
tün makûllerden soyut olması hatta onlar için hazır olması olduğunu belir-
terek onun “heyûlânî akıl” olduğunu savunur. İkinci mertebenin ise nefis için 
apriori (bedîhîyyât)  makûllerin ortaya çıkması, apriori (bedîhîyyât) bilgi-
lerden teorik bilgilere intikal etmesi için hazır olması olduğunu açıklayarak 
bu mertebenin “bilmeleke akıl” olduğunu belirtir.41  

Meybudî’ye göre nâtık nefsin dört mertebeye sahip olması akleden yeti 
itibariyledir.  makûllerin ise taalluku intiba ile olan şeyler olduğunu açıkla-
yarak nefsin kendisinin huzûrî âlemden olduğunu savunur. Heyûlânî akıl 
kavramının ise çoğunlukla bu mertebedeki nefis için kullanıldığını vurgula-
yan şârih, diğer mertebeler için de durumun böyle olduğuna işaret eder. 
Meybûdî bedîhî  makûllerin meydana geldiği ikinci mertebenin ise araların-
da ortaklık ve farklılık olan tikel idrakler sebebi ile olduğunu savunur. Nite-
kim şârih, nefsin çok fazla tikelleri idrak ettiğinde ve onların suretleri nefsin 
cismânî aletinde resmedildiğinde; bu durumda nefsin tikellerin bir kısmının 
bir kısmına nispetinin farkına vardığına dikkat çeker. Nefis bu durumday-
ken, ilkeden tümel suretlerin ve hükümlerin zorunlu olarak nefse taştığına 
açıklar. Meybudî’ye göre nefsin bu ikinci mertebede hazır olması yakın 
istidad anlamındadır. Nefsin apriori bilgilerden teorik bilgilere intikal etme-
si ise fikir veya sezgi ile gerçekleşir. Şârih ikinci mertebede teorik bilgilere 

                                                 
39  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 78-79. 
40  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 78-79. 
41  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 79. 
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intikal melekesinin nefis için ortaya çıkmasından dolayı bilmeleke akıl de-
nildiğini belirterek bu konuda tartışma olduğuna dikkat çeker. Zira bu mer-
tebede intikal istidadı dışında bir şeyin olmadığını hale mukabil olan yani 
köklü niteliğin amaçlandığını vurgulayarak bu durumun teorik bilgilere in-
tikal istidadının bu mertebede köklü olmasından ötürü olduğunu açıklar. 
Meleke ile yokluğun mukabilinin amaçlanmasının da söz konusu olduğuna 
değinen Meybudî, bu durumun nefiste o melekeye intikal edecek varlığın 
bulunması gibi olduğunu belirtir. Şârih meleke için söz konusu olan bu du-
rumu aklın bilkuvve olması ile birlikte bilfiil akıl olarak isimlendirilmesine 
benzetir. Buna gerekçe olarak da aklın kuvvesinin fiile çok yakın olmasını 
gösterir.42 

Ebherî üçüncü mertebede teorik makûllerin nefis için ortaya çıktığını, 
fakat nefsin bilfiil olarak onları mütalaa etmediğini ve onların nefis nezdin-
de depolandığını savunur. Musannif bu mertebenin “bilfiil akıl” olduğunu 
açıklar. Dördüncü mertebede ise nefsin elde edilen makûlleri mütalaa etti-
ğini ve onun “mutlak akıl” olduğunu vurgulayarak onun makûllerinin 
“müstefâd akıl” olarak adlandırıldığını savunur. Bütün teorik bilgilerin sezgi 
ile ortaya çıkması bakımından bilmeleke aklın ise gayede olduğunda, “kutsî 
yeti” olarak adlandırıldığını vurgular.43 Ebherî’nin bu görüşlerini ilişkin 
Meybudî şu açıklamalarda bulunur. Üçüncü mertebede yeni bir çabaya ge-
rek olmadan nefsin dilediği zaman makulleri hazır bulundurduğunu savu-
nur. Bunun ise nefsin makûlleri hazır bulundurmaya gücü yetecek bir mele-
ke elde etmesine kadar ortaya çıkan nazariyâtı peş peşe mülahaza ettiğinde 
meydana geldiğine değinir.44 Ebherî’nin “bilfiil akıl” olarak açıkladığı aklın 
bu mertebesi hakkında Meybûdî  “sahibu’l-muhâkemât” diyerek el-İşârât 
ve’t-Tenbîhât45 şârihlerinden birinin görüşlerine yer verir. Tespit ettiğimiz 
kadarıyla söz konusu şârih, İbn Sînâ’nın el-İşârât ve’t-Tenbîhât adlı eserine el-
Muḥâkemât beyne şerḥayi’l-İşârât ve’t-tenbîhât adı ile bir şerh yazan Kutbüddin 
er-Râzî’dir. Meybûdî’nin yer verdiği ifadelere göre Kutbüddin er-Râzî bilfiil 

                                                 
42  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 79. 
43  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 79-80. 
44  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 79. 
45  İbn Sînâ’nın felsefi düşüncelerini özlü bir şekilde ortaya koyduğu el-İşârât ve’t-Tenbîhât adlı 

eser üzerine birçok şerh yazılmıştır. Meşhur şerhler arasında Şerefüddin Muhammed b. 
Mes‘ûd el-Mes‘ûdî, Fahreddin er-Râzî, Seyfeddin Âmidî, Nasıreddin et-Tûsî, Şemseddin es-
Semerkandî, İbn Kemmune, Siraceddin Urmevî Ekmeleddin Nahcuvânî ve Allâme el-
Hillî’nin şerhleri yer alır. Ayrıca bu şerhlerin değerlendirmesi şeklinde kabul edebileceği-
miz “muhâkemât” tarzında eserler de yazılmıştır. Meybûdî’nin atıfta bulunduğu şerh 
Kutbüddin er-Râzî’nin el-Muḥâkemât beyne şerḥayi’l-İşârât ve’t-tenbîhât isimli çalışmasıdır. el-
İşârât ve’t-Tenbîhât’ın şerhlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bk. Hakan Çoşar, “İslam Düşünce-
sinde Günümüzde Az Bilinen Bir Gelenek: İşârât (Şerhleri) Geleneği”, Dinî Araştırmalar Dergi-
si, 16/43 (Temmuz-Aralık 2013), 52-53. 
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akılda makûlleri bulundurma melekesine kendisinin itibar etmediğini belir-
tir. Aksine genel olarak bulundurmak üzere gücünün olmasının onda yeterli 
olduğunu vurgular. Râzî’ye göre mesela nefis bir defa makûlleri hazır bu-
lundurduğunda ve makûller onda kaybolduğunda, buna göre nefsin 
makûlleri hazır bulundurmaya gücü yeter demektir. Eğer bu mertebede bil-
fiil akıl olmasaydı, teorik yetinin mertebelerinin dört tane olmayacağını 
açıklayan Râzî, buna göre hazır bulundurmaya güç yetirmekle sınırlandır-
mak gerektiğini açıklar.46 Meybûdî, er-Râzî’den bu ifadeleri alıntılamakla ye-
tinirken, ifadelerin devamında er-Râzî bilfiil makûl ortaya çıktığında onun 
“müstefâd akıl” olduğunu savunur.47   

Dördüncü mertebe hakkında Meybudî filozofların çoğunun tek başına 
her makûle kıyasla ona itibar ettiğini açıklar. Ona göre bu yaratılışta o mer-
tebenin gerçekleştiğinden kuşku yoktur. Bazen de bütün  makûllere kıyasla 
itibar edildiğine işaret eden şârih, görünürde onun ahirette gerçekleştiğini 
açıklar. Bazılarının ise bir işi yapmanın başka bir işi yapmaktan onları alı-
koymadığı kâmil nefisler için bu dünyada o mertebenin gerçekleşmesini 
mümkün gördüklerine değinir. Nitekim kâmillerin bedenlerindeki örtüleriy-
le birlikte olmalarıyla beraber makûllerini daima müşahede ettikleri soyut 
şeylerin yoluna girdiklerini ifade eden Meybudî, bilfiil aklın hudus bakımın-
dan musannifin “mutlak akıl” olarak isimlendirdiği şeyden sonra geldiğini 
vurgular. Şârihe göre bunun sebebi ise idrak edenin çoğu defa müşahede 
etmeden melekeye dönüşmemesidir. Bilfiil aklın bekâ bakımından musanni-
fin “mutlak akıl” olarak isimlendirdiği şeyden önce geldiğine dikkat çeken 
Meybudî, bunun sebebinin ise müşahedenin süratle yok olması ve hazır bu-
lundurma melekesinin sürekli olarak var olmaya devam etmesi olduğunu 
savunur. Buna göre idrak eden, meleke ile müşahedesine ulaşır. Bazılarının 
da hudus bakımından sonradan olmayı benimsediğini açıklayan Meybudî, 
onu dördüncü mertebe olarak geçersiz kıldıklarını vurgular. Bazılarının ise 
bekâ bakımından önceliği savunduklarını ve bundan dolayı da onu üçüncü 
mertebe olarak kabul ettiklerini ifade eder.48 

Ebherî aklî yeti itibariyle nefsin sahip olduğu dördüncü mertebenin 
“mutlak akıl” olduğunu açıkladıktan sonra onun makûllerinin “müstefâd akıl” 
olduğunu savunurken; Meybudî musannifin bu ifadelerini doğru bulmaz. Ni-
tekim şârihe göre Ebherî’nin belirttiği bu ifadelerin filozofların kavramına 
aykırı olduğu felsefe kitaplarını kavrayan bir kimseye kapalı değildir. 
Meybudî bu değerlendirmesini ise filozofların “müstefâd akıl” kavramını sa-
                                                 
46  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 79-80. 
47  El-Hakîm Ebu Ali Sînâ, el-İşârât ve’t-Tenbîhât Ma‘a Şerhi el-Hâce Nasîrüddin et-Tûsî ve el-

Muhâkemât li Kutbüddin er-Râzî, (Tsh ve Thk. Kerim Feyzi), (Kum: Matbû‘ât-ı Dinî, 1384), 2/ 
416.  

48  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 80. 



Kâdî Mîr Meybudî’nin Düşüncesinde Bilgi    207 
 

 

dece nefsin dördüncü mertebesi veya dördüncü mertebedeki nefis için kul-
landıklarına dayandırır.49 Bu bağlamda Ebherî’nin eserinin farklı nüshala-
rında ibarede farklılıklarının olduğunu belirtmek önem taşır. Nitekim çalış-
mamızda esas aldığımız Meybudî şerhinin metninde “sonra bilmeleke akıl bü-
tün teorik bilgilerin elde edilmesinin sezgi ile olması bakımından en üst derecede 
olursa, kutsî yeti olarak isimlendirir” ifadesi yer alır. Abdullah Yormaz’ın ya-
yımladığı Hidâyetü’l-Hikme’nin tenkitli neşrinde ibare “sonra bilmeleke akıl 
en üst derecede olursa, kutsî yeti olarak adlandırılır” şeklindedir.50 Meybudî 
Ebherî’nin ifadeleriyle düşünmeye ihtiyaç olmaksızın sezginin gerçekleşti-
ğini amaçladığını belirtir.51  

Akleden yetinin maddeden soyut olduğunu açıklayan Ebherî, bu düşün-
cesini ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaya çalışır. Musannif bu bağlamda 
akletmenin de cismânî bir alet ile olmadığını savunur. Akletmenin cismânî 
bir alet ile gerçekleşmesi durumunda ise o alete yorgunluğun arız olacağını 
vurgular. Oysa durumun öyle olmadığını belirten Ebherî, kırk yaşından son-
ra bedenin eksilmeye başladığını, oysa akletme yetisinin o yaşta yetkinleş-
meye başladığına dikkat çeker.52  

Bu ifadelerin açıklamasında Meybudî akletmenin soyut nefis için geçerli 
olduğunu belirtir. Cismânî aletlere yorgunluğun arız olmasına ise bedenin 
zayıflığından ötürü duyusal idraklerin ve hareketlerin ilkelerinin durumunu 
örnek verir. Akletme yetisinin ise nefsin kendisi ile akletmeyi gerçekleştiği 
şey olduğuna işaret eden Meybudî, yaşlılığın sonlarında ortaya çıkan buna-
manın akletme yetisinin zayıflığından ötürü olmadığını savunur. Ona göre 
söz konusu dönemdeki bunama nefsin; terkibi dağılmaya yüz tutan bedeni 
yönetmeye yoğunlaşmasından dolayıdır. Şârihin düşüncesine göre nefsin o 
yoğunlaşması onun akletmelerine engel olur. Bu bağlamda bedenin zayıflı-
ğından ötürü akleden yetinin zayıflanmasının mümkün olduğunun söylene-
bileceğine değinen Meybudî,53 kendisinin görüşüne göre akleden yetinin za-
yıflamasının; nefis nezdinde çoğu şeyin toplanması, egzersiz ve alışkanlık 
sebebi ile ağırlığın artması olduğunu savunur. Nitekim yaşlılardan bir fiili 
alışkanlık edinmiş olanların, güç yetirdiği şeye güçlü gençlerin güç yetirme-
diğine dikkat çeker. Yaşlılığın sonunda zayıflığın bedeni kapladığını vurgu-
layan Meybudî, akletme yetisi için de aynı durumun geçerli olduğunu belir-
                                                 
49  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 80. 
50  Abdullah Yormaz, “Hidâyetü’l-Hikme’nin Tenkitli Neşri”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakül-

tesi Dergisi, 34 (2008/1), 182; Hidâyetü’l-Hikme’nin Mevlana Muhammed Saadet Hüseyin ta-
rafından yapılan notlandırmalı neşrinde ise söz konusu ibare “sonra bilmeleke akıl gayede 
kutsî yeti olarak adlandırılır” şeklinde yer alır. Bk. Esîrüddin Ebherî, Hidayetü’l-Hikme, (Not-
landıran: Mevlana Muhammed Saadet Hüseyin), (Karaçi: Mektebetü’l-Büşra, 2011), 72. 

51  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 80. 
52  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 80-81. 
53  Kâdî Mîr Meybudî, ‘Ala’l-Hidaye, 81. 
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tir. Akletme yetisinin zayıflamasının ise egzersiz ve alışkanlık için alışılan 
etkinin devam etmemesinden ötürü olduğunu açıklar.54 

 
Sonuç  
Kâdî Mîr Meybudî’nin bilgi konusundaki görüşlerini Ebherî’nin 

Hidâyetü’l-Hikme’sine yazmış olduğu Şerhu Hidâyetü’l-Hikme adlı eserini mer-
keze alarak ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaya çalıştık. Meybudî’nin bilgi 
konusundaki görüşlerini nefsin yetileri bağlamında ortaya koyduğunu tespit 
ettik. Bu bağlamda Ebherî’nin nefsin yetileri konusunda takip ettiği İbn 
Sînacı tavrın Meybudî tarafından da benimsendiği söylenebilir. Ancak 
Ebherî konuları son derece özet bir şekilde ortaya koymakla yetinirken, 
Meybudî’nin farklı bir yöntem seçtiğini tespit ettik. Nitekim Ebherî beş duyu 
yetisinin adlarını saymakla yetinirken, Meybudî beş yeti hakkında ayrıntılı 
bilgilere yer verir. Bu yetilerin insan bedeninde bulundukları yeri belirterek 
onların idrakinin nasıl gerçekleştiğini gerçekleştiğine değinir. Özellikle 
görme yetisi olmak üzere savunulan farklı görüşlere yer verir. İç idrak duyu-
ları konusunda Ebherî’nin yer verdiği kısa bilgilerin anlaşılması için daha 
ayrıntılı bilgiler ortaya koyar. Meybudî’nin bu yetilerin ispatı ve işlevlerine 
ilişkin bilgileri ibn Sînâ’nın etkisi ile ortaya koyduğunu anlıyoruz. Bu tavrını 
akıl yetisi konusunda da sürdüren Meybudî, teorik aklın dördüncü mertebe-
si olan müstefâd akıl konusunda Ebherî’nin düştüğü yanlışı düzeltir. Nitekim 
Ebherî söz konusu mertebeyi mutlak akıl olarak adlandırıp onun makulleri-
nin müstefâd akıl olduğunu savunur. Kısaca belirtmek Meybudî’ye göre bilgi 
beş duyu yetisi ile başlamakta olup iç idrak yetileriyle daha üst bir mertebe-
ye çıkmaktadır. Bunun akabinde ise akıl yetisi mertebesinde en üst dereceye 
çıktığı anlaşılıyor. İbn Sînâ’nın başarılı bir şekilde savunduğu bu yaklaşımın 
bilgi elde etme süreci olarak yetilerin idrakleri bağlamında Meybudî tara-
fından da benimsendiği söylenebilir.  
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Öz 
15. yy Osmanlı ulemasının önde gelen isimlerinden biri olan Tokatlı Mol-

la Lutfi (ö.900/1495), II. Bayezid’in huzurunda âlimlerle yapmış olduğu tar-
tışmayı padişahın emriyle kaleme alarak Seyyid Şerîf Cürcânî’nin (ö. 816) 
hikmetin (felsefe) “mevzûsuna” dair ileri sürdüğü argümanları çeşitli yön-
lerden eleştirir ve ilimlerin konusu hakkında bir tartışma başlatır. 
Cürcânî’nin temel eserlerinden yaptıkları alıntıları değerlendirmek suretiy-
le bir ilmin birden çok mevzûsu olabilir mi, ilimlerin konularında zikredilen 
haysiyet kaydı nedir, meselelerin iştiraki ilimlerin birbirinden ayrışmasında 
ne derece önemlidir gibi sorulara cevap vermeye çalışır.  Molla Lutfi’nin es-
Seb’u’ş-şidâd adını verdiği bu risalesi, kendisinden önceki düşünce geleneğini 
sorgulaması, ortaya koymuş olduğu çözüm önerileri ile yeni bir tartışma 
zeminini başlatması açısından önemlidir. Zira çağdaşı Molla İzârî’nin (ö. 
901) bu risaleye bir reddiye kaleme aldığı bilinmektedir. Ayrıca Molla 
Lutfi’nin bu risale ile yetkinliğini kanıtladığını ve pek çok yeni meseleyi tar-
tıştığını iddia eden Taşköprîzâde (ö.968) de Livâu’l-merfû isimli eserinde bu 
metinleri değerlendirmiştir. Bu bağlamda tebliğin amacı, Osmanlı uleması 
tarafından dikkate alınan es-Seb’u’ş-şidâd’ın temel iddialarını ortaya koyarak, 
Türkiye kütüphanelerinde pek çok yazması bulunan bu esere araştırmacıla-
rın dikkatini çekmektir. 

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Molla Lutfi, Seyyid Şerîf Cürcânî, es-Seb’u’ş-
şidâd, Mevzû. 

 
A Dıscussion On The Subject Of Sciences: Molla Lutfi’s Risala Of Es-

Sebu’ş-Şidad 
Abstract 
Molla Lutfi (900) from Tokat, one of the leading names of the 15th 

century Ottoman scholars. In the presence of Bayezid, he wrote his debate 
with the scholars by the command of the sultan, and criticized Sayyid Sherîf 
Cürcânî’s (816) arguments about the subject of philosophy from various 
aspects and started a discussion on the subject of sciences. By evaluating the 
references which he made from Cürcânî’s basic works, he tries to answer 
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questions such as whether a science can have more than one subject, what 
is the “kaydü’l-haysiyyet” mentioned in the subjects of sciences, how 
important the participation of the subject is in the separation of the 
sciences. This risala of Molla Lutfi named as es-Seb’u’ş-şidâd is important in 
terms of questioning the tradition of thought before him and started a new 
discussion ground with the solution suggestions he put forward. It is known 
that his contemporary Molla Izârî (d. 901) criticizited this paper. In addition, 
Tashköprîzâde (d.968), who claimed that Molla Lutfi proved his competence 
with this risala and discussed many new issues, evaluated these texts in his 
work named Livâu’l-merfû. In this context, the purpose of the paper is to 
reveal the basic claims of es-Sebu’ş-şidâd, which was considered by the 
Ottoman scholars and is to take the researchers’ attention on the risala 
which found many manuscripts in the libraries in Turkey.  

Keywords: Philosophy, Molla Lutfi, Seyyid Sherîf Cürcânî, es-Seb’u’l-
shidâd, Mevzû. 

 
Giriş 
15. yy Osmanlı ulemasının önde gelen isimlerinden biri olan Tokatlı Mol-

la Lutfi1, Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid dönemlerinde yaşamını sür-
dürmüştür. O, hayatı, felsefesi, dini düşüncesi özellikle de ölümüyle pek çok 
kişinin dikkatini çekmiştir. Ulema arasındaki rekabetin siyasî yollarla çözü-
me kavuşturulmak istenmesi, Molla Lutfi’nin çağdaşları ile yaşadığı dil ve 
iletişim problemi onun idamına sebep olmuştur.  Molla Lutfi’nin trajik ölü-
mü ve idamının nedenleri birçok çalışmaya konu olmasına2 rağmen dini ve 
felsefi düşüncesi3 bahsedilen kimliğinin gerisinde kalmıştır. Bu ihmalin ar-
dında yatan en önemli sebeplerden biri ulema-siyaset ilişkilerinin araştır-
macılar tarafından daha fazla dikkate alınmasıdır. Oysa onun İslam düşünce 

                                                 
1  Hayatı ve eserleri hakkında bk. Taşköprîzâde, eş-Şakâiku’n-nu‘mâniyye fî ulemâi’d-devleti’l-

osmâniyye, (Beyrut: Dâru’l-kutubu’l-arabî, 1975), 169-171; Orhan Şaik Gökyay, Molla Lûtfî, 
(Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987); Şerafettin Yaltkaya, “Molla Lûtfî”, İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları IV, (İstanbul: Millî Mecmua Basımevi, 1938), 35-59; Şükrü 
Özen, Orhan Şaik Gökyay, “Molla Lutfi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Erişim 14 
Nisan 2020); İbrahim Maraş, “Tokatlı Molla Lütfi: Hayatı, Eserleri ve felsefesi”, Dîvân İlmî 
Araştırmalar 14 (2003/1), 119-136. 

2  İsmail Erünsal, “Molla Lütfî: Hakkındaki İthamlar ve Şikayet Mektupları”, Türklük Araştırma-
ları Dergisi 19 (2008), 179-196. Mehmet Evkuran, “Osmanlı Bürokrasisinde Yüksek Siyaset-
Ulema İlişkileri: Molla Lütfi Örneğinde Bir Değerlendirme”, Hitit Üniversitesi Çorum İlahiyat 
Fakültesi Dergisi 7/13 (2008/1), 37-60. Konuyu İslam hukuku açısından ele alan bir araştırma 
için bk. Şükrü Özen, “İslam Hukukuna Göre Zındıklık Suçu Ve Molla Lutfi’nin İdamının 
Fıkhîliği”, İslam Araştırmaları Dergisi 6 (2001), 17-62. 

3  Konu hakkında yapılmış erken tarihli bir çalışma için bk. İbrahim Maraş, Molla Lütfi’nin Fel-
sefi ve Kelâmi Görüşleri, (Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans 
tezi, 1992) 
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geleneğine dair kaleme aldığı metinler incelendiğinde ilmi kişiliğinin de ye-
niden canlandırılması gerektiği dikkatlerden kaçmayacaktır. Zira o, Ḥâşiye 
alâ Ḥâşiyeti’ş-Şerḥi’l-Meṭâliʿ, Ḥâşiye alâ evâʾili Şerḥi’l-Mevâḳıf, Risâle fî taḥḳīḳi 
vücûdi’l-vâcib gibi eserleri başta olmak üzere mantık, kelam, felsefe, belagat 
ve dil, edebiyat ve hatta matematik olmak üzere çeşitli alanlarda çok sayıda 
telifât kaleme almıştır. Molla Lutfi’nin bu eserlerine baktığımızda, Osmanlı 
ilim geleneğini etkileyen metinler üzerine çalışmalar yaptığı hemen fark 
edilecektir. İşte bu tebliğde övgülere konu olan es-Seb’u’ş-şidâd risalesi tahlil 
edilmeye çalışılacaktır. Taşköprîzâde mezkûr metin hakkında şu sözleri kay-
detmiştir: 

“es-Seb’u’ş-şidâd adlı bir risalesi vardır. Seyyid Şerîf’e mevzû hakkında 
yöneltilen yedi soruyu içermektedir. Bu risalede birçok yeni konuyu ortaya 
atmış ve dikkat çekici bir eser ortaya koymuştur. Şayet bu risaleden başka 
bir eseri olmasaydı şeref ve fazilet olarak bu ona yeterdi. Molla İzârî bu so-
rulara cevap vermek istemişse de doğruyu söylemek gerekirse ikna edici ce-
vaplar verememiştir.”4 

Eserin zorluğuyla ilgili olarak yakın dönem isimlerinden Şerafettin 
Yaltkaya da ayetin kullanıldığı yere atıf yaparak şunları söyleyecektir:  

“Suallerin adedi dokuz ise de bu sualler gökten inmiş kadar kuvvetli ol-
makla veya esasen sualler yedi bulunmakla bu isim verilmiştir ki bu ismin 
verilmiş olduğu eseri görenler (bir suda tufan) tabirini hatırlarlar.”5 

Eserin muhtevasına geçmeden önce risalenin şekilsel özellikleri hakkın-
da bilgi vermek yerinde olacaktır.  

 
1. Risalenin Nüshaları 
Kütüphane kayıtlarında eserin iki farklı nüshası bulunmaktadır. Bunlar-

dan ilki ve yaygın olarak bulunanı “ مكان كل في املوجود هو من يا اللهم لكل حمدا ” 
kaydıyla başlamaktadır. Farklı isimlerle kayıtlanan mezkûr risalenin Türkiye 
Yazma Eserler Kütüphanesi arşivinde 20’den fazla yazması bulunmaktadır. 
Bunlara örnek olarak, Risâle es-seb’u’ş-şidâd (Ragıp Paşa, 1459), Esile es-seb’u’ş-
şidâd (Nuruosmaniye, 4391), Seb’u’ş-şidâd (Esad Efendi, 3551), es-Seb’u’ş-şidâd’ı 
(Aşir Efendi, 459) zikredebiliriz. Tebliğde gerek müellifin gerek bibliyografya 
yazarlarının6 tercihini göz önünde bulundurarak es-Seb’u’ş-şidâd kullanımını 
uygun gördük.   

                                                 
4  Taşköprîzâde, eş-Şakâiku’n-nu‘mâniyye, 171. Bursalı Mehmet Tahir’de risalenin konusuna da-

ir bilgi vermiştir. Bk. Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, haz. Mehmet Ali Yekta Sa-
raç, (Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Tüba, 2016), 1/432. 

5  Şerafettin Yaltkaya, “Molla Lûtfî”, 52. 
6  Taşköprizâde, eş-Şakâiku’n-nu‘mâniyye, 171; Kâtip Çelebi, el-Keşfü’z-zunûn ani’l-esmâi’l-kutub 

ve’l-funûn, nşr. Şerafettin Yaltkaya§ Koca Rıfat Paşa, (İstanbul: 1941), II/975. Hazırlanan bir 
yüksek lisans çalışmasında araştırmacı, eserin isminin Molla Lutfi’nin mezkur risalesinin 
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Mezkûr yazma dışında aynı isimle kayıtlı olan bir risale daha mevcuttur. 
Bu risale de Molla Lutfi’ye aittir. Ancak bu risalenin birinci risaleden sonra 
kaleme alınmış olması muhtemeldir. Risalenin tertibi, daha sistematik olu-
şu, müellifin risaleyi yazma sebeplerine hiç yer vermeyerek direk konuya 
girmesi bu kanıyı güçlendiren önemli verilerdir. Bu risalede de Molla Lutfi, 
felsefenin konusuna dair getirmiş olduğu dört itirazı tekrar etmiş ancak da-
ha sonra felsefenin konusundan bağımsız olarak tartıştığı konulara burada 
yenisini eklemiştir. Ancak onun ikinci risalede yapmış olduğu yeniliğin içe-
rikten ziyade örneklerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesine yönelik oldu-
ğunu ifade edebiliriz. Bu risale diğerinden farklı olarak,  

 “ املطالع شرح حواش ى في اللطيف سره هللا قدس الشريف السيد قال ”7 kaydıyla baş-
lamaktadır. Biz tebliğimizde padişahın emri üzere kaleme alınan ve daha 
yaygın bulunan ilk nüshayı kullanacağız. Ancak gerekli gördüğümüz yerler-
de diğer nüshaya da atıfta bulunacağız.  

 
2. Risalenin Muhtevası 
Risalenin içeriği ve iddiaları hakkında bilgi vermeden önce konusu bağ-

lamında risalenin önemine de dikkat çekmek gerekmektedir. Bilindiği üzere 
gerek ilimler tasnifi literatüründe gerek Mantık kitaplarının burhan kısmın-
da, müstakil bir ilmin diğer ilimlerden hangi yönleriyle ayrıştığı, buna bağlı 
olarak ilimlerin mevzûları, mesâilin8 mevzû ile ilişkisi gibi tartışmalar erken 
dönemden itibaren ele alınmıştır. Nitekim araştırmacıların da belirttiği üze-
re Fârâbî (ö. 339) ve İbn Sînâ (ö. 428) ile başlayan süreç sonraki ulema tara-
fından geliştirilmiş, çeşitli ilim dallarına uygulanmış, Gazzâlî (ö. 505) sonra-
sında alimlerin katkılarıyla dakik ve kapsamlı bir açıklama biçimine dönüş-
müştür.9 Özellikle aklî ilimler cihetinden metafiziğin; şerî ilimler nazarından 
kelamın mevzûsunun ne olduğu ve küllî ilim olup olmaması ulemanın üze-
rinde en çok durduğu hususların başında gelmiştir. Bu bağlamda Molla 
Lutfi’nin söz konusu risalesi kendisinden önceki geleneğin tartışmalarını ih-

                                                                                                               
mukaddimesindeki ifadesine dayanarak “el-Es’ile bi’s-s-Seb‘i’ş-şidâd” olduğunu ifade etmiştir. 
bk. Sami Arslan, Molla Lutfî’nin İlimlerin Tertibine Dâir er-Risâle fi’l-ulûmi’ş-şeriyye ve’l-arabiyye 
Adlı Eseri ve Haşiyesi: Metin-Tercüme-Değerlendirme, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012), 21. Ancak Arapça dil kaidelerine göre biz risale-
nin isminin es-Seb‘u’ş-şidâd olduğunu düşünmekteyiz. Zira söz konusu mukaddimedeki ifa-
deler bu şekilde okumaya da imkân vermektedir. Aynı zamanda bibliyografya yazarlarının 
tercihi de kanımızı güçlendirmektedir. Bk. الشداد بالسبع الاسولة سميت و  

7  Molla Lutfi, es-Seb‘u’ş-şidâd, (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Âşîr Efendi, 459), 67a. 
8  “Meseleler mensup olduğu ilim içerisinde beyan edilen, burhan yoluyla ispatlanan, açıkla-

ması o ilim içerisinde talep edilen kaziyelerdir. Her bir mesele, mantıkî kaziye şeklinde bir 
isim cümlesidir: bir mahmul bir mevzûya hamledilir.” bk. Asım Cüneyd Köksal, Fıkıh Usulü-
nün Mahiyeti ve Gayesi, (İstanbul: İsam Yayınları, 2017), 89. 

9  Asım Cüneyt Köksal, Fıkıh Usulünün Mahiyeti ve Gayesi, 59.  



214    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

 

tiva etmesi, zamanla değişen yargılarda tarafını belirlemesi açısından önem-
li bir metindir.  

Molla Lutfi, II. Bayezid’in huzurunda çağdaşlarıyla birlikte bir tartışma 
yapar.10 Bu toplantıda konuşulan meseleleri padişahın emriyle kaleme alır. 
Ancak yalnızca orada sunduğu argümanlarla yetinmez, bunlara yenisini de 
ekleyerek bir metin oluşturur. Kendisi risaleyi kaleme alma sebebini şöyle 
açıklar: 

“İnsan takatinin el verdiği ölçüde araştırma yaptım. Ancak ehli zamanın 
inat ve düşmanlık gibi kötü huylarından dolayı hakkın yüzü batılın örtüsün-
den ayrılmadı. Bu risalede tartışılanların sonucunu, hak yerini bulsun, batıl 
yok olsun diye ulemanın önde gelenlerini dikkate alarak yazmamı padişah 
bana emretti. Bende bu makama uygun olarak diğer sorularla birlikte padi-
şahın huzurunda söylediklerimi yazdım. Detaylı bir şekilde ve sağlamlaştıra-
rak söylenenlerin tahkiki konusunda çok çalıştım. Bu sorulara Seb’uş-şidâd11 
(yedi sağlamlar) adını verdim. Ben size Seyyid Şerîf’in görüşlerinden anla-
şılması güç olanları bazı yönlerden soruyorum.”12 

Molla Lutfi’nin çağdaşları hakkında söyledikleri, hakikatin ortaya çıkma-
dığı yönündeki serzenişleri, sorular üzerinde çok çalıştığını ifade ederek ri-
saleyi kaleme alması tartışma anında hedeflediği başarıya ulaşamadığının 
bir nişanesi olarak okunabilir. Zira Kâtip Çelebi de Molla İzârî’nin açık bir 
galibiyetle üstün geldiğini belirtmiştir.13 

Bu girizgâhın ardından risalede ele alınan mevzulara yakından bakabili-
riz. Molla Lutfi risalesini temel iki problem üzerinden kurgulamıştır. Bun-

                                                 
10  Kâtip Çelebi, “Bahsü Molla İzârî ve Molla Lutfi” babında tartışmanın bazı vezirlerin huzurunda 

gerçekleştiğini ve bu mecliste Molla İzârî’nin açık bir galibiyetle üstün geldiğini belirtir. Fa-
kat daha sonra yeniden muhtelif mevzûlarda tartışmaların tahakkuk ettiğini Molla İzârî’nin 
es-Sebu’ş-Şidâd’da yer alan mezkûr sorulara cevap vermeye çalıştığını ve fakat bundan başa-
rılı olamadığını Taşköprîzâde’den referansla aktarır. bk. Kâtip Çelebi, el-Keşfü’z-zunûn, I/222. 
Şerafettin Yaltkaya da bu tartışmada yer alan ismin mukaddime de zikredilmese de Molla 
İzârî olduğunu ifade eder. bk. Şerafettin Yaltkaya, “Molla Lûtfî”, 52.  

11  Sebu’ş-şidâd kavramının Kur'ân-ı Kerim’den mülhem olduğunu belirtmekte fayda var. Bu 
terkipten biri Hz. Yusuf (as)’ın kıssası anlatılırken kıtlık yıllarından bahsetmek suretiyle 
kullanılmıştır: Yusuf: 12/48. Bir diğeri ise Nebe Suresinde gökyüzüyle bağlantılı olarak 
geçmektedir: Nebe: 78/12. 

12  Molla Lutfi, Esile es-Sebu’ş-Şidâd, (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Nuruosmaniye, 4391), 
149a. 

13  Kâtip Çelebi, el-Keşfü’z-zunûn, I/222. Molla Lutfi’nin ilmi kişiliğine bu bağlamda değinmek 
yerinde olacaktır. Zira görülmektedir ki o, doğru olduğunu iddia ettiği görüşlerini tahkik 
ederek yeniden ele almış, hakikatin ortaya çıkması konusundaki ısrarını da sürdürmüştür. 
Benzer bir durum Molla Lutfi’nin yine padişahın huzurunda yaşadığı tartışmada da yaşan-
mıştır. Molla Lutfi, bunun üzerine telif ettiği eserin mukaddimesinde de benzer ifadelere 
yer vermiştir. Ayrıntılı bilgi için bk. Muhammet Sacit Kurt, “Şehit Edilmiş Bir Molla: Molla 
Lutfî ve Bakara Suresi 196-200. Ayetlerin Tefsirine Dair Risalesi”, Tokat Tarihi ve Kültürü 
Sempozyumu, ed. Ali Açıkel vd. (Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2015), III/195-204. 
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lardan ilki felsefenin konusu bağlamında tartıştığı dört husustur. İkincisi ise 
ilimlerin mevzûsuna dair tartışılan bir ilmin birden çok konusu olabilir mi, 
ilimlerde zikredilen haysiyet kaydı nedir ve ilimlerin temayüzünde mesele-
lerin iştirakinin önemi nedir şeklinde olmak üzere üç sorudur. Belirtmek ge-
rekir ki Molla Lutfi tüm bu sualleri Seyyid Şerîf’in görüşlerini eleştirmek su-
retiyle ortaya koymaktadır. 

 
2.1. Felsefenin Konusuna Dair İtirazlar  
Seyyid Şerîf’in Molla Lutfi tarafından ele alınarak incelenen pasajı, 

Cürcânî’nin Şerhu’l-Metâlî haşiyesinde14 hikmetin tanımına ve konusuna yö-
nelik ileri sürdüğü görüşlerine yöneliktir. Molla Lutfi’nin aktarımına göre 
Seyyid Şerîf şöyle demiştir:  

“Hikmet, mevcudâtın ayanlarının durumlarından (ahvâl) bahseden bir 
ilimdir. Ayan kaydının hazfedilmesiyle de hikmetin tarifi mümkündür. Her 
iki tarifte de hikmetin konusu tek bir şey değildir. O mutlak mevcut veya ha-
rici mevcuttur. Ancak mevcudâtın türlerine özgü durumlardan bahsetmesi 
caiz değildir. Bilakis hikmetin konusu arazi durumlarda ortak olan çok sayıda şey-
dir. O mutlak mevcut ya da harici mevcuttur. Bu şeylerden birinin garîb 
arazlardan olmaması için, müşterek durumların, tek bir şeyle kendine mah-
sus kayıtlarla kaydedilmesi gerekir.”15 

Molla Lutfi, bu pasajı dikkate alarak dört noktadan hareketle Seyyid 
Şerîf’in bu iddiasını eleştiriye açar. Bunlardan ilki umûr-u âmmenin metafi-
zikle ilişkisine dairdir.16 Burada Molla Lutfi, umûr-u âmmeyi, özgü bir kayıt-
la kayıtlanmaksızın var olmak bakımından mutlak varlıktan bahseden 
ilmü’l-ilâhî olarak da isimlendirilen felsefe-i ûlânın vazifesi olarak değerlen-
dirir. Zira mutlak olarak mevcut, metafiziğin konusu olup mevcudâtın türle-
rine özgü durumlardan bahsetmek konusu değildir. Vâcib, mâkûlâtü’l-aşere, 

                                                 
14  Siraceddin Urmevî’nin (ö. 682) mantık eseri olan Metâlî’ye Kutbuddin Râzî (ö.766) tarafın-

dan yapılan şerhe bir haşiyedir.  
15  Molla Lutfi, Esile es-Sebu’ş-Şidâd, 149b. Şerhu’l-Metâlî’den takip etmek için bk. Kutbuddin Râzî, 

Şerhu’l-Metâlî, thk. Usâme es- Sâidî, Kum: Zevî’l-Kurba, 2012, 1/25-27. Burada Kutbuddin 
Râzî, Metâlî eserini iki yön üzere düzenlediğini bir tarafta mantığın diğer tarafta hikmetin 
bulunduğunu belirterek maksatları açısından mantık ve hikmet arasındaki ilişkiye değinir. 
Burada ikinci taraf olarak nitelediği hikmetin kısımlarını açıklarken, hikmetin tanımını, 
“beşer takatinin elverdiği ölçüde nefsü’l-emrde oldukları hal üzere mevcûdâtın ayânının 
ahvalinden bahseden ilim” olarak verir. Seyyid Şerîf’in açıklamaları da bunun üzerinedir.  

16  Tebliğin sınırları göz önünde bulundurularak metafiziğin konusu ve umûr-u âmmeyle iliş-
kisine dair tartışmalar burada ele alınmayacaktır. Ancak konu ile ilgili şu çalışmalara bakı-
labilir. Ömer Mahir Alper, “İslam Felsefesi Geleneğinde Metafiziğin Konusu Sorunu: Özgün-
lük Açısından Bir İnceleme”, İslam Felsefesinin Özgünlüğü, ed. Mehmet Vural, Ankara: Elis Ya-
yınları, 2009, 49-61. Ayrıca umûr-u âmme ile metafiziğin mevzû arasındaki ilişkiyi ele alma-
sı bakımından bk. Yasin Apaydın, Metafiziğin Meselesini Temellendirmek, İstanbul: Endülüs 
Yayınları 2019, 137-175. 
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heyula, suret, akıllardan bahsetmek mevcûdâtın durumlarından bahsetmek-
tir. Bu ise metafiziğin asıllarından değil fürûlarındandır. Burada Molla Lutfi, 
görüşlerini temellendirmek için İbn Sînâ’nın Risâle fî ahkâmi’l-hikme’sine atıf 
yapar. Bu anlatılanlara göre umûr-u âmmeden bahsederken mahsus kayıt-
larla kayıtlanmasına ihtiyaç yoktur.  Çünkü umûr-u âmme yalnız mevcut 
olmak bakımından mevcûdâta ilişir.17 Hatırlanacağı üzere Seyyid Şerîf, müş-
terek durumlarda yani umûru’l-âmmede mahsus kayıtların zikredilmesi ge-
rektiğini ifade etmişti.  

İkinci sorusunda Molla Lutfi, mutlak mevcudun felsefenin konusu olma-
dığında hangi sorunların ortaya çıktığına değinir. Buna göre kendine özgü 
kayıtlar göz önünde bulundurularak ahvâlu’l-amme dikkate alındığında ve 
mutlak mevcut değil de mevcûdâtın türleri felsefenin konusu yapıldığında, 
mutlak mevcudun hallerinden bahseden bir ilim olmaması gerekir ki ilimle-
rin konularının ispatı bu ilimde ortaya konmuş olur. Halbuki vâcib, cevher 
ve arazdan her birinin varlığı kayıtla mahsus olan bir ilimde ispat edilmiş 
olmalıdır.18 

Üçüncü eleştirisinde Molla Lutfi’nin odaklandığı husus, Seyyid Şerîf’in 
hikmetin konusunu tek bir şey değil arazî durumlarda ortak olan çok sayıda 
şey olarak tayin etmesine yöneliktir.  Müellif, aded ve mantık ilminden ha-
reketle tenkitlerine açıklık getirmek istemiştir. Söz gelimi aded ilmi müsta-
kil bir ilim olarak kabul edilmiş olup; hendesenin bir cüzü olarak ele alın-
mamıştır. Oysa miktar ve aded zâtî durumlarda -ki bu kemiyettir- her iki 
ilimde de ortaktır. Ancak her iki ilim, aded ve miktarı farklı cihetlerle ele 
almış olduklarından tek bir ilim kabul edilmemiştir. Bundan dolayı Molla 
Lutfi’ye göre varlıkta ortak olmalarından dolayı mevcudâtın türlerini felse-
fenin konusu yapmaya gerek yoktur.19   

Cürcânî’nin yukarıda aktarılan pasajında son olarak Molla Lutfi, “Felsefe 
tek bir ilimdir; konusu çoktur. Mevcudâtın türlerinin ahvalinden bahseden 
meselelerin toplamıdır. Buna göre nazari ve ameli felsefe bu tek bir ilmin bir 
cüzü olur.” önermesini kabul etmez. Böyle bir söze gerek yoktur. Zira zikre-
dilen her iki tarif, nazari felsefeyi ve varlığı bizim kudretimizde, ihtiyarı-
mızda olan mevcudatın durumlarından bahseden ameli felsefeyi de içerir. 
Oysa bir şeyin tarifi kısımlarını içermez.20  

 
2.2. İlimlerin Mevzûsuna Dair İtirazlar 
Felsefenin konusu hakkında yapılan bu tartışmalardan sonra mutlak ola-

rak ilimlerin konu tartışmasına yönelik argümanlarına Molla Lutfi yine 
                                                 
17  Molla Lutfi, Esile es-Sebu’ş-Şidâd, 149b-150a. 
18  Molla Lutfi, Esile es-Sebu’ş-Şidâd, 150a. 
19  Molla Lutfi, Esile es-Sebu’ş-Şidâd, 150a-150b. 
20  Molla Lutfi, Esile es-Sebu’ş-Şidâd, 150b. 
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Seyyid Şerîf’in görüşlerini eleştirmek suretiyle değinir. Buna göre ilk prob-
lem, bir ilmin konusunun tek bir şey olup olmamasıyla ilgilidir. Seyyid Şerîf, aded 
ve hesap gibi mutlak ya da cisim gibi Fizik ilmine kabil olması bakımından 
cihetle mukayyet olmak kaydıyla bir ilmin tek bir konusu olduğunu savu-
nur. Buna karşın Molla Lutfi fiziğin konusu hakkındaki görüşlerini ileri süre-
rek Seyyid Şerîf’e karşı çıkar. Molla Lutfi’ye göre fizik ilminin konusu felekî 
ve unsûrî cisimlerin hâs/özgü durumlarıdır. Şayet fiziğin konusu mutlak 
olarak cisim olması bakımından tek bir şey olursa, ahvâl-i hâstan (özgü du-
rumlar) bahsetmek garîb arazların incelenmesini gerekli kılacaktır.21 Oysa 
ilimlerde garîb arazlar değil zâtî arazlar incelenir. Bunu hesap ve aritmetik 
ilminden örnek vererek da açıklamaya çalışır. Zira aritmetiğin konusu mut-
lak olarak aded iken hesabın konusu ise mutlak olarak olmasa da adettir. 
Şöyle ki adedin kendine mahsus hallerinden ve aded olmasını gerektiren 
durumlardan bahseden ilim, ilmü’l-adedi’l-aritmâtikîdir. Burada aded mut-
lak olarak ele alınmıştır. İkinci durumda sayıların isti’malinin nasıl gerçek-
leştiği durumlarından bahseden ilimdir ki bu da hesap ilmidir.22 Molla Lutfi 
burada görüşlerini temellendirirken, Merâga matematik-astronomi ekolüne 
mensup Kutbuddîn Şirâzî’nin (ö. 710) öğrencilerinden biri olan ve Osmanlı 
hesap ilminin oluşmasına katkıda bulunan isimlerden biri olarak 
Kemâleddin Fârisî’nin (ö. 718)23 Şerhu’n-nihâye’sine atıfta bulunarak kendisi-
ni konumlandırır. Seyyid Şerîf Cürcânî’yi ise aded ilmi ile hesap ilmini ayı-
ramamakla sert bir dille eleştirir.24  

Molla Lutfi’nin ele almış olduğu bir diğer problem ise ilimlerin konusunda 
zikredilen haysiyet kaydıdır. Burada Molla Lutfi, Seyyid Şerîf’in kelam ilminin 
                                                 
21  Molla Lutfi, Esile es-Sebu’ş-Şidâd, 150b-151a. 
22  Molla Lutfi, Esile es-Sebu’ş-Şidâd, 151a. İslam medeniyetinde aritmatîka iki başlık altında in-

celenmiştir. Bunlardan birincisi adedü’l-muttasılı inceleyen ilmü’l-adeddir. Diğeri ise 
adedü’l-munfasılı inceleyen aritmâtikadır. Bu ayrım Osmanlı ilim geleneğinde ele alınmış 
olup ilmi aded ile aritmatika arasındaki farklar ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Molla 
Lutfi’nin burada yapmak istediği şey de bu geleneğin bir uzantısıdır. bk. İhsan Fazlıoğlu, 
“Hesap: Osmanlılarda Hesap”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Erişim 14 Nisan 
2020). 

23  Kemâleddin Fârisî’nin Osmanlı matematikçilerine etkisi hakkında bk. İhsan Fazlıoğlu, “He-
sap: Osmanlılarda Hesap”.  Fazlıoğlu, Molla Lutfi’nın es-Sebu’ş-şidâd’ı yazarken Fârîsî’nin 
Esâsü’l-kavâid şerhine dayandığını belirtir. Ayrıca Molla Lutfi’nin Kemâleddin Fârîsî’nin di-
ğer eserlerinden yararlandığı ve onun hakkındaki kanaati için İhsan Fazlıoğlu’nun şu ifade-
leri de önemlidir: “Fatih Sultan Mehmet ve Sultan II. Bayezid döneminde yaşayan Molla 
Lutfî ise Risâle fi Tarif el-Hikme adlı risalesinde Aritmetik ve ve ilm el-Hisab arasındaki farkı 
izah ederken “Kemâleddin el-Hasan el-Farisi, el-Bahâiyye şerhinde zikretti.” ifadesiyle 
Kemâluddin el-Hasan el-Fârisî şerhinden iktibas yapmakta ve şârihi övmektedir.” İhsan 
Fazlıoğlu, “İbn el-Havvâm, Eserleri ve el-Fevâid el-Bahâiyye fi el-Kavâid el-Hisâbiyye’deki 
Çözümsüz Problemler Bahsi”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. Feza Günergün, (İstanbul: 
1995), 107.   

24  Molla Lutfi, Esile es-Sebu’ş-Şidâd, 151a. 
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konusu hakkındaki görüşlerinden hareketle problemi göstermeye çalışmış-
tır. Zira Şerhu’l-Mevâkıf’ta Cürcânî, “Yakın veya uzak taallukla dini akideyi 
ispatlamasıyla ilişkisi bakımından kelamın konusunun malum”25 olduğunu 
ifade etmiştir.  Ayrıca burada Seyyid Şerîf kendilerine yöneltilebilecek bir 
itiraza da dikkat çekerek “kudretin maluma ilişmesinde zikredilen haysiyet 
için bir medhalin olmaması gerekir. Bu haysiyete göre kudret zâtî araz ol-
maz”26 şeklinde bir ilave de yapmıştır. Molla Lutfi bu ifadeleri aktararak, 
Cürcânî’nin bu söylediklerini kabul etmez. Molla Lutfi, haysiyet kaydını taal-
luka kabil olmakla ilişkilendirir. Buna göre, “Dini akidenin ispatının taalluku 
için malumun kabil olması, malum için ispat edilen ahvale kabil olmasıdır. 
Zira malumun ispatı, kudret, ilim, irade ve malumun ahvalinin durumları 
gibi dini akidenin ispatı içindir.” Bu açıklamasından sonra Molla Lutfi, hay-
siyet kaydının ne olduğunu da açıklamaya çalışır: bir şeyin bir şey için hay-
siyet kaydı olması bu şeye ilişenin kaynağıdır (menşe’).27 Hemen belirtmek 
gerekir Molla Lutfi, daha sonra kaleme aldığını düşündüğümüz risalesinde 
bu noktayı biraz daha açıklamaya çalışır. Buna göre yukarıdan zikredilen 
ahvâller, akaidin ispatının malumla taallukunu gerektirir. Ahvâlin kabiliyeti 
taallukun kabiliyetinin aynıdır. Zira melzûm için kabiliyet lâzımın kabiliye-
tinde yeter sebeptir. Selim fıtrata sahip olan her kimse bir şeyin bir şeye ka-
bil olmasının bu şeye ilişenin menşei olduğunu bilir.28  Konunun daha da an-
laşılmasını sağlamak amacıyla Molla Lutfi mantık ve fizik ilminden örnek 
vererek açıklamasını genişletir. Nitekim mantık ilminde îsâle kabil olmak 
haysiyet kaydıdır. İsâl ise zâtî arazlardandır. Fiziğe gelince değişime 
(teğayyür) kabil olmak haysiyet kaydıdır ve değişim de zâtî arazlardandır.29 
Kanaatimizce Molla Lutfi’nin Seyyid Şerîf’e burada yönelttiği itiraz, kelam 
ilmi için maluma kabil olmanın haysiyet kaydı olarak ortaya konmamış ol-
masındandır. Haysiyet kaydının zâtî arazlardan olması ve zâtî arazlarında 
ilimlerin konusu olması anlayışı göz önünde bulundurulduğunda Molla 
Lutfi’nin söylemek istedikleri anlaşılacaktır.30  
                                                 
25  Konunun Seyyid Şerîf Cürcânî’de ele alınışı için bk. Seyyid Şerîf Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, trc. 

Ömer Türker, (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015), I/137.  
26  Seyyid Şerîf Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, I/139. Burada Allah’ın sıfatı olarak kudretin Kelam il-

minde zâtî araz olarak incelenmediği ortaya konulmuştur. Ayrıca Allah’ın sıfatlarının ke-
lamda konu edinmesi Cürcânî’nin tanımda zikrettiği taallukla ilgilidir. Zira o kelam ilminin 
meselelerini ya dini akideler ya da bu dini akidelere dayanan önermeler olarak belirlemiş-
tir. Allah’ın sıfatlarının çok sayıda ve onun zatında olduğuna inanmak hususunda ise bu 
önermelere ve dini akideye ihtiyaç vardır. bk. Seyyid Şerîf Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, I/ 139. 

27  Molla Lutfi, Esile es-Sebu’ş-Şidâd, 151b. 
28  Molla Lutfi, es-Sebu’ş-şidâd, 68a. 
29  Molla Lutfi, Esile es-Sebu’ş-Şidâd, 151b. 
30  Bilindiği üzere Molla Lutfi’nin ilimlerin tasnifine dair telifâtı bulunmaktadır. Burada müel-

lif her ne kadar dil ilimlerinin sınıflandırılmasına odaklanmış olsa da şer’î ilimleri de ince-
lemiştir. Bu tetkikinde Molla Lutfi’nin Kelam ilmi açısından söyledikleri önem arz etmekte-
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Risalede ele alınan son problem ise ilimlerde görülen meselelerin iştirakine 
dairdir.  Molla Lutfi, bu konuda da Seyyid Şerîf’i eleştirerek konuyu izah et-
meye çalışır. Molla Lutfi, Cürcânî’nin, Şerhu’t-tezkire31 isimli bir eserden ak-
tardığı pasajdan hareket eder. Fizik ve astronomi ilmi örnekliğinde mesele-
nin tahlil edildiği bu kesitte, Molla Lutfi’nin aktardığına göre Seyyid Şerîf, 
Şerhu’t-tezkire de şöyle demiştir: “Felek küredir. Arz da küredir. Bu iki mesele 
astronomi ve fizik arasında müşterektir. Fark ise burhanla sağlanır. Astro-
nomi bunu burhân-ı innî ile ortaya koyarken fizik burhân-ı limmi ile ortaya 
koyar.”32 Molla Lutfi’nin itirazı farkın ancak burhanla ortaya konulması yö-
nüyle meselenin iştirakinin, mevzûların ayrışmasına göre ilimlerin ayrışma-
sının faydasını ortadan kaldırdığına yöneliktir. Zira Molla Lutfi, ilimlerin ay-
rışması noktasında haysiyet kaydına dikkat çekmiştir.33  

Belirtmemiz gereken bir husus da Molla Lutfi’nin bu eleştirisini mezkûr 
risalesinde oldukça genişletmesidir. Hatta diyebiliriz ki ikinci nüshada asıl 
emek harcadığı yer burasıdır. Bu nüshada ilk olarak Tûsî’nin ifadeleri akta-
rılmış ardından Cürcânî’nin şerhine yer verilmiş ve şârihe iki yönden eleşti-
ri yöneltilerek görüşleri fasit olarak nitelenmiştir.34 

Burada dikkatleri çekmemiz gereken bir nokta bulunmaktadır. Her ne 
kadar Molla Lutfi’nin çalışmasında herhangi bir atıf görmesek de Osmanlı 
düşüncesini etkilemesi bakımından Sadrüşşerîa’nın konuyla ilgisine değin-
memiz gerekmektedir. Zira müellif, et-Tavżîḥ fî ḥalli ġavâmiżi’t-Tenḳīḥ’in mu-
kaddimesinde fıkıh usulünün konusunun çerçevesi hakkında yapılan tartış-
maları ele aldıktan sonra her ne kadar bu ilme uygun değilse de tahsil gören 
kişinin müstağni kalamayacağını düşündüğü mevzû ve mesâille ilgili üç me-

                                                                                                               
dir. Nitekim o, daha önceki tasniflerden ayrılan bir şekilde kelam ilmini usul ve fürû olmak 
üzere iki kısma ayırmıştır. Beş türe ayırdığı şer’î ilimlerde, kanun koyucunun ve tebliğcinin 
zatının incelendiği kısımda usûl-u kelâmı; lafızların istinbâtıyla elde edilen hükümlerin in-
celendiği kısımda fürû ilmi kelâmı incelemiştir. Molla Lutfi’ye göre usulu’l-kelâm, şeriatın 
sübutunun kendilerine dayandığı kanun koyucunun ve tebliğcinin (Allah Teâlâ ve peygam-
ber) ahvâlinden bahseden ilimdir. Mevzûsu ise zikredilen haysiyet bakımından kanun ko-
yucunun ve tebliğcinin zatıdır. bk. Molla Lutfi, er-Risâle fî ulûmu’ş-şeriyye ve’l-arabiyye, thk. 
Sami Arslan, 62. Fürû ilmi kelâm ise, usûl-u kelâmın şeriati ispatlamasının ardından şârinin 
sözlerinden istinbât edilen hükümleri inceleyen ilimdir. Söz gelimi, yeniden dirilişin cis-
mani olması ve bunun gibi ispatı akla değil sadık bir peygamberin haber vermesine daya-
nan durumlar bunlardandır. Burada Molla Lutfi, müteahhirûn kelamcılarını dinî akidenin 
ispatına taalluk etmesi bakımından malumu konu etmeleriyle fürû kelamı usulu’l-kelam ile 
karıştırdıklarını ve bu ikisini bir ilim kabul ettiklerini belirterek onları eleştirir. Ancak bunu 
büyük bir problem olarak da görmemiştir. bk. Molla Lutfi, er-Risâle fî ulûmu’ş-şeriyye, 74.  

31  Kâtip Çelebi, el-Keşfü’z-zunûn, 1/391. Şerhu’t-tezkire, Nasiruddîn Tûsî’nin et-Tezkire fî ilmi’l-
heye isimli eserine yazılan şerhtir. 

32  Molla Lutfi, Esile es-Sebu’ş-Şidâd, 151b. 
33  Molla Lutfi, Esile es-Sebu’ş-Şidâd, 151b. 
34  Molla Lutfi, es-Sebu’ş-şidâd, 68b-70a. 
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seleye yer verir. Bunlar bir tek ilmin birden çok konusu olabilir mi, ilimlerin 
konularıyla ilgili olarak zikredilen haysiyet kaydı ne anlama gelir, bir tek şey 
iki ilmin konusu olabilir mi gibi sorulardır. Onun bu konularla ilgili söyledik-
leri, esere tenkidî bir yaklaşımla haşiye yazan başta Teftazânî olmak üzere 
kendisinden sonraki ilim çevreleri tarafından incelenmiştir.35 Öyle görünü-
yor ki Molla Lutfi de bu isimlerden birisidir. Zira et-Tavzîh, haşiyesi et-Telvîh 
ile Osmanlı ulemasının mesai harcadığı eserlerdendir. Molla Lutfi’nin gü-
nümüze ulaşmasa da Tavzîh’in bir bölümü olan Mukaddimetü’l-erbaa’ya haşi-
ye yazdığı kaydedilmiştir.36 Dolayısıyla Molla Lutfi’nin bu tartışmalardan 
habersiz olması mümkün gözükmemektedir. Onun Sadrüşşerîa’nın mevzû 
problemine getirdiği açılımları, Seyyid Şerîf üzerinden yaptığını görmekte-
yiz.  

 
3. Risalenin Etkisi: Sonuç Yerine 
Araştırmanın girişinde de ifade edildiği üzere bu tebliğin asıl amacı söz 

konusu risaleye dikkatleri çekmektir. Risale gündeme getirmiş olduğu soru-
lar ile Klasik İslam düşüncesinde ilimlerin mahiyetine yönelik tartışmaları 
ihtiva etmesi ve çeşitli ilim dallarından örneklerle açıklaması yönüyle müs-
tesna bir karaktere sahiptir. Bu bakımdan eser yazıldığı dönemde de ilgilile-
rin dikkatini çekmiştir. Bu isimlerden biri ifade edildiği üzere tartışmanın 
taraflarından biri olan Molla İzârî’dir. es-Seb’u’ş-şidâd’ın yer aldığı  mecmua-
ların hemen ardından onun risalesine de yer verilmiştir. Molla İzârî, Molla 
Lutfi’nin padişahın emriyle kaleme almış olduğu ilk risalesini dikkate alarak, 
her bir eleştirisini dile getirmek suretiyle benzer bir formatla eserini telif 
etmiştir. Burada müellif, Seyyid Şerîf’e yapılan itirazları bertaraf etmeye ça-
lışmıştır.37 Buna ek olarak müellifi bilinmeyen bir itirazın daha kaleme alın-
dığı ve Taşköprîzâde’nin de el-Livâʾü’l-merfû fî ḥalli mebâḥis i’l-mevżû isimli 
eserinde bu tartışmanın taraflarının değerlendirildiği belirtilmiştir.38 Tebli-
ğin sınırları göz önünde bulundurulduğundan biz zikredilen eserlerdeki gö-
rüşlere burada hiç yer vermedik. Dolayısıyla daha kapsamlı çalışmalarla her 
iki nüshası da dikkate alınarak gerek es-Seb’u’ş-şidâd’ın gerek Evcibe alâ 
itirazi’s-seb’i’ş-şidâd’ın tahlil edilmesi ve tahkiklerinin yapılarak39 ilim dünya-
                                                 
35  Şükrü Özen, “Tenkîhu’l-usûl”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. (Erişim 14 Nisan 

2020). Sadrüşşerîa’dan tartışmayı takip etmek için bk. Sadrüşşerîa, et-Tavzîh şerhu’t-tenkîh, 
thk. Muhammed Adnan Derviş, (Beyrut: Daru’l-Feth, 1998), 1/61-64. 

36  Şükrü Özen, Orhan Şaik Gökyay, “Molla Lutfi”. 
37  Örnek olarak bk. İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi, Hasan Hüsnü Paşa, 600; Esad Efendi 

3551.  
38  Şükrü Özen, Orhan Şaik Gökyay, “Molla Lutfi”. 
39  Bu tebliğin basım aşamasında konuya dair bir çalışmanın yayınlandığını belirtmek gerek-

mektedir. Bu araştırmada yazar, Taşköprîzâde’nin de değerlendirmelerini ele alarak tartış-
mayı ele almıştır. Ayrıntılı bilgi için bk. Eşref Altaş, “Felsefe Nedir? Cürcânî’den Taşköprü-
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sına kazandırılması Molla Lutfi’nin ilmi karakterinin keşfedilmesi bakımın-
dan önemi haizdir.  
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Öz 
Âşık Paşa (1272-1332) ömrünün ikinci yarısını 14. yüzyıllarda yaşamış, 

Anadolu’nun önemli mütefekkir ve şairlerindendir. Ayrıca zamanının 
Vefaiyye tarikatının başı sıfatıyla tanınmış bir mutasavvıftır. Garibnâme adlı 
mesnevisiyle nam yapmış ve bu eserinde ahlâkî, tasavvufî, dinî ve felsefî pek 
çok unsuru kaleme almıştır. Mezkûr mesneviyi sade Türkçe bir dille yazan 
düşünür, dönemin problemlerine değinerek gerçek Müslümanın nasıl olma-
sı gerektiğine dair temel hususları vazetmiştir. Felsefe, kelâm ve tasavvuf 
alanlarının 13. yüzyıldan sonra aldığı genel görünüm, onun düşüncelerine 
de yansımıştır. Böylece İbn Arabî’nin vahdeti vücut anlayışı, Âşık Paşa’da 
birlik temelli metafizik yapıya bürünmüş ve evrenin merkezine yerleştirilen 
insan, kozmolojik düzene uygun bir şekilde ele alınıp, bilgi-varlık ilişkisi 
içinde sunulmuştur. 

Âşık Paşa’ya göre insanı anlama konusu, bireyin varoluş sebebini bilmek-
le başlamaktadır. Bu bağlamda mahlûkat âlemi küllî akılla başlar, sonra küllî 
nefs, dokuz felek, arş, kürsi, yer, gök, melek ve insan yaratılır. Dört unsura 
karşılık gelen bitki, hayvan, insan ve melek varlık sahasından, sorumlu tutu-
lan ve mertebe bakımından en yüksek olan insandır. İnsanın bedeni camiye, 
beyni minbere benzer. Bütün evren insan vücudu ile sembolleştirilen cami-
de bir araya gelir. Tanrı evrende ne yaratmışsa, insan vücuduna bunlardan 
birer örnek koymuştur. Bundan dolayı onun evren anlayışı, Stoacı filozof-
lardan beri ifade edilen “evrenin makrokozmos” ve “insanın mikrokozmos” 
olduğu düşüncesinden izler taşır. Nitekim Tanrı insana beş tür ilim vermiş 
ve bu ilimleri de kulların beş yerine yerleştirmiştir. Bildiride düşünürün bu 
ilimleri nasıl değerlendirdiği ve bireyin hakikat arayışına dair nasıl bir söy-
lem geliştirdiği ele alınacaktır. Bununla birlikte evrenin bir parçası olarak 
insanın Tanrı karşısındaki konumu ve muhatap olduğu işlevleri, felsefî-
tasavvufî perspektiften incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Varlık, bilgi, evren, insan, Âşık Paşa 
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Cosmological and Epistemological Perspectives On Human 
Understandıng in Asik Pasha  

Abstract 
Asik Pasha (1272-1332) was one of the important thinkers and poets of 

Anatolia who lived in the 13th and 14th centuries. He is also known as the 
chief of the Vefaiyya order of his time. He made a name for himself with his 
mesnevi called Garibname and he wrote a lot of moral, mystical, religious 
and philosophical elements in his work. The thinker who writes the Mesne-
vi in a simple Turkish language has given the basic points about how the 
real Muslim should be by addressing the problems of the period. The gene-
ral outlook of the fields of philosophy, theology and Sufism after the 13th 
century was reflected in his thoughts. Thus, Ibn Arabi's understanding of 
unity of existence has taken on a unity-based metaphysical structure in Asik 
Pasha, and the human placed in the center of the universe has been handled 
in accordance with the cosmological order and presented in the 
information-existence relationship.  

According to Asik Pasha, understanding the human being starts with 
knowing the reason of existence of the individual. In this context, the 
universe of creatures begins with the the universal (küllî) reason, then the 
universal soul, the nine planets, the arch, the curse, the earth, the sky, the 
angel and the human being are created. It is the man, from the field of 
existence of plants, animals, humans, and angels which corresponds to four 
elements, who is held responsible and is the highest in terms of degree.   
The human body is like a mosque and the brain is like a minbar. The whole 
universe comes together in the mosque symbolized by the human body. 
Whatever God has created in the universe, He has set an example for them 
in the human body. Therefore, his conception of the universe contains 
overtones from the notion that the universe is the macrocosmos and the 
human is microcosmos, which has been expressed since the Stoic 
philosophers. In fact, God gave man five kinds of knowledge and placed 
these sciences in five places of his servants. The paper will examine how the 
philosopher evaluates these sciences and develops a discourse on the 
individual's quest for truth. Moreover, as a part of the universe, the position 
of human against God and his/her functions will be examined from a 
philosophical-mystical perspective.  

Keywords: Entity, knowledge, universe, human, Asik Pasha  
 
Giriş 
Kırşehir’de dünyaya gelen Âşık Paşa’nın (1272-1332) asıl adı Ali, mahlası 

Âşık’tır. “Paşa”, “beşe” veya “başağa” diye adının sonuna eklenen lakap, ba-
basının ilk oğlu olduğuna işaret etmektedir. Hayatı hakkındaki bilgiler, oğlu 
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Elvan Çelebi’nin kaleme aldığı Menâkıbü’l-kudsiyye fî menâsıbi’l-ünsiyye’de an-
latılanlara dayanmaktadır. Buradaki bilgilere göre dedesi Ebü’l-Bekā Şeyh 
Baba İlyas b. Ali’dir.1 Şakâik’te Ebü’l-Vefâ Hârizmî’nin “vefaiyye” tarikatına 
bağlı bir şeyh olduğu, XIII. yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya gelerek Amas-
ya’ya yerleştiği ve dervişlerine de Babaî denildiği rivayet edilmektedir.2  

Ömrünün son yıllarını Sultan Orhan döneminde yaşayan Âşık Paşa’nın 
çocukluğu III. Gıyaseddin Keyhüsrev (1266-1284),  gençlik yılları Sultan II. 
Mesud (1284-1296,  1302-1310) ve III. Alâeddin Keykubad (1298-1302) zaman-
larında geçmiştir ve Osman Bey devrini ise olgunluk yıllarında yaşamıştır. 
Eserlerinde Türk kültürünün her döneminden izler taşıyan, Âşık Paşa Orhun 
Abideleri, Kutadgu Bilig, Dede Korkut, Mesnevî ve Yunus’un Risaletü'n 
Nushiyye’den etkilenmiş gözükmektedir.3 Bu minvalde Türk Tasavvuf Edebi-
yatı’nın ilk temsilcileri arasında yer alan düşünür, birlik anlayışına dayana-
rak Osmanlı Türklerinin kurmuş olduğu cihan devletinin ideolojik ve meta-
fizik temellerinin hazırlamasına katkıda bulunmuştur. Nitekim döneminin 
en büyük mesnevisi olan Garibnâme adlı eseri, vahdet-i vücûd mektebine 
bağlı Sünnî bir mutasavvıf olduğunu göstermektedir.4  

Diğer taraftan Âşık Paşa’nın felsefî ve tasavvufî içeriğe sahip mezkûr ese-
ri, XIV. yüzyıla kadar olan İslâm düşüncesine ışık tutmaktadır. Zira felsefe, 
kelâm ve tasavvuf alanlarının XIII. yüzyıldan sonra iç içe geçmiş görünümü, 
onun fikirlerine de yansımıştır. Dolayısıyla onun Tanrı, varlık, tabiat, bilgi, 
ahlâk ve toplum hakkındaki düşüncelerinin tespiti önem arz etmektedir. 
Âşık Paşa bu alanların odak noktasına insanı yerleştirmiştir. Zira insan Tan-
rı’nın evreni yaratma sebebidir ve varlıkların en üstünü kabul edilir. Şimdi 
onun kozmolojik ve epistemolojik açıdan insana dair düşüncelerini ele al-
madan önce kısaca tarihi arka planı gözden geçirelim.  

 
1. İnsan Felsefesiyle İlgili Tarihi Arka Plan 
Düşünce tarihinde insanla ilgili araştırmalar güncelliğini korumakta ve 

onun evrendeki yeri, bilgisi, fiilleri, kaygıları ve mutluluğu gibi pek çok ko-
nu tartışılmaya devam etmektedir. Bu bağlamda insan doğasıyla ilgili özcü 
analizlerde ilk sorgulama, insanın asli mahiyeti ile ilgilidir ve bu mesele ki-
şiyi ruh-beden düalizmine götürür. Daha sonraki sorgulama da, bireyin sos-
yal varlık olması bakımından birbiriyle münasebetidir.5 Felsefe alanında bu 

                                                 
1  Günay Kut, “Âşık Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

1991), 1/1. 
2  Fuad Köprülü, “Âşık Paşa”, İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: MEB Yayınları, 1978), 1/701. 
3  Kemal Yavuz, “Giriş”, Garibnâme, (İstanbul, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000), 1(1) xxxiv. 
4  Yavuz, “Giriş”, 1(1) LII; Köprülü, “Âşık Paşa”, 1/704. 
5 Paul Tillich, “Varoluşsal Analizler ve Dini Semboller”, çev. Aliye Çınar, U.Ü.İ.F. Dergisi 10/2 

(2001), 261-262. 
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türlü araştırmalar, Hesiodos’un İşler ve Günler adlı eserindeki mitolojik anla-
tımlarına kadar götürülebilir. Ksenophanes ile kültür felsefesi çerçevesinde 
değerlendirilen insan konusu, Sofistlerle odak noktası haline gelmiş ve 
Protogoras’ın “Her şey insana göredir” anlayışı ile göreceliliğin yolu açıl-
mıştır. Böylece çeşitli tartışmalarla Sokratesçi hümanizm için şartlar hazır 
hale gelince, nefsi ve bedeniyle insan Platon ve Aristoteles’in sistemlerinde 
ayrıntılı olarak tartışılmıştır.6 Nitekim onlara göre rasyonel ve politik bir 
canlı olan insan, aynı zamanda bir ahlâk varlığıdır. Akıl ve irade sahibi ola-
rak, epistemolojik ve etik sorgulamaların tek muhatabıdır.  

Doğaya uygun yaşamı insanca yaşamın merkezine yerleştiren Stoacılar, 
evreni “makrokozmos”, insanı da “mikrokozmos” olarak tanımlamışlardır. 
Yeni Platonculuğun da etkisiyle Ortaçağ’da konu, teorik olmaktan çok pratik 
kaygılar taşımış, insanın yetkinleşmiş olarak yaratıcısına dönmesi asıl amaç 
olmuştur.7 İslâm dünyasında ise bu fikirlerin tartışıldığı kelâm, felsefe ve ta-
savvuf disiplinlerinde, Tanrı-evren-insan ilişkisi açısından probleme yakla-
şılmıştır. Madde ve nefs tözlerine sahip olan insanı anlamak için nefsin ma-
hiyeti, işlevleri, yetkinleşmesi, arınma yolları ve ölümden sonraki durumu 
gibi konular asıl amaca ulaşmak maksadıyla incelenmiştir. Bu süreçte insanı 
evrenin merkezine yerleştiren ve onu mikrokozmos olarak tanımlayan Âşık 
Paşa da kendisine aktarılan felsefe, kelâm ve tasavvuf birikimine dayanarak 
konunun anlaşılmasına katkıda bulunmuştur. Böylece insanın mahiyeti ko-
nusunu kozmolojik düzen içinde ontolojik açıdan, varoluş sebebini de epis-
temolojik açıdan değerlendirmiştir. Şimdi mutasavvıfın varlık ve bilgiden 
yola çıkarak, ahlâk ve toplum anlayışına geçiş yaptığı bu düşüncelerini açık-
lamaya geçebiliriz.  

 
2. Kozmolojik Açıdan İnsan 
İslâm düşüncesinin tasavvuf alanı, İbn Arabî sayesinde teorik bir dil ve 

sistematik bir yapı kazananınca, kelâm ve felsefeye dair konular da tartışıl-
maya başlanmış ve ontik bir problem olan yaratılış konusu farklı açılardan 
tasavvufta da ele alınır olmuştur. Böylece kelâm ve felsefenin yaratılış ve 
sudûr teorilerinin izlerini taşıyan, bunun yanında ayet ve hadislerden çıka-
rılan pek çok anlatım, diğer düşünürlere de ilham kaynağı olmuştur.8 Her ne 
kadar İbn Arabî’nin “sudûr” terimini, “zuhûr” ve “tecellî” kelimelerine kar-
şılık kullandığı iddia edilmiş olsa da yaratılış veya varlığa geliş anlamında 

                                                 
6  Fatma Zehra Pattabanoğlu, “Seneca ve Kindî’nin İnsan ve Ahlâk Anlayışı Üzerine Mukaye-

seli Bir Çalışma”, Felsefe Dünyası 62 (Kış 2015), 175. 
7  Fatma Zehra Pattabanoğlu, “Kindî’de İnsanın Evrendeki Yeri ve Önemi”, İlk Müslüman Filozof 

Kindî, ed. Gürbüz Deniz (Ankara: DİB Yayınları, 2019), 78-79. 
8  Ekrem Demirli, “Yaratma (Tasavvuf )”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV Yayınları 2013), 43/330. 
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kullandığı görülmektedir.9 Âşık Paşa’nın birlik felsefesini amaç edindiği 
Garibnâme adlı eseri de bu anlatımdan izler taşımaktadır. On bölüme ayrılan 
eserde birliler; Tanrı’nın varlığını temsil eden vahdeti, ikililer; beden ve ruh, 
yer ve gök gibi zıtlığı, üçlüler; geçmiş, şimdi ve gelecek bakımından zamanı, 
dörtlüler; toprak, ateş, su, hava (rüzgâr) gibi dört unsuru, beşliler; beş duyu 
ve beş itaati, altılılar; Tanrının evreni niçin yarattığı ve temelini altı iman 
esasına dayamasını, yedililer; yedi tabakadan oluşan beden ve yedi kat gök-
yüzünü, sekizliler; sekiz cennetin temsilini, dokuzlular; dokuz perdeyi, do-
kuz nüfusu, onlular ise hakikatleri ve incelikleri anlatmaktadır.10 Kitabın ilk 
bölümünde birlik-çokluk ve hâlık-mahlûkât ayrımına yer veren şair, ilk mıs-
ralarına başlangıcı ve sonu yaratan Tanrı’nın adı ile başlamaktadır.  

Allah adın eytlüm evvel ibtidâ 
Kandan oldı ibtidâ vü intihâ11 
Âşık Paşa’ya göre gerçek varlık Tanrı’dır; ezelî, ebedî ve ölümsüzdür. Baş-

langıçta Ondan başka bir varlık yoktur, zamansız ve mekânsızdır. Tanrı hiç-
bir şeye muhtaç olmamakla birlikte, evrenin yaratılmasını dilemiş ve “ol” 
emrini vermiştir.  

Kendüzine kendüsi nâz eyledi / Kâf ı nûn a urdı bir sâz eyledi 
İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en-yekûle lehû kün fe-yekûnu (Onun işi bir şey 

yaratmayı dilediği zaman sadece ol demektir ve o şey hemen olur)12  
Bu yaratılışta her bir iş, bir başka işe sebep kılınmıştır (illet-malûl ilişki-

si). Çünkü evrende sebepsiz hiçbir şey mümkün değildir. Ancak her şeyin bir 
sebebi varken, Tanrı’nın sebebi yoktur.13 Evrende her şey bir düzen ve sıra 
ile yaratılmaktadır. 

Çünki düzdi mülki bu tertîb-ile14  
Tertib-ile düzmiş Allah her işi / N’ideyüm bilmez-ise degme kişi15  
Ol emrini ilk işiten, varlık hiyerarşisinde en üstte bulunandır ki, Âşık Pa-

şa’ya göre bu varlık “küllî akıl”dır.16 Nitekim “Yüce Allah en önce aklı ya-
                                                 
9  Tahir Uluç, İbn Arabî’de Sembolizm (İstanbul: İnsan Yayınları, 2015), 270. 
10  Âşık Paşa, Garibnâme, haz. Kemal Yavuz (İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000), 1(1)/9-

13. Kitabın sonunda Âşık Paşa “On bölüm üzerinde kısımlara ayırdım ve her bölümde şaşı-
lacak garip bulunacak kıssalar ile sanatın güzelliklerini söyledim. Buna istek duyanlar fay-
dalar elde edip şaşmaz aklın doğru yoluna güvenle basıp sağlam bilgi sahibi olurlar. Zikredi-
len ve anlatılan bütün hikmet ve manalar Türk dilinde orijinal ilginç ve enteresan olması 
yanında Türkçenin bunu anlatma kabiliyeti bulunması sebebiyle kitaba Garibnâme adı veril-
di” der. Bkz. Âşık Paşa, Garibnâme, 2(2)/925. 

11  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1)/13. 
12  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1)/15, 8; Yasin, 36/82. 
13  Âşık Paşa, Garibnâme,  1(1)/ 375. 
14  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1)/37. 
15  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1)/409. 
16  İbn Arabî’de Tanrı’nın yaratıcı sözünün ifade edilmesiyle yaratılacak olan şeyde üçlü bir 

teklik zuhur eder. Bunların ilki şey’iyyet, ikincisi kün emrini işitmek, üçüncüsü de Yaratıcı-
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ratmıştır” hadisi buna delalet eder. Daha sonra yaratılan ise “küllî nefs”tir. 
Meşşâî felsefenin sudûr öğretisinde Bir olan Tanrı ile çokluk âlemi arasında 
aracı rol üstlenen ayrık akıllar vardır. Bu akılların ilki, “el-Aklu’l-Evvel”dir. 
Kozmolojik düzende göksel varlıkların hiyerarşisi, Tanrı’dan Faal Akla doğru 
inen bir sıralamaya tabi iken, arzî planda cisim, nefs ve akıl olarak tersine 
döner. Âşık Paşa’da ise İlk Akıl, Küllî Akıl olarak dizelerdeki yerini alır. Akıl 
Tanrı’ya kul, nefs de köledir. Bu sistemde nefsin hareket ettirici fonksiyonu 
sayesinde felekler dönmeye başlar, Aristoteles ve onu takip eden İslâm filo-
zoflarının da söylediği gibi dairesel hareketlerini sürdürürler. Ancak Âşık 
Paşa’da doğa filozoflarının iddialarının aksine her şey, varlığa yokluktan 
gelmiştir. Çünkü yokluk ülkesi denilen yer, aslında varlığın kendisinden çık-
tığı yerdir. Dolayısıyla yer, gök, felekler, ten, can, cinler insan ve meleklerin 
hepsi, yokluk diyarında anne karnındaki çocuk gibi gizlenmiştir. Tanrı onla-
ra işaret edince hepsi bir düzen içinde meydana gelmiştir. İşte o zaman âlem 
cismi ve ismi ile görünür hale gelmiş; arş, kürsî, yer, gök, levh, kalem ve 
âlemin hepsi adem denilen yokluktan yaratılmıştır. Böylece âlem yaratılıp 
temel tutunca bunun üstünden asırlar ve devirler geçmiştir. 

Arş u kürsî yir ü gök levhü kalem / Ol ‘ademden kopdı bu cümle ‘âlem  
Çünki togdı ‘âlem oldı pâyidâr / Anuñ üzre geçdi bunça rûzigâr17  
Evrenin var olma sürecinde kozmolojik bakımdan Zuhal (Satürn), Müşte-

ri (Jüpiter), Merih (Mars), Zühre (Venüs), Utarit (Merkür), Güneş, Ay ve yıl-
dızlar ile gökyüzü varlıkları yani ay üstü âlem tamamlanmış; Ay feleğinden 
sonraki oluş ve bozuluş âleminde ise bulutlar, rüzgârlar, su, ateş ve dalgala-
rın dünyadaki fonksiyonları harekete geçmiştir. Bu oluşumların neticesinde 
aşağıdan yukarıya doğru madenler, bitkiler, hayvanlar ve insanlar olmak 
üzere ay altı varlıkları hiyerarşik olarak sıralanmıştır. Daha sonra üzerinde 
duracağımız üzere yeryüzünün en üstün varlığı olan insan ise, kendi cinsi 
içinde peygamberler, veliler, üstün sınıf ve halk şeklinde entelektüel ve mis-
tik durumlar bakımından farklı mertebelere ayrılacaktır.18  

Âşık Paşa’ya göre evrende her şeyin bir görevi ve amacı vardır. Bu bağ-
lamda Tanrı, dokuz felek ve yedi gök yokken, küllî akla uzun zaman ilahlık 
yapmıştır ve ondan dokuz feleği, yeri, göğü, varlıkları, cinleri, insanı ve me-
leği yaratmıştır. Yedi katman halinde göğü yaratıp, her birini mekân yapmış 

                                                                                                               
nın ol emrine boyun eğmesidir. Çünkü Tanrı bir şeye varlık vermeğe karar verdiğinde ona 
sadece ol der. O şey de bu emrin cevabı olarak varlığa bürünür.  Bu süreçte o şeyin varlığa 
bürünmesi Tanrının bir fiili değil, bizzat o şeyin fiilidir. Bkz. Toshihiko İzutsu, İbn Arabî’nin 
Fusûs’undaki Anahtar Kavramlar, çev. Ahmed Yüksel Özemre (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 
2005), 267. 

17  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1)/ 267-269. 
18  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2)/19-23. 
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ve bunların her birini, diğerine hizmetçi kılmıştır.19 Melekleri de evrende 
gerçekleşen olaylar için görevlendirmiştir. Onların her biri Tanrı’nın emriy-
le işlerini yapmaktadır. “Lâ-ya‘sûna’llâhe mâ emerahüm ve yef‘alûne mâ 
yu’merûne” (Onlar Allah’ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmez ve kendilerine 
emredilen şeyi yaparlar)20 ayetinde de ifade edildiği üzere melekler maddesel-
lik içermezler ve iradeleri olmadığı için Allah’ın buyurduğu her şeyi yerine 
getirirler. Âşık Paşa dizelerinde meleklere verilen görevleri sembolik olarak 
feleklere atfetmektedir ki, İslâm felsefe geleneğinde de feleklerin akılları 
meleklere karşılık gelecek şekilde yorumlanmaktadır.21  

Diğer taraftan Âşık Paşa insanın varlığa gelişini ve gelişimini hikâye üs-
lubuna dayanarak açıklamaya çalışır. Buna göre Zuhal yıldızının etkisiyle 
anne karnındaki sperma, su iken kana döner, Müşteri kanı ete dönüştürür. 
Merih ile et kemiğe bağlanır organlar ortaya çıkar. Güneş sayesinde beden 
ortaya çıkar, yüz şekillenir. Dört ay on gün sonra ruh (can) sultan tahtına 
oturur, Zühre onu eğlendirir, neşe getirir. Utarit ruha bilgi öğretir. Bu altı 
gezegen altı ay cenini besler. Yedinci ayda Ay devreye girer. Sekizinci ayda 
yine Zuhal tesir eder, Müşteri dokuz ay bittiğinde bağını çözer ve çocuk do-
ğar. Çocuk doğunca Ay, dört yıl dört ay onu besler. Utarit güzel düşünce ve-
rir ve on yıl besleyip, bilgiyle donatır. Zühre oyun ve eğlence, Güneş ise en 
olgun şekli verir. Merih hareketlerini güçlendirir. Çocuk yiğitlik çağına gi-
rince Müşteri, mülk tutmasına yardımcı olur. Zuhal ise tembellik verir. Vü-
cudun başlangıcı nasıl Zuhal ile olmuşsa, sonu da onunla biter. Yani her şey 
yokluktan geldiği gibi yokluğa gider. Ancak ruhun Tanrı’nın emri ile ebedi 
bir ömrü vardır.22  

Aristoteles’in ay üstü ve ay altı evren tasavvuru ve unsurlar teorisi ta-
savvuf alanına da sirayet ettiği için, Âşık Paşa’da toprak, su, ateş ve havadan 
(rüzgâr) oluşan dört unsur, dünyanın ve insanın yaratılmasında temel kabul 
edilir.23 Bu unsurların her birinin ayrı fonksiyonu vardır. Dünya bunlarla şe-
                                                 
19  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2) / 911. Fârâbî’nin hiyerarşik olan kozmolojik sisteminde alttaki 

üsttekine hizmet etmektedir. Evrendeki meratipte olduğu gibi nefsin cüzlerinin ve güçleri-
nin de hâkim ve hâdim olan işlevleri söz konusudur. Bu bağlamda insan vücudunda başkan 
kalptir, diğer organlar ona hizmet etmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Fârâbî, el-Medînetü’l-
Fâzıla, çev. Nafiz Danışman (İstanbul: MEB Yayınları, 1990), 57-66. 

20  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1) /19; Tahrim, 66/6. 
21  Fârâbî ve İbn Sînâ’da Ay feleğinin aklı Cebrail’e tekabül etmektedir. Cisimleri karanlık cev-

herler olarak tasvir eden Sühreverdî de, Aristoteles’in formlarını her varlığı yöneten muha-
fız nurlar ve melekler olarak değiştirir. Seyyid Hüseyin Nasr, “Şihabettin Sühreverdî Mak-
tul”, İslâm Düşüncesi Tarihi, çev. M. Alper Tuğsuz, ed. M.M. Şerif (İstanbul: İnsan Yayınları, 
1990), 1/423.   

22  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2) /913-919. 
23  Klasik felsefede unsur kelimesi ustukus, rükn, asıl gibi terimlerle eş anlamlı kullanılmışsa 

da aralarında küçük farklılıklar bulunmaktadır. Bir bileşiğin içinde onun bir parçası olarak 
yer alan şeye rükn, bileşiğin çözülmesi sonucu ortaya çıkan şeye ustukus, bileşiği meydana 
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killendiği gibi, beden de onlarla gelişme gösterir. İlk hareketler oturma, 
çekme, kaldırma ve sakinlik halleridir.24 Ateş nasıl dünyada ısı ve ışığı sağlı-
yorsa, bedendeki ateş de öyledir. Hava bedende nefestir, su damarlarda akan 
kandır, toprak da insanın hem temeli hem de durak yeridir. Bu sebeple dört 
unsur; insanın aslı ve hizmetçisidir.25 Dört unsurdan yerden biten bitki, ra-
hatı sağlayan hayvan, söz anlayan insan, ruhani olup ibadet eden melekler 
meydana gelmiştir.26 Beden, nefs, akıl ve ruh (can) olmak üzere dört varlık 
tabakası bitki, hayvan, insan ve meleğe hasrolunur. Beden bitkiye, nefs de 
hayvana benzediği için bu dünyada yok olurlar. Çünkü nefs ve beden top-
raktan, akıl ve ruh Tanrı nurundandır. O halde beden ile nefs yok olacak, 
akıl ile ruh ebedi kalacaktır.  

Pes nebât ölür bayık hayvân-ıla / Bâki kalısar melek insân-ıla27  
Başka bir açıdan beden kafes, ruh kuştur. Ruh kurtulup asıl ülkesine git-

mek için kafesin kırılmasını beklemektedir. Platon’da olduğu gibi28 ruhu be-
dene getiren ve orada oyalanmasını sağlayan aşktır. Ancak ruh nihayetinde 
kendi ülkesini hatırlar ve bu ruhun kılavuzu olan aşk, onu Tanrı’nın cemali-
ne ulaştırır. Çünkü ebedi rahmet ve mutluluk Tanrı’ya kavuşmakla mümkün 
olacaktır. 

Cân-ıla ten hikmeti üküş-durur / Ten kafasdur cân içinde kuş-durur  
Muntazırdur cân kafas kaçan sına / Âzad ola gide kendü mülkin29  
İnsanın “mikrokozmos” olmasından yola çıkan Âşık Paşa’ya göre, evren-

deki bütün cüzlerin bir benzeri, insanda da vardır. Buna göre; 
İnsanın babası gök, annesi yer ise oda âlem oğludur30 
Bu dizede “âdemoğlu” değil, “âlem oğlu” ifadesinin kullanılmasının ne-

deni, başlangıçta insanın evrenin bir parçası ya da benzeri olduğuna dikkat 

                                                                                                               
getiren şeye asıl, yeni bir madde teşkil etmek üzere eski şeklini bırakıp bozulan şeye de unsur 
denilmektedir. Dört unsur (ateş, hava, su, toprak) teorisini sistemleştirerek tabiat bilimlerinde 
hâkim görüş haline getiren Aristoteles olmuştur. Ona göre kâinat ay üstü ve ay altı olmak üze-
re ikiye ayrılır. Ay üstü âlem ebediyet diyarı olduğu için burada oluş ve bozulma yoktur. Bu 
sebeple burada esir denilen bir tek unsur vardır. Ay altı âlemde ise oluş ve bozulma olduğu 
için birden fazla unsur vardır. Aksi halde etkileme ve etkilenme olamaz. Unsurlar teorisine 
son şeklini veren İslâm filozofu ise İbn Sînâ’dır. “Evail” adı verilen ilk keyfiyetler (sıcaklık, so-
ğukluk, kuruluk ve nemlilik) unsurları meydana getirirler. Bekir Karlığa, “Anasır-ı Erbaa”, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 3/149. 

24  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1) /378-379. 
25  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1) /381-385. 
26  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1) /273. 
27  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1) /275. 
28  Platon’a göre ölümsüz olan ruh beden kafesine girdiğinde önceden bildiklerini unutur ve 

akılsızlaşır. Bundan sonra onun yeniden asli haline dönmesi için belli bir sürenin geçmesi 
gerekir. Platon, Timaios, çev. Furkan Akderin (İstanbul: Say Yayınları, 2015), 54. 

29  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1) /161. 
30  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1) /271. 
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çekmektir. Nitekim düşünüre göre evren varlığın aynasıdır ve insan bu ay-
naya bakıp kendisini görmelidir. Tanrı önce âlemi, âlem içinde de Âdem’i 
yaratmıştır.31 Dolayısıyla dünyadaki varlıkların hepsini bilen kişi, kendisini 
de tanıyacaktır. Zira dünyadaki denizler insanın ruhunu, kara parçaları da 
nefsi temsil etmektedir. Bu iki tarafın varlıkları sürekli çekişme içinde iken, 
akıl bunlardan hangisinden yana olursa, o üstün gelecektir. Burada dost akıl 
ve ruhtur, düşman ise nefstir. İşte insan bunu iyi bilmeli ve ona göre hareket 
etmelidir. O halde aşkı akılla ruha uydurmak, nefsi de denizde boğmak ge-
reklidir.32 Cennet göklerin, cehennem yer altının; gök ruhani varlıkların, yer 
cismani varlıkların mekânıdır.33 Bu açıdan ruhuyla göğü, bedeniyle yeri 
temsil eden insanın varlığını, mahiyetini, amacını çeşitli mısralarda sorgu-
layan şair, onun varlığa gelişini ve evrenle olan benzerliklerini anlatmaya 
şöyle devam etmektedir: 

Var ne hôd biz bir avuç toprag-ıduk     (Varlık nedir ki! Aslında biz bir avuç top-
raktık) 

Toprag olmadın ho küllî yog-ıduk         (Toprak olmadan önce de hiç yoktuk)34  
Bedenin aslı su ve topraktandır. Tanrı her varlığın temelini bu ikisinden 

meydana getirmiştir. Dünyada gök, insanda gönül vardır. O halde insan gök-
yüzü gibi uçsuz bucaksız olmalıdır. Dünyada yer, insanda vücut vardır. O 
zaman secde etmek gerekir. Dünyada gündüzün karşılığı bilgelik, gecenin 
cahillik, yaz sefa, kış cefa, güneş sevinç, yağmur gözyaşı, kara beden, deniz 
ruh, dağlar organlar, nehirler kandır; işte böylece ufuklar içinde ne yazılı ise 
hepsi nefste gizlidir.35  

Âşık Paşa’da insan, Tanrı’nın sanat sahibi olması bakımından da ele alı-
nır. Buna göre evren nasıl mahlûkatın toplandığı bir mescid ise, beden de 
cami yani her şeyi toplayan anlamındadır. Akıl da o caminin minberidir. 
Minber mescitte hutbenin verildiği yere verilen mimari bir isim olmakla bir-
likte “yükselme, yükseltme” anlamlarındaki n-b-r kökünden türemektedir. 
Böylece bir bakımdan kademe kademe yükselerek çıkılan yer anlamında, ak-
lın derecelerini anlatmaktadır. Akıl bu basamağın en üstünde bulunmakta 
ve insanlığa öğüt vermektedir. Âşık Paşa’ya göre bu akıl, dimağ denilen 
minberin üstüne çıkmış, bütün yaratılmışlara hutbe okumaktadır.36  

Çün surat câmi‘ dimâg minber-durur / Câmi‘ içre cümle nesne var-durur  
‘Akl agupdur bu dimâg minberine / Hutbe okır cümle halk üzerine37   

                                                 
31  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1) /71. 
32  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1)/177. 
33  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2)/160. 
34  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1)/29. 
35  Âşık Paşa, Garibnâme,  1(1)/207. 
36  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1)/389. 
37  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1)/389. 
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Âşık Paşa’ya göre insan için beden, nefs, ruh ve aklın yanında, bunların 
hepsinin özü olan, Tanrı’nın sırrı yani “ruhların ruhu (canlar canı)” denilen 
bir boyut daha vardır. Epistemolojik meseleler içeren bu konu ceviz analojisi 
ile açıklanır. Buna göre ceviz evren gibi beş katmandan oluşur: Cevizin dı-
şındaki en acı ve gök olan kısmı bitkiye, biraz içerideki sert kabuk kısmı 
hayvana, insanı temsil eden cevizin ruh kısmı insana, özün yağ kısmı meleğe 
benzer. Yağda gizli olan nur tabakası ise, ruhların ruhuna (canlar canı) teka-
bül eder.38 İşte bu, saklı ve gizli olan ve bütün âlemin ele geçirmek istediği 
hazinedir.  

Bir kat ol lüb kim kozuñ cânıdur ol / Şöyle bil kim cism-i insânîdür ol  
Bir kat ol yagdur ki lübbüñ cânıdur / Ol melekdür kim bular rûhânidür  
Bir kat ol nûrdur ki yag gizler anı / Oldur ol eytdükleri cânlar canı  
Ol-durur şol gizlenü genc-i nihân / Anı ister yügrüşüp cümle cihân39   
Buna göre sırlar, Hakk’ın cemalini gösteren nurdur. Ten cevizin dışındaki 

gök renkli kısım, nefs sert kabuktur ve beden ölünce bunlar da yok olur. Ruh 
cevizin içidir, akıl ve ruh içinde yağ vardır. Çıra ve mum Tanrı aşkıdır. Yağ 
içinde gizlenen nur da muhabbettir. Akıl ve bilgi yağ, mana da nurdur. İnsan 
akılla şeref bulmuştur. Dolayısıyla mana ve hikmete gönül veren kişi sonun-
da amacına ulaşacaktır.40 

Ten kozuñ gök kabıdur nefs katı kap / Kaçan ölse olısar bunlar harâb  
Cân içidür ‘akl u cân içinde yag / Pâdişâh ‘ışkı-durur anda çırâg  
Yag içinde gizlenür ol nûr ki var / Şol mahabbetdür kim ol Allah sever41  
Âşık Paşa’ya göre Muhammed’in mumu, Tanrı’nın nurundan yanmıştır. 

Yani onun varlığı da bilgisi de Tanrı’dandır. Nitekim “Ve dâ‘iyen ila’llâhi bi-
iznihî ve sirâcen münîren” (Allah’ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir lamba ola-
rak gönderdik) ayeti buna delil olarak gösterilir.42 Âşık Paşa’nın metafizik ve 
epistemolojik kaynaklı bu düşünceleri İbn Sînâ’ya kadar götürülebilir. Çün-
kü onun Nur suresinin 35. ayetine yaptığı felsefî yorum ve terminoloji mu-
tasavvıflara da ilham vermiştir.43 Nur metafiziğinin Sühreverdî’nin kurduğu 

                                                 
38  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2)/537-539.  
39  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2)/539. 
40  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1)/543-545. 
41  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1)/543. 
42  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2)/545; Ahzab, 33/46.  
43  “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde 

bir kandil, kandil de bir cam fânûs içindedir. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. 
Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu 
ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacaktır. Allah nur üstüne nurdur, dile-
diği kimseyi nuruna iletir.” Nur, 24/35. İbn Sînâ Risâle fi İsbâtı’n-Nübüvve adlı eserinde bu 
ayetin felsefi yorumunu yaparak kudsî akıl ve sezgi gücünün önemine dikkat çekmiştir. 
Bkz. İbn Sînâ, Risâle fi İsbâtı’n-Nübüvve, (F. Zehra Pattabanoğlu, İbn Sînâ’da Nübüvvet Problemi 
içinde), (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, 1999), 62. 
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İşrâk felsefesinde de önemli bir yeri vardır. Dolayısıyla bu düşüncenin te-
mellerini İbn Sînâ’nın Hayy b. Yekzan, Salaman ve Absal, Risâletü’t-tayr gibi 
sembolik eserlerinde, İşârât’ın son bölümlerinde (makamâtü’l- ârifîn), 
Gazâlî’nin Mişkâtü’l-envâr, İbn Tufeylin Hayy b. Yekzan adlı eserlerinde ve ta-
savvuf literatüründe bulmak mümkündür.44 Bu bağlamda Güneş-nur (ışık) 
sembolü yani İşrâkî nur metafiziği, vahdet-i vücûd felsefesinin süreççi ya-
ratma anlayışını açıklamakta oldukça başarılı olmuştur.45 

Nur metafiziği, epistemolojiyle de alakalı konuları içerdiği için bir sonra-
ki bölüm insanın özne olması ile ilgili olacaktır. Nitekim Âşık Paşa’ya göre 
insanı insan yapan şey, öncelikle bilen olmasıdır. Bu açıdan duyu, akıl, vahiy 
ve sezgi olarak ifade edilen bilgi kaynakları, onun dizelerinde farklı bilgi çe-
şitlerini göstermektedir. Diğer taraftan tasavvuf alanında varlığın asıl kay-
nağı da bilme eylemine dayanmaktadır. Çünkü bu gelenekte evrenin yaratı-
lış sebebi, “Tanrı’nın bilinmek istemesi” görüşüne dayanır. Âşık Paşa’ya göre 
başlangıçta benliğin, zamanın, mekânın yani Tanrı’nın birliğinden başka bir 
şeyin olmadığı vakitte ruh, Tanrı ile birliktedir. Nitekim hükmü elinde bu-
lunduran Tanrı, gizli bir hazinedir ve kendisini gösterip tanınmak istemiştir. 
Böylece bilinmek için evreni ve insanı yaratmıştır. Tanrı insanları dünyaya 
gönderince, herkesle beraber ruh da dünyaya inmiştir. Ruha izin verilince, 
Tanrı’nın nuruyla birlikte bedene girmiştir.46  

Kâyim-idi küllî anuñ birligi / Andan alduk biz bu bâkî dirliği  
Gizlenü bir genc-idi ol Pâdişâh / Diledi kim açılaydı ol İlâh47  
Şimdi metafizik temelleri olan bu konunun, epistemolojik perspektiften 

açıklanmasına geçebiliriz. 
 
3. Epistemolojik Açıdan İnsan 
Kenz-i mahfî hadisine göre evren, Tanrı’nın bilinmesi için yine kendisi 

tarafından yaratılmıştır. “Küntü kenzen mahfiyyen feahbebtü en-u‘rafe” (Gizli bir 
hazine idim bilinmeyi istedim.)48 Bilinmek ise ancak zuhûr ile gerçekleşen bir 
                                                 
44  İslâm düşünce tarihinde nur metafiziği kuramında İbn Sînâ ve Sühreverdî ile birlikte, ta-

savvuf alanında Gazâlî’nin yorumu da etkili olmuştur. Buna göre, Mişkâtu’l-envâr isimli ese-
rinde ayetteki mişkât, zücace, misbah, şecere ve zeytten her birisini, insanda mertebeler 
hâlinde bulunan beş ruh ile açıklamıştır. Birinci mertebe, ‘mişkât’ ile temsil edilen “hassas 
ruh”tur, süt emmekte olan çocukta vardır. İkinci mertebe, ‘zücace’ ile temsil edilen “hayalî 
ruh”tur. Üçüncü mertebe ‘misbah’ ile temsil edilen “aklî ruh”tur, özel insanlık cevheridir. 
Çocuklarda ve hayvanlarda bulunmaz. Dördüncü mertebe, ‘şecere’ ile temsil edilen fikrî 
ruh’tur, sırf aklî olan ilimleri alır. Beşinci mertebe ‘zeyt’ ile temsil edilen “kudsî ruh”tur, 
peygamberlere ve bazı evliyaya mahsustur. Gazâlî, Mişkâtü’l-Envâr, (Mecmûatül-Resâil içinde) 
(Beyrut: Daru’l Kütübi’l İlmiyye,  1986), 37-39.   

45  Uluç, İbn Arabî’de Sembolizm, 264. 
46  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2)/883; 1(2)/1041. 
47  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2)/883. 
48  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2)/883. 
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şeydir. Çünkü zâhir olmayan bir şey bilinmez. Dolayısıyla bu kutsi hadis, 
mutlak vücudun ahadiyyet mertebesindeki durumunu bildirmesi bakımın-
dan önemlidir.49 Âşık Paşa da mezkûr hadisten yola çıkarak birlik makamını 
tanımlamakta ve ilk yaratılan varlık olarak küllî akla işaret etmektedir. Ona 
göre küllî akıl, “Hakikat-i Muhammediye”dir. Nitekim İbn Arabî insan-ı kâ-
mili hem akıl hem de hakikat-ı Muhammediye anlamında kullanarak, “Al-
lah’ın ilk yarattığı şey akıldır” ve “Allah’ın ilk yarattığı şey nebinin nûrudur 
ya da ruhudur” hadislerinden hareketle, peygamberin ruhunun akl-ı evvel 
olduğunu ve Allah’ın bütün hakikatleri burada topladığını ileri sürmekte-
dir.50 Âşık Paşa’ya göre de Tanrı, dünyadaki varlıkların en üstünü bilinsin is-
temiş ve bunun için evreni yaratırken yıldızlara kendi nurundan verip, pey-
gamberini aydınlatmalarını dilemiştir. Böylece Tanrı’da bulunan sevgi, küllî 
akla mimar olmuştur.51  

Ol mahabbet kim Çalap’dan var-ıdı / Bil kim ol ‘akl-ı küle mi‘mâr-ıdı52  
Âşık Paşa’ya göre gizlilikler âleminde adı “Akl-ı Küll” olanın, bu dünya-

daki adı, “Mustafa”dır. Yani ilk yaratılan yüce varlık, İslâm peygamberidir 
ve Küllî Akıl da onun aklıdır.53  

Ma‘nide ol ‘akl-ı küldür iy safâ / Sûret içre adı kimdür Mustafâ   
Ol-durur pes ilk gelen ol ulu kul / Âhir anuñ ‘aklıdur ol ‘akl-ı kül54  
Yaratılanlar içinde İslâm peygamberi varlıkların özü ve evrenin saflığı, 

iki dünyanın da rahmet temsilcisi olması bakımından, insanoğlunun en ne-
zihidir. 

Hulâsa-i mevcûdât ve nekâve-i / kâyinât, iki ‘âlemüñ 
Rahmeti ve benî âdemüñ safveti / fahru evlâdı Âdem kutbu 55 
Bütün inananlar peygamberin ruhundan bir parçaya sahip olduğu için, 

hepsi de yüce sayılır. Çünkü O güneş olduğuna göre, güneşin ışıkları kendi-
sinden ayrılmaz. O, bütün peygamberlerin aslıdır, veliler de onun dalları ve 
budaklarıdır. Ona uyan sonsuz mutluluğa kavuşacaktır.56 “Vemâ erselnâke illâ 
rahmeten li’l-‘âlemîne” (Biz seni ancak âlemlere rahmet olasın diye gönderdik).57  

Ol-durur mü’minleri ilten hak’a / Kim uyarsa ol bula ‘ömr-i bekâ58  

                                                 
49  Mahmut Erol Kılıç, Şeyh-i Ekber (İstanbul: Sufi Kitap, 2015), 207. 
50  Cağfer Karataş,  “Muhyiddin İbn Arabî’ye Göre İnsan-ı Kâmil”, U.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 

7/7 (1998), 456. 
51  Âşık Paşa, Garibnâme, 2(1)/321. 
52  Âşık Paşa, Garibnâme, 2(1)/321. 
53  Âşık Paşa, Garibnâme,  2(1)/341. 
54  Âşık Paşa, Garibnâme, 2(1)/341. 
55  Âşık Paşa, Garibnâme,  1(1)/3, 5. 
56  Âşık Paşa, Garibnâme,  1(1)/345. 
57  Âşık Paşa, Garibnâme,  2(1)/347; Enbiya, 21/107.   
58  Âşık Paşa, Garibnâme, 2(1)/347. Tanrı’nın övdüğü kandil İslâm peygamberidir. O, bütün var-

lıkların baş tacıdır. 
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Âşık Paşa’ya göre peygamber, insan cinsidir. İnsan Kur’an’da Tanrı tara-
fından övülmüş ve melekler onun önünde secde etmiştir. “Velekad kerremnâ 
benî âdeme” (Muhakkak ki âdemoğullarını/insanı şerefli kıldık).59 Bütün varlıkla-
rın üstünü insandır, bu ayet de insanın şan ve şeref sahibi olduğunun delili-
dir.60  

Kankısıdur hak ögüp söyledügi / Şol firiştehler sücûd eyledügi61  
Yaratılanların en şereflisi olan insan ancak doğru bilgisi ve eylemleri sa-

yesinde yetkinleşebilir ve üstünlüğünü gösterebilir. Bu sebeple “İnsan, yara-
tılışın inceliklerini bilen ve bunları inceden inceye anlayandır.” diye tarif 
edilir.62 Dünyada kendi halini bilen herkes, gerçek insandır; kendi halini 
bilmeyen insan değil, hayvandır. İnsan özgür bir varlıktır. Çünkü işini baskı 
ile yapan, hayvana benzer. Kimseye faydası olmayan kimse ise, bitkiden bile 
aşağıdır.63  

Her ki bildi kendü hâlin dünyada / Âdemî oldur hakîkat iy dede  
Kendü hâlin bilmeyen âdem degül / Aña hayvân dir-iseñ sen gam degül64  
O halde insanın ilk sorumluluğu, Tanrı tarafından niçin yaratıldığını bil-

mektir. “Men ‘arefe nefsehû fe-kad ‘arefe rabbehû” (kendini bilen rabbini bilir)65 
hadisinin de işaret ettiği üzere buradaki asıl amaç, insanın önce kendisini 
bilmesidir. Nitekim tasavvuf felsefesinin kurucusu sayılan İbn Arabî Hakk’ı 
bilip tanımak konusunda tek isabetli yolun, “kendi nefsimizi bilip tanımak” 
olduğunu söyler. Buna ilaveten “bizatihi la taayyün” mertebesinde bilmeye 
yönelik olan boş gayreti terk ederek, kendi nefsimizin derinliklerine inme-

                                                 
59  Âşık Paşa, Garibnâme,  1(1)/51; İsra, 17/70 
60  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1)/471; 2(1)/323-325. İnsan dünyadaki beş tabakan haberi olan kim-

sedir ve beşinci tabakada bulunur. Başlangıçta Tanrı’nın ol emri üzerine bütün evren yara-
tılmıştır. İnsan bunun üzerine secdeye eğilir ancak Tanrı ile arasında bir duvar belirir. İn-
san onun cemalini görmek için yalvarınca, Tanrı ona sabretmesini ve Âdemin gönlü saye-
sinde kendisine geleceğini bildirir. İnsan yeryüzünde vakit geçirir. Önce madeni, Âdemin 
yaratılışı zanneder. Madenden bitki safhasına yükselince bitkiden Tanrı’ya yol bulacağını 
sanır. Yüce dergâha ulaşmak için hayvana yem olur. Hayvan olunca başı tersine döner. Du-
yuları çalışmaya başlar, zevk alır. Burada yer edinince insanlık şaması bu zanneder. Allaha 
kavuşmak için yine yalvarır. Âdemin gönlü yol olacak ve bana oradan geleceksin sözünü yi-
ne duyar. Bu sefer Tanrı’ya yol bulmak için kendisini kurban eder. O da insan sofrasına ge-
lir. İnsan bu hayvanı yiyince yönünü Tanrı’ya döner. Böylece Âdem içinden yol bulup hakka 
yönelir ve ezeli ile sonsuzu görür. Böylece beş perde ve tabakadan geçen ruh, “Tanrı’yı gö-
nül gözüm gördü” der. Onun için Âdeme secde uygun görülür. Âşık Paşa, Garibnâme, 
1(2)/673-683. 

61  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1)/471. 
62  Âşık Paşa, Garibnâme, 2(1)/245. 
63  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1)/451-453. 
64  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1)/513. 
65  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1)/209.  
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miz gerektiğini ifade eder.66 Zira Tanrı evreni yaratıp, insanın ona hâkim 
olmasını dilemiştir ki, bu hâkimiyetin temelinde yine bilgi yatmaktadır.  

Diledi kim yaradaydı ‘âlemi / ‘Âleme hâkim kılaydı âdemi67 
İlk saña bilmek gerekdür ol İlâh / Kim neden kıldı seni ol Pâdişâh68   
İnsanın değer kazanmasında bilgi önemli aşamalardan birisi olduğu için, 

Tanrı beş çeşit ilmi, kulların beş yerine yerleştirmiştir.  
Tañrı’dan biş dürlü ‘ilm inmiş-durur / Kullaruñ biş yirine konmış-durur69  
Bunlardan “zahir ilmi”, Tanrı’dan sevdiğine verilen ve nefse hâkim olan 

ilimdir. Tanrı’nın emir ve yasaklarını bildiren bu ilim, nefse doğru yolu gös-
termekte ve şeytanın tuzaklarından da korumaktadır. “İbret ilmi”,  aklın bi-
lemediği şeyleri gösteren ilimdir. İbret evrene yazılmış, ilmi de akla kazın-
mıştır. “Hikmet ilmi”, Tanrı’nın gönüle verdiği ilimdir. Hikmet yüce Tan-
rı’nın nutkudur. “Sırlar ilmi”, ruha verilmiştir, bedende ve nefste bulunma-
yan ilimdir. Sırlar ile ruh, ezelden beri yan yanadır. Tanrı sırları ruha yerleş-
tirmiştir. “Kudret ilmi”, zat içindedir. Olmayacak zannedilen her işi yapmak-
tadır. Kudret tamamen haktır ve evren içinde mutlak hâkimdir. Bütün ilim-
lerin canıdır ve zat içinde Tanrı’nın ışığıdır. Zahir ilminin delili Kur’an ayeti 
ya da peygamber sözüdür. İbret ilminin delili misaldir. Hikmetin açıkça bir 
delili olmayıp onu dinleyenin doğru, samimi, kalbi temiz ve sadık olması ge-
rekir. Sırlar ilminin delili sevgidir. Kudret ilminin delili her söylediğini 
yapmaktır.70  

Âşık Paşa’da bilgi konusunda vurgulanması gereken şey, öncelikle insa-
nın kendisini ve dolayısıyla Tanrı’yı bilmesi ve her işini ona göre tahsis et-
mesidir. Zira insanın okuması, bilmesi ve yapması ancak Tanrı katında kabul 
ise, bir değere sahiptir. Özellikle manası bilinmezse bilginin bir işe yarama-
yacağı ve bilinen ile amel edilmezse de yetkinliğin gerçekleşmeyeceğinin al-
tını çizmek gerekir.  

Tañrı ‘ilmin hôş-durur bilse kişi / İşlese anuñ-ıla her bir işi  
Okımag u bilmek ü kılmakdur iş / Kıldugı anda kabûl olmakdur iş  
Ma‘nisin bilmezse ‘ilmi olur muhâl / Bildügin kılmazsa hôd küllî vebâl71  
Âşık Paşa’ya göre insanın hakikate ve mutluluğa ulaşması için çeşitli 

aşamalardan geçmesi gerekir. Bunların ilki “şeriat”tır, onu bilip emirlerini 
yerine getirmek gerekir. Çünkü tasavvuf yolculuğunda şeriat, azıktır. “Tari-
                                                 
66   Toshihiko İzutsu, İbn Arabî’nin Fusûs’undaki Anahtar Kavramlar, 63. 
67  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2)/911. 
68  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1)/389. Ayrıca Tanrı kudretin yazısını evren üzere yazmış Âdem 

peygambere de bilgi mührünü vurmuştur. Âşık Paşa, Garibnâme, 1(1)/124,125. 
Yog-ıdı bu ‘âlem ol var eyledi / Cümlesin ‘ışka giriftâr eyledi     
‘Âlem üzre yazdı kudret nüshasın / Âdem üzre urdı dâniş noktasına  

69  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2)/559. 
70  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2)/563-573. 
71  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2)/575. 
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kat” ise o yola gidip zorluklara katlanmaktır. “Riyazet” yolun tehlikeleridir. 
Bu yolun haydutları nefs, hırsızları da kibir ve kindir. Onlara karşı çok dik-
katli olmak gerekir. Dolayısıyla yanında bir yoldaşın olması gerekir. “Mari-
fet” varılacak menzildir. Hakkın huzuruna varmada beyleri bilmek gerekir. 
Onlar peygamberler veya velilerdir. Beylerbeyi de Muhammed Mustafa’dır. 
Ruhun bunu bilmesine marifet denir. “Hakikat” ise, dostun yüzünü görmek-
tir.72  

Bu ledün pes Tañrılık ‘ilmi-durur / Şöyle kim her ne dilerse buyurur  
Kendünüñ şol kendüligi ‘ilmidür / Kim diye kim ‘adli vü yâ zulmıdur73  
Ledünnî ilim “kendinin kendiliği” ilmidir. Bu ilme peygamber ve velile-

rin dahi gücü yetmese de, o ilimle ilgilenmek peygamber ve velilere nasip 
olur. Çünkü bu kadarını bilmek de bir üstünlüktür.74 Ruha değer ve erdem, 
ilimden gelir. Ruhun da özü Tanrı ilmidir. Cahilin ruhunda hayat yoktur. Al-
lah âlimlere dirilik ve hayat verir. Onlardaki hayat akıl iledir. Aklı olmayanın 
ilmi de yoktur. Akılsız kişi, Hakk’a ulaşamaz. Çünkü nerede aklın kullanıl-
madığı bir ilim varsa, ondan fayda görülmemiştir. Bilgiyi elde etmede konu-
sunda aklın önemini vurgulayan Âşık Paşa, hakikat ve vuslat konusunda ise, 
onun yeterliliğini sorgular. Çünkü aklı da diri tutan aşk olduğuna göre, onun 
akıldan üstün olması gerekir. Zaten akıllı kişi Hakk’a âşık değilse, gerçekte 
Ona layık değildir.75  

Bu ‘akıldur cânı ‘ilmüñ mutlakâ / ‘Aklı nâkıs ‘ilm-ile irmez hak’a  
Diri aklı ışk dutar bilgil ‘ayân / Ölüdür ‘ışksuz ‘akıl bellü beyân  
Kankı ‘akıl kim hak’a ‘âşık degül / Ol hakîkat hazret’e lâyık degül76  
Bu sebeple aşka yoldaşlık etmeyen akla, hikmet ve sırlar dost olamaz. Aşk 

olmadan da akıl, Hakk’a ulaşamaz. Akıl, nefs, beden ve ruh hepsi Hakla dolan 
aşkın köleleridir. En büyük kılavuz aşktır, o herşeyden üstündür.77  

Işkı dut kim key kılavuzdur saña / Kamusından geçürüp iltür aña  
Zîra kim ‘ışk ilerüdür kamudan / ‘Işk mekânıdur mekân-ı lâ-mekân78  
Varlık aşkla ayakta durur. Feleği başağı tutan, Güneşi ve Ayı sürekli dön-

düren, gece ile gündüzü gerçekleştiren, denizleri dolduran, dünyayı bir dü-
zende tutan, nimetleri yeşerten, akla bilgi ve işleri öğreten, nefse kulluğu 
öğreten, hükümdarlıktan vazgeçirten, Tanrıyla anlaşma yapan yine aşktır.79  

Kamu nesne ‘ışka kuldur ‘ışk şâh / ‘Işkı hâkim kodı mülke pâdişâh80  
                                                 
72  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2)/661-665. 
73  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2)/669. 
74  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2)/669. 
75  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2)969. 
76  Âşık Paşa, Garibnâme,  1(2)/969. 
77  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2)/975. 
78  Âşık Paşa, Garibnâme, 1(2)/975. 
79  Âşık Paşa, Garibnâme, 2(1)/137-181. 
80  Âşık Paşa, Garibnâme, 2(1)/181. 



238    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

 

Tanrı’nın aşk ile emirlerini yürüttüğünü düşünen Âşık Paşa, evrenin 
merkezine yerleştirdiği insanı, dokuz kısımda inceler. Buna göre insanlar 
önce hayatları ve yaşayışlarına göre yüce, orta ve aşağı olmak üzere üçe, 
sonra kendi aralarında yine üçe ayrılır. Yüce olanlar insanların önderi ve se-
çilmiş peygamberlerdir. Âdem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed pey-
gamberlerin en üstünleridir. Orta olanlar; rüyalarında vahiy gelmiş mürsel 
peygamberlerdir. Aşağı mertebede olanlar ise, Hakk rüyalarında bildirdiği 
halde kendilerine Cebrail’in ve vahyin gelmediği peygamberlerdir. İnsanla-
rın orta seviyesinde olanlar; evliya veya erenlerdir. Orta grubun üstünü veli-
ler, orta seviyesi filozoflar (hükema), aşağı seviyesi âlimlerdir. Filozoflar ya-
ratılmış her şeyden ders alan, varlıklar hakkında tefekkür eden insanlardır. 
Onlar sözleri işittikleri zaman içindeki hikmeti tanıyan ve gözle inceliklerini 
anlayan kimselerdir. Ayrıca filozoflar mana denilen gizli sırları, ruh ile işitip 
gönülle görür. Bunların makamı havas ve avam tabakasına bağlıdır.  

Âşık Paşa’nın burada zikrettiği hükema, Sühreverdî’nin sezgisel 
(müteellih) ve nazari (bahsi) felsefede yetkinleşmiş dediği filozoflar olmalı-
dır.81 Zira Âşık Paşa’ya göre orta tabakanın aşağı mertebesi olan âlimler, bu 
bilgelerin tarafına geçemezler. Bu sebeple bir kişide ilim, hikmet ve vilayet 
olursa o, velilerdendir. Bir kimse velilik mertebesine erişemese de, ilim ve 
hikmet sahibi ise filozof sayılır ve ona hakîm adı verilir. Âlimin ise hikmeti 
yoktur. Ancak âlim, dünya ehlinin en üstünüdür. Çünkü ilim dünya elde et-
meye yarar, dünya nimetlerine kavuşturur, ancak bu ilim Tanrı’ya giden sır-
ları vermez. Evrendeki gizli nakışları göstermez. Sezgisel yönden üstün 
olanlar sırlara daha vakıftır. Bahsi yönden üstün olan filozoflar ise âlimlere 
yakındır. Bunlar daha çok dünya işlerinde bilim ve teknik alanlarına tekabül 
eden şeyleri bilirler. Genel sınıflandırmadaki aşağı mertebedeki insanlar ise 
dünya ehlidir. Bunlar havas, avam, yoksul, zengin gibi niteliklere sahip olup, 
mümin, münafık ve kâfir olmak üzere üç gruba ayrılır. Bunların en üstünü 
mümin, ortası münafık, aşağısı kâfirdir.82  

Kozmolojik ve epistemolojik perspektiften incelemeye çalıştığımız Âşık 
Paşa’da insan anlayışı, yukarıdaki ifadelerden de anlaşıldığı üzere felsefî dü-
şüncenin tasavvuf alanına nasıl sirayet ettiğine işaret etmektedir. Bu etkile-
                                                 
81  Sühreverdî’nin “sezgisel (teellüh) felsefe” ve “bahsî (nazarî) felsefe” ayrımına göre ele aldı-

ğı filozofların mertebelerini sekiz aşamada ele aldığı mertebeler şunlardır: a)Sezgisel felse-
fede (teelühde) derinleşmiş olmakla birlikte bahsî (nazarî) felsefeden mahrum olan ilahî 
hakîm b)Sezgisel felsefeden mahrum olan bahsî filozof c)Hem sezgisel hem de bahsî felse-
fede üstad olan ilahî filozof d) Sezgisel felsefede uzman olup nazarî bakımdan orta ya da za-
yıf seviyede olan ilahî hakîm e)Nazarî araştırmada uzman sezgisel felsefede orta ya da zayıf 
olan hakîm f) Sezgisel ve bahsî felsefeyi öğrenmek isteyen kimse g)Sadece sezgisel felsefeyi 
öğrenmek isteyen kimse h) Sadece bahsî felsefeyi öğrenmek isteyen kimse.  Bkz. 
Sühreverdî, Hikmetü’l-İşrâk, çev. Tahir Uluç, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2012), 3. 

82  Âşık Paşa, Garibnâme, 2(1), 379-399. 
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şim kavramların dönüşmesine ve problemlerin farklı açılardan yorumlan-
masına sebep olmuştur ki, eserde bu durumun açık bir şekilde ortaya çıktığı 
görülmektedir. 

 
Sonuç 
Âşık Paşa, insanı merkeze koyduğu Garibnâme adlı eserini felsefî ve ta-

savvufî unsurlara dayanarak, sade bir dille yazmıştır. Tanrı-evren ve insan 
ilişkilerine dair düşüncelerini tasavvuf felsefesi terminolojisiyle, çeşitli ben-
zetme ve hikâye kurgusuyla anlatmaya çalışmıştır. Mahiyeti, amacı, nitelik-
leri, farklılıkları ve benzerlikleri gibi çeşitli açılardan tanıtmaya çalıştığı in-
sanı, metafizik, epistemolojik, etik ve sosyal bakımdan incelemiştir. 

İbn Arabî ile gelişen tasavvuf felsefesinde varlık ve bilgi anlayışı, Âşık Pa-
şa’nın dizelerine de yansımıştır. Böylece metafizik problem olan yaratma 
kavramı, Tanrı’nın bilinmek istemesine dayandırılmış ve onun ilk yarattığı 
şey olan Küllî Akıl, İslâm peygamberine atfedilmiştir. Felsefede sudûr siste-
mindeki ilk akla benzeyen bu akıl, varlığa kaynaklık eden aracı unsur olarak 
gösterilmiştir. Âşık Paşa’da evrenin küçük bir misali şeklinde sunulan insan, 
aklı ve bilgisiyle her şeyin hâkimi sayılmıştır. Varlığın amacı olan aşk kav-
ramı da, bilginin kaynağı olan sezgiyle yorumlanmış ve mutlak mutluluğa 
ulaştıran bir vasıta olarak vurgulanmıştır.  

Neticede diyebiliriz ki, Âşık Paşa’nın insanla ilgili kozmolojik ve ontolojik 
içeriğe sahip bu bakış açısı, Meşşâî ve İşrâkî felsefî birikimin değişim ve dö-
nüşüm aşamalarının bir temsili olarak düşünce tarihindeki yerini almıştır. 
Ayrıca Âşık Paşa’nın üslubu tasavvufun nazariyat alanında literatürün ge-
lişmesine imkân vermekle kalmamış, edebiyat alanında da geniş halk kitle-
lerine ulaşmayı mümkün kılmıştır. 

 
Kaynakça 

Âşık Paşa. Garibnâme. Haz. Kemal Yavuz. 1(1-2), 2(1-2). İstanbul: Türk Dil Kurumu 
Yayınları, 2000. 

Demirli, Ekrem. “Yaratma ( Tasavvuf )”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi.  
43/329-331. İstanbul: TDV Yayınları, 2013. 

Fârâbî. el-Medînetü’l-Fâzıla. çev. Nafiz Danışman, İstanbul: MEB. Yayınları, 1990. 
Gazâlî. Mişkâtü’l-Envâr (Mecmûatül-Resâil içinde). Beyrut: Daru’l Kütübi’l İlmiyye, 

1986.   
İbn Sînâ. “Risâle fi İsbâtı’n-Nübüvve”. F. Zehra Pattabanoğlu, İbn Sînâ’da Nübüv-

vet Problemi içinde. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Yüksek 
Lisans Tezi,1999.   

İzutsu, Toshihiko. İbn Arabî’nin Fusûs’undaki Anahtar Kavramlar. çev. Ahmed Yük-
sel Özemre. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2005. 

Karataş, Cağfer. “Muhyiddin İbn Arabî’ye Göre İnsan-ı Kâmil”. U.Ü.İ.F. Dergisi. 7/7 
(1998), 453-465. 



240    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

 

Karlığa, Bekir. “Anasır-ı Erbaa”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 3/149-
151. İstanbul: TDV Yayınları, 1991. 

Kılıç, Mahmut Erol. Şeyh-i Ekber. İstanbul: Sufi Kitap, 5. Basım, 2015. 
Köprülü, Fuad. “Âşık Paşa”, İslâm Ansiklopedisi. 1/701-706. İstanbul: MEB Yayınla-

rı, 1978.  
Kut, Günay. “Âşık Paşa”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi.  4/1-3. İstanbul: 

TDV Yayınları, 1991. 
Nasr, Seyyid Hüseyin. “Şihabettin Sühreverdî Maktul”. çev. M. Alper Tuğsuz, İs-

lâm Düşüncesi Tarihi. ed. M.M. Şerif. 1/411-435. İstanbul: İnsan Yayınları, 
1990. 

Pattabanoğlu, Fatma Zehra. “Seneca ve Kindî’nin İnsan ve Ahlâk Anlayışı Üzeri-
ne Mukayeseli Bir Çalışma”. Felsefe Dünyası. 62 (Kış 2015), 174-207. 

Pattabanoğlu, Fatma Zehra. “Kindi’de İnsanın Evrendeki Yeri ve Önemi”. İlk 
Müslüman Filozof Kindî. ed. Gürbüz Deniz. 77-98. Ankara: DİB Yayınları, 2019. 

Platon. Timaios. çev. Furkan Akderin. İstanbul: Say Yayınları, 2015. 
Sühreverdî. Hikmetü’l-İşrâk (İşrâk Felsefesi). çev. Tahir Uluç. İstanbul: İz Yayıncı-

lık, 2.Basım, 2012. 
Tillich, Paul. “Varoluşsal Analizler ve Dini Semboller”. çev. Aliye Çınar. U.Ü.İ.F. 

Dergisi. 10/2 (2001), 259-270. 
Uluç, Tahir. İbn Arabî’de Sembolizm. İstanbul: İnsan Yayınları, 2015. 
Yavuz, Kemal. “Giriş”, Garibnâme-Tıpkı Basım, Karşılaştırmalı Metin ve Aktarma. İs-

tanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000.  
 
 

 



 

 

İSLAM METAFİZİĞİNİN TÜRK DİLİYLE BULUŞMASI:  
ÂŞIKPAŞA’DA VARLIK KAVRAMLARI 

 
İrfan Görkaş 

Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi, Afyonkarahisar, Türkiye 

gorkas08@gmail.com 
orcid.org/0000-0001-7134-225X 

 
Öz 
Bu bildiride Âşık Paşa (ö. 733/1332) örneğinde, İslam metafiziğinin Türk 

diliyle buluşması ele alınacaktır. Başka bir ifadeyle bu bildiri, İslam metafi-
ziğinin Türkçedeki varlığını aramaktadır. Bilindiği gibi İslam metafiziği, 
Kindi (ö.866) ile başlayan, Farabi (ö.950) ile sistemleşen, İbn Sina (ö.1037) ve 
İbn Rüşd (ö.1198) ile gelişerek süregelen meşşaî; Gazzali (ö.1111) ile başla-
yan, Sühreverdî (ö.1234) ile sistemleşen işrakî, Ebu Nasr Serrac (ö.988) ile 
başlayan İbn Arabî (ö.1148) ile sistemleşen sufî, Mutezile ile başlayan ve 
Fahrettin Razi (ö.1210) ile sistemleşen kelamî İslam metafiziklerinden olu-
şan bir metafiziktir. Bu metafiziğin dili, Arapçadır. Bir başka ifadeyle İs-
lam’da birinci tür metafizik mevcûd metafiziği, ikinci tür metafizik 
nur/mevcûd metafiziği, üçüncü tür metafizik vecd metafiziği, dördüncü tür 
metafizik vücûd metafiziğidir. Ancak ister meşşâî, ister işrakî, ister sufî, ister 
kelamî metafizik olsun, nihayetinde İslam metafiziği gelenekleri ‘vücûd’ me-
tafiziğinde uzlaşarak bugüne gelmiştir. Bizce, İslam metafiziğinin temel so-
runu, genel olarak başka dillerde, özel olarak Türkçede varlık bulan İslam 
metafizik gelenekleri ve onların mahiyetleri meselesidir. Bu durumda, Türk 
dilinde eser kaleme alan 14.yüzyıl düşünürü Âşık Paşa’nın eserlerinde, acaba 
herhangi bir metafizik bakıştan söz edilebilir mi? Yine Âşık Paşa acaba, İs-
lam metafiziğinin hangi geleneğine yaslanmış, hangi geleneğin kavramlarını 
kullanmıştır? Onun metafiziğinde, metafizik geleneklerin bir etkileşiminden 
söz edilebilir mi? Onun metafizik kavramları, söz konusu metafizik kavram-
ların bir tekrarı mıdır, yoksa ilaveten Türkçe metafizik kavramlar kullanmış 
mıdır? Kullanmış ise bu kavramlar nelerdir? Eğer kullanmışsa ve varsa neler-
dir? Bunların tespiti hem İslam düşüncesi hem Türkçe felsefe için önemlidir. 
Çünkü Âşık Paşa, Türkçe felsefenin iki başlangıç döneminden birincisinde ya-
şamakta ve metafizik terminolojiye vakıf görünmektedir. Başka bir ifadeyle 
Türk dilince yazdığını söylediği Garibnamesi sebebiyle Âşık Paşa’nın metafiziği, 
akademik bir felsefe ortamında ele alınmayı hak etmektedir. Zira düşünürü-
müz eserinde, varlıkla ilgili olarak biri “mevcûd, vücûd, vecd, aşk, kâyim ve 
dâyim” gibi Arapça menşeili; diğeri, “var, vardur/ur, varlık” yanında “ol, ol-
dur, oldurur” ve “bulmak” gibi Türkçe menşeili olmak üzere iki tür ontolojik 

mailto:gorkas08@gmail.com
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kavram kullanmış, bir “Türkçe aşk ve söz (ol) metafiziği” yapmıştır. O halde 
İslam felsefesinin ve Türkçe felsefenin dünü, bugünü ve yarını için bu metafi-
zik kavramların tespiti ve bağlamlarıyla birlikte analizi önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Âşık Paşa, metafizik, mevcûd, vücûd, varlık, 
var/durur, ol/durur. 

 
The meeting of İslamic metaphysics with Turkish language: the concepts 

of “existence” in Aşık Pasha 
Abstract 
In this paper, in the case of Âşık Pasha, the meeting of Islamic 

metaphysics with Turkish language will be discussed. In other words, this 
paper means seeking for whether the Islamic metaphysics exists in Turkish 
or not. As it is known, Islamic metaphysics consist of peripatetic (meşşaî) 
metaphysics beginning  with Kindi (d.866), systematized with Alfarabus 
(d.950) and progressed more with Avicenna (d.1037)  and Ibn Rushd (d.1198),  
illuminatic (ishrakî) metaphysics beginning with al-Ghazzali (d.1111), 
systematized with Suhrawardî (d.1234), mystic (sufî) metaphysics beginning 
with Abu Nasr Sarrac (d.988), systemized with Ibn al-Arabî (d.1148), 
theological (kelamî) metaphysics beginning with Mutezile and systematized 
with Fahr al-din Razi (d.1210). The language of this metaphysics is Arabic. In 
other words, the first kind of metaphysics in İslam is ‘mevcûd’ metaphysics, 
the second kind is ‘nur’ metaphysics, the third kind is ‘vecd’ metaphysics, 
and the fourth one is ‘vücûd’ metaphysics. However, the traditions of 
Islamic metaphysics, whether peripatetic, illuminatic, mystic or theological 
metaphysics, have finally come to the present day by making consensus on 
the metaphysics of ‘vücud’. For us, the main problem of Islamic metaphysics 
is the traditions of the Islamic metaphysics and their essences that exist in 
other languages in general and in Turkish in particular. In this case, is it 
possible to speak of any metaphysical view in the works of the 14th century 
thinker Aşık Pasha having writings in Turkish language? Again, which 
tradition of Islamic metaphysics is followed by Âşık Pasha, which traditional 
terms he used in his works? In his metaphysics, could it be talked about an 
interaction of the metaphysical traditions? Were his metaphysical terms a 
repetition of those metaphysical terms, or did he use additional 
metaphysical terms in Turkish? If he used, what were these terms? If he 
used and if they existed, what were they? Determination of them is 
important for both Islamic thought and the philosophy in Turkish. Because 
Âşık Pasha lived in the first of the two periods of Turkish philosophy’s 
beginning and seemed to be very competent on metaphysical terminology. 
In other words, Aşık Pasha's metaphysics deserves to be handled in an 
academic philosophical platform because of his Garibname which he said he 
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wrote in Turkish. Because, in his work our thinker used two types of 
ontological terms and made “love metaphysics” in Turkish, one of them has 
Arabic origin, such as “mevcûd, vücûd, vecd, aşk, kâyim ve dâyim” and the 
other one has Turkish origin, such as “var, var-durur,  varlık” and “ol, oldur, 
oldurur. Therefore, it is important to identify and analyze these 
metaphysical terms with their contexts for the past, the present and the 
future of Islamic philosophy and Turkish philosophy,  

Keywords: Âşık Pasha, metaphysics, existence, essence, varlık, var-durur, 
ol, ol-durur. 

 
Giriş 
670/1272’de Kırşehir’de dünyaya gelen Âşık Paşa, dedesi Ebü’l-Bekâ Şeyh 

Baba İlyas b. Ali, XIII. yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya gelerek Amasya’ya 
yerleşmiş bir sufi entelektüeldir. Babası, Muhlis Paşa 1273’te Konya’yı ele 
geçirmiş, altı aylık bir hükümranlıktan sonra hâkimiyeti 
Karamanoğulları’na devretmiştir. Düşünürümüz Âşık Paşa ise Âşık Paşa önce 
Süleymân Kırşehrî’den, daha sonra İlyas Paşa’nın halifelerinden Şeyh Os-
man’dan ders almış, Şeyh Osman’ın kızıyla evlenmiştir. Bir süre Anadolu Va-
lisi Timurtaş Paşa’nın vezirliğini yapmış, bazı siyasî olaylara karıştığı için 
Mısır’a gitmiş, Amasya’ya geri dönerken Kırşehir’de hastalanarak burada 13 
Safer 733 / 3 Kasım 1332’de vefat etmiştir. Kendisine altı eser atfediliyorsa 
da Garibname, Fakrname ve Vasf-ı Hal adıyla üç eserin ona ait olduğunda bir 
şüphe görünmemektedir (Kut, 1991, 4/1-3). Her üçünü, özellikle de 
Garibname’yi poetik-felsefe eserleri içinde sayabiliriz. Fakrname, özünde 
‘kendi ve kendilik’ üzerine yazılmıştır. Kendilik kuşunun kendi özünü arayıp 
bulmayı konu edinmektedir. Garibname ise Garib Kitabı anlamına gelmekte, 
Mevlana’nın Mesnevisi örnekliğinde Türk dilinde yazılmaktadır. O nedenle 
eser, İslam metafiziğinin Türk diliyle buluşmasının güzel bir örneğini içinde 
barındırmaktadır. Bu örneklikten birisi, hiç şüphesiz, varlık karşılığı kullan-
dığı kavramlarıdır.  

Düşünürümüz, eserinde, iki dil kökenli varlık kavramları kullanmaktadır. 
Bu kavramlar Arapça kökenli varlık kavramları ile Türkçe kökenli varlık 
kavramlarıdır. Felsefe Sözlüğü yazarı Hançerlioğlu, Arapça kökenli varlıkla il-
gili vücûd, mevcûdiyet ve kevniyet kavramlarını verdikten sonra Türkçede 
on dördüncü yüzyıla kadar varlık anlamında ‘var’ sözcüğünün kullanıldığını, 
daha sonra bu yüzyılda ‘var’ kavramına ‘lık/lik’ ekinin eklenerek varlık’ın 
türetildiğini, varlık’ın ‘varbulunan’ı ifade ettiğini söylemektedir. Benzer kul-
lanım ve gelişimin Batı için de geçerli oluşunu, ‘esti (vardır)’ ve ‘esse (var-
lık)’ kavramlarını vererek anlatmaktadır (Hançerlioğlu, 1989). Öyleyse Türk 
dilindeki varlık kavramlarının tespit edilip temellendirilebilmesi için sözlük 
yazarının belirttiği ‘on dördüncü yüzyıl’, öncesi ve sonrasıyla çalışılması ge-
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reken bir yüzyıldır. Ancak Hançerlioğlu’nun on dördüncü yüzyılla ilgili be-
lirtmediği bir başka hakikat var. O da İslam metafiziğinin Arapça varlık kav-
ramlarının bu yüzyıldaki durumunun ne olduğudur. İşte bildirimiz 
Garibname özelinde bu meselelere odaklanmakta, iki dilin varlık bağlamında 
buluşmasını anlamada, Kaşgarlı Mahmut’un Divan’ı esas alınmaktadır.  

 
1. Arapça Kökenli Varlık Kavramları 
İslam metafiziğinin oluşum döneminde, temel Arapça varlık kavramları, 

bilindiği gibi ‘harf-i inne ve inniyye, hüve ve hüviyyet, eys ve leys, mevcûd 
ve vücûd,’ gibi ikili kavramlardır (Görkaş, 2017, 11/67-90). Bunlara Bir 
(vâhid) ve Aşk gibi varlığın eşdeşi kavramlar da eklenebilir. Ancak eklenebi-
lecek söz konusu kavramlar, bu çalışmada söz konusu edilmeyecek, Âşık Pa-
şa’nın Arapça kökenli varlık kavramları öncelenecektir. Bunlar yukarıda 
geçtiği gibi iki tanedir. Mevcûd ve vücûd. Bu kavramlara daha sonra yapıla-
cak çalışmalarda tasavvuf metafiziğinin vecd ve vicdanı da ilave edilebilir. 

İlk İslam filozofu Kindi (ö.866), metafiziğinde mevcûd kavramını kullan-
maz. İlk/öncü filozof olarak o, harf-i inne, eys ve leys kavramları ile vücûd’u 
tercih eder. Farabi (ö.950) ise felsefe tercümelerinde yaşanan zorluğa işaret 
ettiği Kitabu’l-huruf’unda mevcûdu kullanır ve harf-i inne’den mevcûd’a ge-
çişi ve geçişin sebeplerini anlatır. Ona göre mevcûd kavramında uzlaşının en 
önemli sebebi, kavramın isim ve fiil olarak Arap dilinde bulunması, isim ve 
fiil formlarının yüklem olarak toplumun pratik hayatında kayıtlı ve kayıtsız 
şekilde kullanılıyor olmasıdır (Görkaş, 2017, 11/67-90). Yine hem Kindi hem 
Farabi ikinci bir varlık kavramı olan ‘vücûd’u kullanmaktadırlar. Her iki kav-
ram yani mevcûd ve vücûd, v-c-d fiilinin türevleridir. O halde Âşık Paşa’da 
yer alan varlık kavramlarının tespitine bu fiilin iki türev kavramından baş-
lamamız gerekmektedir. 

 
1.1.  Mevcûd (موجود) 
Farabi metafiziğinde ‘mevcûd’, üç anlamlı ve bir fonksiyonlu ortak kav-

ramdır (lafzun müşterek). Mevcûd, sırasıyla, dışarda mahiyeti olan şey, zi-
hindeki doğru bilgi ve kategoriler için kullanılmakta, önermede yüklem 
(bağ, vardır) görevi üstlenmektedir. Sonuçta üç anlamlı ve bir fonksiyonlu 
mevcûd, bir taraftan ontolojinin, diğer taraftan epistemolojinin temel kav-
ramı olmaktadır. Mevcûd’daki bu iki temel, onun en başat niteliğidir.  

Âşık Paşa’nın eseri Türkçedir ama metafizik açısından temel özelliği, 
Arapça varlık terimlerini, dolayısıyla mevcûd’u içeriyor olmasıdır. Âşık Pa-
şa’nın eserinde yer alan ‘mevcûd’la ilgili üç hususu belirtebiliriz.  

Birincisi Âşık Paşa, mevcûd’u, bütün varlık, tüm varlık, varlığın hepsi an-
lamında ‘cemi, cümle’ kavramlarıyla birlikte kullanmaktadır. Bu kullanımda 
mevcûd, çoğul formdadır ve bütünü-tümeli ifade etmektedir. Sözgelimi “El-
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bâbü’l-evvelu fi’l-evveli tañrı tebâreke ve ta’âlâ tevhidin beyân eyler ve 
şerh-i cemì‘-i mevcûdâtı ‘âlem-i ‘ulvî ve süflî beyân kılur. Pes bir evdendür 
bu cümle mevcûdât / Muhtelif düşmişdür illâ mahlukât, (Âşık Paşa, 2000,  
20, 54)”daki mevcûdât gibi. Bu tür kullanım çoğunlukla bölüm başlarında 
genel bilgiler verirken yer almaktadır. 

İkinci olarak Âşık Paşa mevcûd’u, hem bazı bölüm başlıklarında, hem di-
zelerde vücûdla birlikte, bazen tekil bazen çoğul olmak üzere kullanmakta, 
bu ikili kullanımıyla duyulur ve düşünülür olarak oluşu ve varoluşu, anlat-
maktadır. Sözgelimi “Onınçı dâsitân ikinçi bâbdan beyân ider kim ‘ışk her 
vücûdda sârî ve cârîdür ve her kavulda vü fi‘ilde ‘ışkdan eser vardur şöyle 
kim hiç vech-ile mevcûdât ‘ışkdan hâli olmaz, (Âşık Paşa, 2000,  74)” örne-
ğinde vücûd ve mevcûdat genel-müşterek varlık anlamıyla kullanılmışlar-
dır. Yine “Dünyada nesne vücûda gelmeye / Kim bulardan anda mevcûd olmaya 
(Âşık Paşa, 2000,  111)” örneğinde hem vücûd hem mevcûd duyuluru, duyu-
lurun varoluşunu anlatmak üzere kullanılmaktadır. “Sekzinçi dâsitân 
dördünçi bâbdan beyân ider kim her mevcûd vücûd-ıla ârâste ve 
müzeyyendür ve gerek kim dörd ‘unsurdan dörd dürlü ferzend vücûda gele, 
(Âşık Paşa, 2000,  134, 173)” örnekliğinde ise İbn Sinacı anlayışla mevcûdun 
vücûdun eklenmesiyle olduğunu belirtmektedir. Bir başka kullanımında 
Âşık Paşa, vücûdu iki anlamı imler tarzda, mevcûd’u ise sadece duyulurlar 
için kullanmaktadır. Sözgelimi “Altınçı dâsitân dördinçi bâbdan beyân ider 
kim vücûd-ı insân bir şehre misâldür ve ol şehirde bir taht urılupdur ve ol 
taht üzre hâkim hükmiledür ve ol şehrüñ dörd kapusı var cemì‘i mevcûdât 
iki kapudan girürler ve ikiden çıkarlar, (Âşık Paşa, 2000,  127).”  

Üçüncü olarak Âşık Paşa mevcûd’u, yine bölüm başlıklarında, konularını 
açıklarken Arapçadaki kullanıma uygun olarak ‘yargı/yüklem/bağ’ olarak 
tekil formda kullanmaktadır. “Evvelki dâsitân ikinçi bâbdan beyân-ı dünyâ 
ve âhiret ider vü söyler ki her nesne kim mevcûddur birbiriyle muhtelitdür 
zâhiren ve bâtınan, (Âşık Paşa, 2000, 54. 56). Dâsitân-ı evvel sekizinçi bâbdan 
beyân-ı sekiz cennet ider bil kim her ne cennetde mevcûddur âdemüñ 
göñlinde dahı mevcûddur bes her kim bì-göz (ola) göñlinde âsâr-ı didâr-ı 
hak mütâla‘a itmeye anda mahrum kala, (Âşık Paşa, 2000,  293). Dördünçi 
dâsitân ikinçi bâbdan beyân ider kim hâlık-ı berr ü bahr çün kim berri vü 
bahrı yaratdı her şey’ ki yirde mevcûddur anuñ nazìri deñizde mevcûddur 
tañrı’nuñ kudreti ve irâdeti ve meşiyyetiyle, (Âşık Paşa, 2000,  59). Sekizinçi 
dâsitân ikinçi bâbdan bu âyeti ki senürihim âyâtinâ fi’l-âfâkı tefsìr ider ve 
beyân-ı min külli şey’in halaknâ zevceyni kılur pes her şey ki ‘ademden vücûda 
gelür bu ma‘nì anda mevcûddur (Âşık Paşa, 2000,  49). Üçinçi dâsitân üçinçi 
bâbdan takrìr ider ki müvelledât üç kısm üzredür kısm-ı evvel ‘âlemdür kim 
‘ademden mevcûd oldı ikinçi (Âşık Paşa, 2000,  83) âdem ‘âlemden vücûda 
geldi üçinçi âdemden kelâm zâhir oldı, (Âşık Paşa, 2000, 83, 84).” Bu tür tekil 
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kullanım, beyitlerde de olabilmektedir. “Kimde kim iksi bile mevcûd ola / Ol 
kişinüñ işi fethü cûd ola (Âşık Paşa, 2000,  133)” örneğinde olduğu gibi. 

Özetle Âşık Paşa, mevcûd’u, birincisi duyulur varlık, yani şey; ikincisi dü-
şünülür varlık, yani bilgi; üçüncüsü her ikisini (ulvî ve süflî) içeren bir tarz-
da vücûdla birlikte müşterek anlamlı kullanmakta, insan söz konusu oldu-
ğunda vücûd’a zaman zaman ‘beden’ anlamı yüklemekte, bölüm konularının 
başlıklarında ise Arapça kullanıma uygun olarak ‘var/dır (mevcûd)’ bağı-
nı/yüklemini üstlenmektedir. 

 
1.2. Vücûd (وجود)  
Âşık Paşa’nın vücûd’u mevcûdla birlikte genel-müşterek anlamlı kullan-

dığını, bu kullanımda kavramın iki anlam içerdiğini yukarıda belirttik. Bu 
anlamlardan birisi, düşünülür varlık, diğeri duyulurlar ile insanın bedeni ve 
varlığı anlamıydı. Sonuncu anlamda Âşık Paşa vücûdu, biri genel ve biri özel 
anlamda olmak üzere iki şekilde kullanmaktadır. Genel anlamda vücûd, 
Türkçe varlık anlamına gelmektedir. Bu anlamıyla vücûd, geneldir ve müş-
terektir. Soyutu ve somutu içermektedir. Sözgelimi “Pes her şey ki ‘adem-
den vücûda gelür bu ma‘ni anda mevcûddur (Âşık Paşa, 2000,  67)” örneği 
verilebilir. Örnekte vücûd, Kelamdaki ‘yoktan (adem) var olan her şey’i ifade 
etmektedir. Şey ise hem duyulura, hem düşünülüre denilmektedir. Yine 
“Dokızınçı dâsitân üçinçi bâbdan beyân ider kim Hak Te‘âlâ üç dürlü halk 
ketm-i ‘ademden vücûda getürdi bu âyetden ki feminhüm zâlimün li nefsihi 
iktibâs idüp ma‘lûm ve mefhûm olur (Âşık Paşa, 2000,  104)” örneğinde 
vücûd, yine kelamcı ilkeyle ifade edilmiş bir varlık olur.  

İkinci olarak Âşık Paşa vücûdu, özel anlamda insan bedeni ve bedenin 
nedenleri olan dört unsuru ifade etmek üzere kullanmaktadır. Örnek olarak 
“Çünkim ol Allah saña virdi vücûd / Toprag u su yil ü od kıldı sücûd. Kamu ‘âlem 
bunda cem‘ olmış-durur / Bu vücûd mescidine tolmış-durur. Gizlü kalmaz ‘ilm ü 
san‘at fethü cûd / Hôş ganîmet alur ol dem bu vücûd (Âşık Paşa, 2000,  111, 113, 
119); Hem bu dördden hak yaratdı dörd vücûd / Kim kamu nesne aña kıldı sücûd 
(Âşık Paşa, 2000,  85). “Dokuzınçı dâsitân ikinçi bâbdan beyân ider ki vücûd-ı 
âdemî bir şehristâna beñzer ve ‘akl ve nefs anda iş bitüriçidürler ve göñül 
hak hazânesidür a‘zâyı ‘ibâdete da‘vet kılurlar (Âşık Paşa, 2000,  70); Su’âl 
ider kim nefs-i nâtıka dâhil-i vücûddur yâ hâric-i vücûd…, (Âşık Paşa, 2000,  
130). Nitekim her bir vücûduñ cânı var; vücûd-ı insânı dörd zıddan yaratdı 
ve anda bir taht düzdi ve bir sultânı taht üzre mukarrer itdi ve ‘anâsıra emr 
itdi ki hıdmetinde olalar kırk yıla degin andan muhtelif hâl olup asllarına 
rücû‘itmek dilerler ‘akl bir niçe gün mu‘âlicet ider âhir her biri merkezine 
varup teferruka hâsıl ola (Âşık Paşa, 2000,  137)” ile “Dünyada yir var-ısa sende 
vücûd / sen dahı ol yir gibi kılgıl sücûd (Âşık Paşa, 2000,  68)” beyitlerini verebi-
liriz. 
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Yine vücûd, yokluğun (adem) zıddı olarak kullanılır. Sözgelimi “Ne ‘adem 
buldum bularda ne vücûd / Ne kıyâm u ne rükû‘ u ne sücûd. Bellü bunlar ne 
vücûddur ne ‘adem. Çün bularuñ varlıgın yog añladum / Zî ‘aceb dirlik diyüben 
tañladum. Ne vücûd u ne ‘adem vardı ‘ayân / Var-ıdı ol Pâdişâh-ı bî-mekân (Âşık 
Paşa, 2000,  445, 446, 449)” örneklerindeki vücûd böyledir. Âşık Paşa sonun-
cu beyitte vücûd yerine ‘var’ kavramını, adem yerine ‘yok’ kavramını eşdeş 
olarak kullanmıştır.  

Özetle vücûd, zıddı olan yok ilkesinden ortaya çıkarak varolanı ifade et-
mektedir, bu anlamda vücûd ‘şey’dir. İkinci anlamda vücûd, mevcûd’daki 
ektir. O nedenle yok’tan (adem) ortaya çıkan vücûd, tümeli ifade ettiği gibi 
tikeli de ifade edebilmektedir. Tikel anlamıyla vücûd, insan varlığıdır, ama 
daha özel anlamda ise insan bedeni ve onu oluşturan dört unsurdur. Böylece 
vücûd, genel-müşterek, ek ve insan bedeni ile dört unsur anlamıyla birlikte 
üç anlama sahip bir varlık kavramı olmaktadır. 

 
1.3. Vücûd’un Mahiyeti 
1.3.1. Vücûd Bir Sıfattır, Kaynağı Zorunlu Varlıktır  
Müşterek ve ek varlık olarak vücûd, Âşık Paşa’ya göre mevcûd’un sıfatı-

dır/formudur. Bu varlık sıfatı, aynı zamanda yokluğun da zıddıdır. Bu sıfatın 
(vücûd’un) kaynağı Allah’tır. Âşık Paşa’ya göre Allah, yok iken yere ve göğe 
varlık (vücûd) verir. Mesela “Sekzinçi dâsitân dördünçi bâbdan beyân ider 
kim her mevcûd vücûd-ıla ârâste ve müzeyyendür ve gerek kim dörd ‘un-
surdan dörd dürlü ferzend vücûda gele ve yed-i memât olaruñ zeyl-i 
hayâtına irişmeye. Çün kim Allah dünyaya virdi vücûd, (Âşık Paşa, 2000,  
294, 134)” örneğindeki vücûd böyledir. 

Mahiyete eklenen vücûdun kaynağı “Zorunlu Vücûd’dur (Vâcibu’l-
vücûd)” dedik. Sözgelimi “Şol vâcibü’l-vücûda kim hâlık-ı zemîn; yog-iken bu 
‘âlemi var eyledi / Gizlü ‘ilmin açdı izhâr eyledi; Hem bu yir gök yog-iken virdi vücûd 
(Âşık Paşa, 2000,  298)” dizelerinde Zorunlu varlık, âlemi yoğ iken var eyle-
mekte, yani vücûd vermekte, neticede kendi varlığına dair gizli ilmini açık 
etmektedir. İşte gizliyken sonra açığa çıkan bu ilim, vücûd ilmidir. Tanrı, il-
minden âleme vücûd vermekte, âlemi var eylemektedir.  

Bu kullanımlarda görülüyor ki ‘vücûd vermek’ fiili, ‘var eylemek’tir ve 
Tanrısal bir sıfattır. Hem vücûd hem var kavramları, yardımcı fiille birlikte 
kullanılmaktadır. Her iki isim böylece fiilleştirilmektedir. Dizelerden öyle 
anlaşılıyor ki var, verilen vücûd sıfatıdır, o nedenle sıfatın şeydeki tezahü-
rüdür. Şeydeki bu tezahürü, Âşık Paşa fâilin fiili açısından, yaratmak, fiiliyle 
var ettiği nesneyi, infial kategorisi açısından ‘varlık (vücûd) tutmak’ deyi-
miyle de belirtmektedir. Sözgelimi “Kamulardan ilkin ol dutdı vücûd / Kamu 
halkdan öñdin ol kıldı sücûd; ‘Akl-ı kül dir aña cümle ulular / Allah anı kamudan yig 
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ulular (Âşık Paşa, 2000, 507)” örneğindeki vücûd tutmak infial kategorisine 
örnek verilebilir.  

Netice itibariyle vücûd ve var, biri Arapça diğeri Türkçe bir sıfattır ve zo-
runlu varlığın sıfatıdır, Zorunlu Varlık onu âleme vermekte, âlemi var eyle-
mektedir. Bu tür varoluş, özünde açıktır ki bir ‘sıfat-fiil’ ilişkisidir. Yani var-
lık, zorunlu bir sıfat-fiildir. Âlemin aslı olan akl-ı kül açısından bu sıfat-fiil, 
‘varlık tutmak’tır. Varlık tutmak, akl-ı kül’ün fiil durumudur, ama Zorun 
Varlık’ın vücûd vermesi bakımından infial’idir.  Sıfatın varoluştaki hakikati, 
vücûd vermek, var eylemek fiili ile varlık tutmak infialidir. Fiil, Zorunlu Var-
lık’ın (vâcibu’l-vücûd) bir sıfat-fiil durumu, âlemin sıfat-fiili kabulü veya te-
zahür ettirmesi durumudur.  

 
1.3.2. Vücûd, Akl-ı Kül’dür ve Nefs-i Kül’ün Kaynağıdır 
Müşterek varlık olarak vücûd, varlığın hem başı, hem gayesidir (mü-

temmim). Âşık Paşa’nın yorumunda baş olan ve gaye olan varlık, peygam-
berdir ki peygamber varoluşun ilkesidir, yani o ilk varlıktır, Âşık Paşa’nın 
ifadesiyle ‘baş olmuş, vücûd olmuş’tur. Bu anlamda o ‘baştır’ ve ‘atadır.’ Ne-
biler ve veliler, o atanın nurundan ortaya çıkmışlardır. Sözgelimi “Vemâ 
erselnâke illâ kâffeten li’n-nâsi beşîren ve nezîren (Kur’an, 34/28); Kamular a‘zâ-y-ıdı 
ol baş-durur / hak yolında biriküp yoldaş-durur; Çünki baş oldı vücûd oldı tamâm / 
Hem rükû‘u hem sücûd oldı tamâm; Ol geliçek oldı hatm-i enbiyâ / Geldi hem anuñ 
nurından evliyâ (Âşık Paşa, 2000,  37)” örneğinde akl-ı kül hem baş olan, hem 
tamamlayan vücûd’dur. Bu anlamda vücûd, ‘akl-ı kül’dür ve varlığın kayna-
ğıdır. Sözgelimi “Ehl-i dâniş ‘akl-ı kül dirler aña / Ata oldur kamuya öñden sona; 
Togdı andan nefs-i kül dutdı vücûd / Ol eserdendür bu cümle feth ü cûd, (Âşık Paşa, 
2000,  371).” Âşık Paşa metafiziği, Vâcibu’l-vücûd, Akl-ı kül ve Nefs-i kül ol-
mak üzere varlık (vücûd) tezahüründe üç ilkelidir. Tanrı zorunlu varlıktır, 
tümel akıl baş ve ata varlıktır. Bu bakımdan Âşık Paşa Yeni Eflatuncu ve İh-
van-ı Safacı’dır denilebilir.  

 
1.3.3. Vücûd, Canın Hayvanda Tuttuğu Makamdır 
Âşık Paşa ‘innema emruhu iza erade şey’en’ ayeti bağlamında, ‘emr’in 

maddi dünyada ‘can’ oluşunu ve serüvenini anlatıp yorumlarken madenden 
bitkiye, bitkiden hayvana geçer. Can hayvanda lezzet bulur ve hayvan bede-
ninde kalır. Dolayısıyla bu yorumda vücûd, canlının (hayvan) bedenidir. 
Sözgelimi “Çünki lezzet buldı hayvânda tamâm / Dutdı ol hayvân vücûdında 
makâm (Âşık Paşa, 2000,  176)” örneği böyledir. Makam bedendir. Yine 
vücûd, bu bağlamda “Tâ ki Allah Âdem’e virdi vücûd / Buyrug oldı kim kılarlardı 
sücûd (Âşık Paşa, 2000,  216)” beytinde olduğu gibi vücûd insan bedenidir. 
Birincisi genel, ikincisi özel anlamdadır. “Ol ikiden dogdı bu cümle vücûd / Kim 
rükû‘da kaldı kim kıldı sücûd; Yir ü gök ad dakdılar ol iksine / Kul karavaşdur 
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bakarsañ üstine (Âşık Paşa, 2000,  238)” dörtlüğünün ilk dizesinde yer alan 
vücûd ise canı ve bedeni birlikte ifade etmektedir. O halde vücûd, bir anla-
mıyla canın mekânı, makamı ve bedenidir, ikinci anlamıyla can ve ma-
kam/beden birlikteliğidir.  

İnsanın veya canlının bedeni ve varlığı anlamı, bölüm tanıtımlarında da 
yer almaktadır.  Sözgelimi “Bişinçi dâsitân dördünçi bâbdan beyân-ı nebât 
ve hayvân ve insân ve melek ider ve her birisinüñ dürlü merâtibin bildürür 
vücûd-ı âdemde kim okıyanlara ma‘lûm ve muhakkak ola kim kansı sıfatla 
bu sıfât-ı erba‘adan muttasıf olupdur ol sıfatla haşr olacakdur ve’s-selâm. Bil 
kim vücûd-ı âdemî bir mu‘teber şardur ve sekiz dervâzesi var ve ‘akl kim bu 
şaruñ sultânıdur (Âşık Paşa, 2000,  124, 354)” örneği böyledir. Özetle vücûd, 
hayvan cinsinin ve insan türünün bedeni ile insanın can ve bedenini birlikte 
ifade bir kavramdır. Bu anlamda vücûd, özelde ‘bedenli can’dır veya sadece 
‘beden’dir.  

 
1.3.4. Vücûd Gözün Görmesini Sağlayan Kandile, Köze ve Işığa Benzer 
Âşık Paşa’nın vücûd’a verdiği bir diğer anlam, Kur’an’da belirtilen kandi-

le, doğadaki köze, onların verdiği ışığa (nur) benzer. İster doğal közden gel-
sin, ister Doğa ötesinden gelsin ışık, gözün varlığı görmesini sağlar. Yani 
vücûd nesnenin görünürlüğünü sağlayan ilkedir. Sözgelimi “Ol kim esrâr 
didüm ol şol nûr-durur / Kim gören dîdârı anuñla görür; Hem mukâbildür vücûd ol 
köz gibi / Aña beñzer urılupdur tertibi (Âşık Paşa, 2000,  146)” dörtlüğünde 
vücûd epistemolojik anlama ve mecazî kullanıma sahiptir. Ontolojik anla-
mıyla ışık (nur), bir kandildir. “Pes vücûd bir kandile benzer iy yâr / Ne kim ol 
kandîlde varsa anda var (Âşık Paşa, 2000,  253).” Vücûd’un kandil olması, 
varolanın ışık olarak kandilden ortaya çıkması anlayışıyla Sufî ve İşrakî me-
tafiziği hatırlatmaktadır. Yani Nur ve Kandil metaforu, Kur’an’ın ve İşrakî 
felsefenin metaforudur ve kandil bilindiği gibi ‘mişkât’tır. Mişkat’ın ışığı, 
mişkat’tan yayılır. Kor ve korun ışığı gibi. O, gözün görmesini sağlar. 

 
2. Türkçe Kökenli Varlık Kavramları 
2.1. Var’ın Terimleşmesi Meselesi 
Yukarıda geçen bilgilerden hareketle, İslam metafiziğinin Türkçede va-

roluş geçmişini, on dördüncü yüzyıl öncesi ve sonrası şeklinde iki devrede 
dönemlendirmemiz mümkündür. Çünkü Hançerlioğlu’na göre ilk dönemde, 
yani on dördüncü yüzyıla kadar olan dönemde varlık ‘var’ sözcüğüyle ifade 
edilmekte, varlık kavramı on dördüncü yüzyılda kullanılmaya başlanmakta-
dır (Hançerlioğlu, 1989). Bu iddianın Türk dili gramerinden ve dönemin dü-
şünce eserlerinden tespit edilmesi, meselenin belirginleşmesi açısından 
önemlidir. Âşık Paşa öncesinde Türk dili gramerinin bilinen meşhur eseri, 
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Kaşgarlı Mahmut’un (ö.1090) Divân-ı Lügâti’t-Türk’üdür. Öncelikle 
Kaşgarlı’nın ‘var’ kavramıyla ilgili söyledikleri üzerinde durmak önemlidir. 

2.2. Var’ın Nâkıs Fiillerle İlişkisi  
Kaşgarlı’nın eserinde, var kavramıyla ilgili bir tarama yaptığımızda üç 

hususu tespit edebiliyoruz. Öncelikle Kaşgarlı var için Karahanlı Türkçesin-
deki ‘bâr’ şeklini kullanmaktadır ve var, yok’un zıddır. Yok, Arapça nâkıs fiil-
lerden ‘leyse’nin karşılığıdır. İkinci olarak Kaşgarlı eserinde var’ı tanımla-
maktadır.  Üçüncü olarak -lık, -lik ekiyle var’dan varlık türetmektedir. 

Arapça leyse fiili Türkçede ‘yok’ anlamına gelen bir harftir (Türk Dil Ku-
rumu, 1985, 2/147). Kaşgarlı Divân’ın üçüncü cildinde  ‘O burada yok (ol 
munda yok)’ sözüyle bu eşdeşliği örneklemektedir (Kaşgarî, 1333,  3/105).   

‘Leyse’ fiili, Arapçada nâkıs fiillerden birisidir. Nâkıs fiillerden olan Kâne, 
hadese (var oldu) ve hasale (meydana geldi) manalarını ifade etmekte; Nâkıs 
fiiller, isim cümlelerinin başına gelip yargının/yüklemin gerçekleşmesini, vu-
ku bulmasını ifade etmek üzere kullanılmaktadırlar (Topaloğlu, vd., 1994). 
Nâkıs fiillerin ikinci özelliği, mesela ‘asbaha, adha, emsa, bâte, sâra’ fiilleri-
nin ‘oluş’u ifade etmek üzere kullanılmalarıdır. ‘Mâzâle ve benzeri’ nâkıs fiil-
ler ise yargının vuku bulmasındaki sürekliliği göstermektedirler. Hepsi ise 
yargıya/yükleme idi, oldu anlamını vermekte, âlemdeki oluşu ve varoluşu or-
taya koymaktadırlar. Nâkıs fiillerle ifade edilen oluşun Türkçedeki karşılığı 
‘…dır’ bağlacıdır. Olumsuzu ‘… yoktur, ..değildir’ bağ fiilidir. Bağ/yüklem 
olarak en çok ve yaygın kullanılan nâkıs fiiller, ‘kâne, sâra ve leyse’ fiilleri-
dir. Leyse ‘yok’ yani ‘yoktur, değildir’ karşılığında, karşıtları ‘kâne ve sâra’ 
ise ‘…dır, var/dır’ bağ-fiili karşılığında kullanılmaktadır. Bu anlamda 
Uralgiray “Öğrenciler Ankara’dan İstanbul’a vardılar (sâra’t-tullâb …)” cüm-
lesinde ‘vardılar’ yüklemini nâkıs fiillerden ‘sâra’ fiiliyle ifade etmektedir. 
Özü itibariyle ‘var/dır’ yahut ‘var/değildir’ bağı, Arapçada ‘nâkıs fiillerle’ 
ifade edilmekte, onlara nâkıs denilmesinin sebebini ise Uralgiray (1986, 
1/176-180), tümleç almadıkça ‘varlığın/oluşun (var/dır)’ tamamlanıp ger-
çekleşmemesi yani noksan kalması olarak açıklamaktadır.  

İlk gramercimiz Kaşgarlı ise, nâkıs fiillerin ‘var/dır; var/değildir’ fonksi-
yonunu, Türkçede ‘var (bâr) ve yok’ isim-fiilleriyle eşdeşleştirmekte, oluşun 
‘var’ ile gerçekleştiğinin tespitini yapmaktadır. Netice itibariyle Kaşgarlı’ya 
göre ‘var (yani bâr)’ isim kavramı, fiil olarak kullanılmakta, bu tür kullanı-
mında bir bağı/yüklemi üslenmekte, yani ‘var/dır’ anlamını ifade etmekte-
dir. Onun zıddı olarak ‘yok’ kullanılmakta, ‘yok/tur ya da var değildir’ anla-
mına gelmektedir. 

 
2.3.  Var’ın Tanımı ve Âşık Paşa’nın Kullanımı 
Kaşgarlı ‘var’ kavramını Divan’ında tanımlamaktadır. “Bâr, el-şey’in var-

lığından (vücûdi’ş-şey) haber veren, o şeyin mahallinde hazır olduğunu, bu-
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lunduğunu gösteren kavramdır (   -بار  
 
ِبئُ  حرف ِئ  ُوُجوِد  عن ُين 

 
  وكوِنه الش 

ً
 في حاِضرا

ِه  ِ
 
ل  ,Örnek “Sende para var mı (dır)? (sende yarmak bar mu?)” (Kaşgarî ”.(.مح 

1333,  3/147).  
Tanıma göre var kavramı, bir harftir ve fiil olarak iki şeyden haber ver-

mektedir. Birincisi, el-şey’in varlığı (vücûdü’ş-şey), ikincisi şey’in mahallin-
de hazır oluşu. Yani var, hem Şey/nesne denilen varlığın bilgisini haber 
vermekte, hem onun mahallinde bulunduğunu belirtmektedir. Bu tanıma, 
göre ‘var’, öncelikle epistemolojik, ikinci olarak ontolojik fonksiyona sahip-
tir. Bu tanımda Kaşgarlı, var’ın, ‘var-dır’ formunu ve anlamını tanımlamış 
olmaktadır.   

Yine var, şey’in varlığını yani onun soyutluğunu (vücûd) ki o Âşık Pa-
şa’da ek-sıfattır; ikinci olarak şeyin somutluğunu ki, o Âşık Paşa’da canlının 
makamı/mekânı/dır, haber vermektedir. Tanımdaki ifadesiyle ‘mahallinde 
hazır oluşu’. Âşık Paşa her iki anlamda Arapça terim olarak vücûd’u kullan-
mış, bazen vücûd’u var’la birlikte eşdeş kullanmıştı. Yani Kaşgarlı’nın var’ı, 
Âşık Paşa’nın eserinde ‘vücûd’la eşleştirilmektedir. O halde Türkçe ‘var’ kav-
ramı, on dördüncü yüzyıl öncesinde nâkıs bir fiil olarak; birisi ‘şey’e eklenen 
soyut-eksıfat, ikincisi vücûd’un eklenmesiyle varolan duyulur/somut varlık, 
yani ‘el-şey’, üçüncüsü de bilgi veren bir bağ/yüklem yani ‘var/dır’ olmak 
üzere üç anlama (yani şey/nesne, varlık/vücûd sıfatı, var/dır) gelmektedir 
(Türk Dil Kurumu, 1986, IV/66).  

Âşık Paşa bir yüklem yahut bağ/fiil olarak var’ı, iki şekilde kullanmakta-
dır. Birincisi yalın/isim formunda ‘var’, ikincisi ‘yok’la birlikte zıt olarak. 
Âşık Paşa’nın yalın formuyla ‘var’ı, ‘var/dır’ anlamında kullanmasına “Kadr ü 
kıymet kendünüñ var kendüye / Kendüzin kendü bile kendü duya; Ançılayın kim var 
anı kim bile / Yâ aña lâyık ‘ibâdet kim kıla (Âşık Paşa, 2000,  23)” dizelerini ör-
nek verebiliriz. Yine “Hem ikinçi bâb içinde on yine / Dâsitân var kim anı dinleye-
ne. Hem bişinçi bâb içinde on latîf / Dâsitân var pür letâyif iy harîf; Hem yidinçi bâb 
içinde on ‘aceb / Dâsitân var kim buları ol Çalab; Hem yine sekzinçi bâb içinde on / 
Dâsitân var ma‘lûm eyler bize yön.  (Âşık Paşa, 2000,  19, 20); Halk içinde ne ki var 
irkek dişi, Cümle nefsde var bu içmek ü yimek (Âşık Paşa, 2000,  512)” dizelerini 
örnek verebiliriz. Bu kullanımlarında var, ya vardır bağını, ya son iki örnek-
te olduğu gibi erkek, dişi türü; içmek, yemek gibi bir fiilin varoluşunu ifade 
etmektedir.  

‘Yok’la birlikte ‘var’ı iki zıt nâkıs fiil olarak kullanımına şu örnekleri ve-
rebiliriz. “Cümle ‘âlem yog-iken ol var-ıdı / Şöyle eksüksüz ganî cebbâr-ıdı. Hem di-
lerse var-iken yog eylemek / Hergiz anuñ hükmine yokdur emek. Yog-ıduk biz sen 
bizi var eyledüñ; Var ne hôd biz bir avuç toprag-ıduk / Toprag olmadın ho1 küllî 
                                                 
1  Özgün metinde kavram “و ُ

-şeklinde yazılıdır. Yavuz’un bu tarz okuduğu kavram bazı di ”خ
zelerde “huvân” şeklinde de yer almaktadır. 
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yog-ıduk; Ne ola bizde ne var lâyık saña; Pâdişâhsın sen bize biz kul senüñ / Yog-
ıduk biz sen bizi var eyledüñ. Senden ayruk yokdur Allâh illa sen / Var-ıduñ sen 
cümle ‘âlem yog-iken; Ol imâm oldı vü biz uyduk aña / Anuñ-ıla varuruz senden 
yaña. Mâsivallah ne ki var kuldur aña /Yog-ıdı bu ‘âlem ol var eyledi. Çün Çalap ol 
topragı kıldı güher / Pes bu ten üstinde çok şükrâne var (Âşık Paşa, 2000,  21, 23, 
24, 25, 27).”  

Âşık Paşa’nın var’ın üçüncü kullanımı olan geçmiş zaman ekiyle ‘vardı’ 
formunu kullanmasına da “Cümle ‘âlem yog-iken ol var-ıdı / Şöyle eksüksüz ganî 
cebbâr-ıdı; Var-ıdı ol pâdişâh-ı bî-niyâz / Kandasa ne nâz vardı ne niyâz  (Âşık Pa-
şa, 2000,  21)” dizelerini örnek verebiliriz.  

Özetle on dördüncü yüzyıl öncesinde nâkıs bir fiil olarak kullanılan 
Türkçe ‘var’ kavramı, Âşık Paşa’da, birisi ‘şey’e eklenen soyut-ek-sıfat ve şey, 
ikincisi yok’un zıddı var nakıs fiili, bu anlamda da bilgi veren bir 
bağ/yüklem yani ‘var/dır’, özneye ait bir fiilin varoluşu olmak üzere (yani 
şey/nesne, varlık/vücûd sıfatı, var/dır) üç şekilde kullanılmaktadır. İlaveten 
Âşık Paşa, var-ıdı geçmiş zaman, varırız geniş zaman formunu kullanmakta-
dır.  

 
2.4. Varlık’ın Türetilmesi ve Terimleşmesi Meselesi  
Varlık, var isminden ‘-lık’ ekiyle türetilmiş bir kavramdır. Türkçede ‘–

lık/luk’ eki, soyut ve somut isimler ve sıfatlar türeten bir ektir. Açlık, arıklık, 
varlık (barlık), bütünlük, kulluk, tiriglik, yavuzluk, gibi (Argunşah vd., 1989). 
O halde var-lık, aldığı ‘-lık’ eki bakımından hem duyulur/somut, hem düşü-
nülür/soyut var’ı ifade etmektedir. Kaşgarlı’nın kaydettiği varlık formu, 
‘varlığ’ şeklinde ‘-lığ’ ekiyle türetilen bir kavramdır. Gabain bu ekle türetilen 
‘il’den ‘iliğ’, hayat, nefes, can anlamına gelen ‘tın’dan ‘tınlığ’, ‘kul’dan ‘kullığ’ 
örneklerini vermektedir. İliğ hükümdar anlamında somutu, tınlığ canlı an-
lamında hem somutu hem soyutu, kullığ esirleri/kulları olan kimse anla-
mında yine somutu ve soyutu ifade etmektedir. Örneklere bakılırsa, -lik/lık 
eki, eklendiği kök kavrama, sahipliği ve sahiplik niteliğini/kategorisini ka-
zandırmaktadır.  

Bu anlamda yine sözgelimi, mal/hazine anlamına gelen ‘ağı’dan türeyen 
‘ağılık’ ambar ve hazine anlamı; aygır demek olan ‘adgır’dan türeyen 
‘adgırlık’ hara anlamı kazanır. Bu anlam aynı zamanda, kök kavrama tahsis 
edilen varoluş mekanıdır. Sözgelimi yemiş, meyve kavramı olan ‘yimiş’ten 
türetilen ‘yimişlik’ bahçeyi ve meyve bahçesini, yani meyvenin var olduğu 
veya varlığının bulunduğu mekânı ifade eder. Istırap, cefa anlamına gelen 
‘kun’dan türetilen ‘kunlık’ hapishane, yani ıstırap ve cefa mekânı demektir. 
Su kavramı olan ‘suw’dan türetilen ‘suwlık’ su kabı anlamı kazanır. Bu an-
lamlar somut anlamlardır ve duyulur nesneleri, nesnenin mahallini, sahip 
oluşu yani türediği kök varlığın üzerinde bulunduğu mekân ile kök varlığa 
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sahip olmayı ifade etmektedir. Örneklere dikkat edilirse birinci anlamıyla 
varlık nesneyi, ikinci anlamıyla özneyi imlemektedir. Yani hem özne, hem 
nesne için kullanılmaktadır. Gabain (1988) somutların dışında soyutlara ör-
nek vermemiştir. 

Örnekler bağlamında denilebilir ki varlık, dil bakımından ‘hem so-
mut/duyulur var’ı, hem soyut/düşünülür var’ı’, var’ın mekânını veya var’a 
sahip olmayı ifade etmek üzere türetilen bir kavramdır, ama varlık kavra-
mının türetilmesi anlaşıldığı gibi yeni değildir. Yani kavramın Türkçedeki 
varlığı Hançerlioğlu’nun söylediği gibi on dördüncü yüzyıla has değildir. 
Çünkü biz varlık terimini, iki asır evvel 12.yüzyılda Ahmet Yesevî’nin (ö. 
562/1166) Fakrname’sindeki “Ol on makam şeriatda turur: Evvel iman keltürmek 
Hak Tealanıng birlikige ve barlıkıga ve sıfatıkıga ve zatıkıga (Eraslan vd., 2016, 
42)” ifadesinde terim olarak “barlıkıga” şeklinde terim olarak kullandığını 
biliyoruz. Buna göre varlık teriminin Türkçede, 14.yüzyıldan daha önce (on 
ikinci yüzyılda) kullanılmaya başlandığını söyleyebiliriz.  

Garipname’ye gelince varlık, ‘  ِلق ر   ;s.24, ö.1/28; s.84, ö.1/265; s.86, ö.1/274) و 
s.88, ö.1/282; s.164, ö.1/628)’ ve ‘  ِلق ار   olarak iki ’(s.74, ö.1/226; s.118, ö.1/412) و 
şekilde yazılmakta, varlık’ta yer alan ‘-lık’ın ‘kaf’ı, ek alması durumunda 
‘ğayn’ harfine dönüşmektedir. Kavramı iki harfle de kullanan Âşık Paşa, ön-
celikle soyutu/düşünülürü ve somutu/duyuluru, her iki anlamıyla nesneyi 
ve özneyi içerecek şekilde ‘cümle varlık’, ‘kamu varlık’ biçiminde tümel ola-
rak kullanmaktadır. Bu tür kullanım, Arapça kökenli kavramlardan 
‘mevcûdât’ın kullanımıyla aynıdır. Sözgelimi “Cümle varlık bes senüñdür yâ 
Celîl. Cümle varlık hazrete ‘âşık ola. Cümle varlık yoklık içre gark-ıdı (Âşık Paşa, 
2000,  24, 74, 84). Cümle varlık sarf ola ol birliğe. Cümle kendü varlıgum perde ba-
na. Cümle varlık mahv olup kaldı bakış / Ol bakışdan hâsıl oldı bâki iş (Âşık Paşa, 
2000,  240, 279, 286). Cümle mahv olmış bularuñ varlığı; Çün bularuñ varlıgın yog 
añladum. Kamu varlık olmış ol menzilde mât. Gitdi varlık kamu kaldı ol Ahad (Âşık 
Paşa, 2000,  445, 476, 477)” kullanımları bu tür kullanımlardır. ‘Cümle varlık’ 
kullanımı varlık kullanımının ilk türüdür ve tümel kullanımdır.  

Âşık Paşa’nın varlık kavramının ikinci türü, kavramın yalın/tikel olarak 
kullanımıdır. Bu tür kullanımda, kavramın hem tümel hem tikel anlamını 
bulmak mümkündür. “Şol bezenmiş bâg u bagçe bozılur / Niçe varlık anda yoga 
yazılur. Açdı yoklık matbahını ol hakîm / Dartdı varlık hônın2 anda ol Kerîm (Âşık 
Paşa, 2000,  118, 164). Viribidi ‘ilmini ol yoklıga / Ya‘ni yoklıkdan diler varlık doga. 
‘Âşık imdi varlıguñ vir yoklıga / Yoklık içinde saña varlık doga. Gele ol varlık seni 
senden ala / Gide senden senlik ol varlık kala (Âşık Paşa, 2000,  238, 240, 501)” 
örnekleri gibi.  
                                                 
2  Özgün metinde “  اِنن و 

ٔ
 ”tarzında yazılıdır, Kemal Yavuz “honın” şeklinde okumuş, “sofra ”خ

olarak Türkçeleştirmiştir.   
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Varlığın üçüncü türü, ‘-de, -da, -den, -dan, gibi’ hal/durum ve iyelik ekle-
riyle varlığın özelliklerini ifade eden varlıktır. Sözgelimi “Saçdı kendü varlıgın 
bu mülkine. Mustafâ ‘arz eyledi hak varlığın. Âdemînüñ mülki geldi mu‘tedil / Nefs 
ü tendür varlıgı hem ‘akl u dil, Ya‘ni kim ol ‘akl u dil rûhânidür / Nitekim bu nefs ü 
ten cismânidür. Niçe kim varlıkdadur hem-râz-durur. Niçe kim ‘akl-ıla cân 
varlıkdadur (Âşık Paşa, 2000,  26, 33, 58, 86, 88).   

Hem ezeldür hem ebeddür varlığı. Kim anuñ varlıgına yokdur sebât. Birisiyçün 
altısı varlıkdadur. Ol işikde yüzüñi ur topraga / Varlıguñdan çık fenâ ol yoklıga; 
Tecrid olgıl varlıguñdan külli dur / ‘Akl u cân u nefs ü göñül terkin ur. Varlıgı hem 
yoklıgı perde-durur (Âşık Paşa, 2000,  145, 251, 169, 185). Yanmasa pes varlıgı 
beñzer yoga / Yoga beñzer nesneden hôd ne toga. Bildük anuñ varlıgın u birligin / 
Bulduk anuñ ni‘metin ü dirliğin. Anda biz hak varlıgıyla var-ıduk. Sûret oldı uş baña 
dôst varlığı. Kalur ol dôst varlıgı bâkî ebed / Kaldı küllî bâki ol dôst varlığı. 
Cümlemüz müstagrakuz ol varlıga / İy Hudâyâ kamuyı sen yarlıga. Düpdüz ola 
varlıgı vü yoklıgı. Gör bularuñ varlıgı bâtıl degül / Her ki bâtıl dir-ise ‘âkil degül 
(Âşık Paşa, 2000,  253, 259, 278, 286, 287, 308).  

Getdi varlık tahtasından bu nişân; Garka vardı cism ü cân u ‘akl u zât / Varlıgum 
şâhı ol evde oldı mât. Pâdişâhuñ varlıgı ma‘lûm ola. Bileler hak varlıgın zikr ideler; 
Bildi Allah varlıgın kıldı sücûd. Uşbu varlık olmış anda mahv u mât / Kâyim ol hak 
zâtı dâyim ol sıfât. Bildi Allah varlıgın u oldı şâd. Varlıgum sarf oldı cümle ol hak’a. 
Sini oldur korkulardan kurtaran / Az-iken her varlıguñı arturan, Bildi hak varlıgını 
kıldı sücûd. Külli terk it sen seni ol yâra vir / Varlıguñ şol bir nefes ikrâra vir (Âşık 
Paşa, 2000,  406, 409, 415, 475, 476, 486, 514, 515).” 

Özetle varlık’ın terimleşmesi on dördüncü yüzyıldan öncedir. On dör-
düncü yüzyılda ise Âşık Paşa varlık terimini dilsel ve mantıksal açıdan üç şe-
kilde (tümel, tikel ve varlık durumları için) kullanmakta, ama kavramdan 
hiçbir yeni fiil veya isim türetmemektedir. Bu durum, yukarıda işaret edildi-
ği gibi ‘var’ ismi ve kök fiili için de geçerlidir. Fiil olarak ‘var’, sadece geçmiş, 
şimdi ve gelecek zamanı ifade etmek için zaman ekleri ile isim olarak hal ek-
leri almaktadır. Bu tür kullanımlar on dördüncü yüzyıl için yeni türetimler 
değildir. Âşık Paşa var’la ilgili fiil türetimlerini yardımcı fiillerle, isim 
türetimini sadece –lık ekiyle yapmakta; yapım ekleriyle yeni fiil türetimini 
‘ol’ için denemektedir. Ol ve türevleri aşağıda ele alınacaktır. 

 
2.5. Var’ın ve Turur’un Varturur Oluşu 
Yukarıda var’ın, nâkıs fiiller ‘asbaha, adha, emsa, bâte, sâra’ fiillerinin 

ifade ettiği oluşu, gerçekleşmeyi, vuku bulmayı ifade etmek, olumlamak üzere 
kullanıldığını, ‘leyse’nin olumsuzladığını, ‘Mâzâle ve benzeri’ nâkıs fiillerin 
ise yargının vuku bulmasındaki sürekliliği gösterdiğini belirtmiştik.  

Varoluştaki süreklilik durumunu Kaşgarlı, ‘turur’ fiiliyle ifade etmekte, 
turur fiilini,  form ve kullanım bakımından ‘yenbaği’ fiiliyle eşleştirmekte-
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dir. Kaşgarlı’ya göre turur, ‘tur’ fiilinin geniş zaman formudur. Turur, gele-
ceği içine alan anlamıyla tur’un geniş zaman formu olarak kullanılır. Tur 
kök fiili ise ‘durmak, çıkmak, yükselmek, ayakta durmak (kaim olmak), 
kalkmak ve zayıflamak’ anlamlarına gelmektedir (Türk Dil Kurumu, 1986, 
4/653-654). Kaim olmak, varolmayı, diğerleri oluştaki hareketi ifade etmek-
tedir. Kaim olmak anlamına Kaşgarlı’nın ‘O taştır (Ol taş turur)’, ‘O kuştur (ol 
kuş turur)’ örneklerini verebiliriz. Bu örneklerde ‘turur’, söz bağıdır ve fiil-
dir, bu ‘bağ-fiil’in Arapçadaki anlam eşiti Kaşgarlı’ya göre ‘yenbaği’ sözüdür. 
‘Turur’ fiilinin Türkçede olduğu gibi, yenbağî fiilinin de Arapçada mazisi ve 
mastarı yoktur, geniş zaman (muzari) formuna sahiptir. (Türk Dil Kurumu, 
1985, 2/6-7; Kaşgarî, 2006, 2/42). 

Arapçada yenbağî ‘enbağa’ fiilinin muzarisidir. ‘Gerekir ve lazımdır’ an-
lamları onun birinci, yani gramatik anlamlarıdır. Onun ikinci anlamı, bir iş-
le, bir şeyle (el-emr, eş-şey) alakalı olan ontolojik anlamıdır. Ontolojik an-
lamda yenbağî, bir işin, bir nesnenin, bir durumun ortaya çıkışını, ortaya çı-
kışın gerçekleştiğini ifade etmekte, işin kolaylığını ve kolaylaştırılmasını an-
latmaktadır. Kâmusu’l-muhit (yenbaği, https://www.almaany.com) bu anla-
mı, ‘( ه يصح  

ُ
ُهل ، ُحدوث س  ر ي  ويتيس  )’ şeklinde vermektedir. Özetle hem yenbağî hem 

turur fiilleri,  mazisiz, mastarsız ve geniş zaman formuyla bağ-fiil olarak kul-
lanılmaktadır.  Kaşgarlı ikinci ciltte geniş zaman kullanımına ‘O ayağa kalkar 
(ol yukaru turur)’ (Türk Dil Kurumu, 1985, 2/34, 35) örneğini verir. Turur’un 
ontolojik sürekliliği ifade eden ikinci özelliği, bir muzari ve istikbal fiilinden 
sonra fiille birlikte kullanılmasıdır. Bu tür kullanımıyla turur, birlikte kulla-
nıldığı fiile ve oluşa mevcûdiyet (varoluş) ve süreklilik kazandırmaktadır. 
Sözgelimi ‘İdil suyu akar turur, kaya dibi döver turur, balık telim baka turur’ 
(Türk Dil Kurumu, 1985, 1/73) gibi. Bu örneklerde İdil suyu sürekli akan bir 
varlıktır. Turur, diğer örneklerin dibi dövmek ve bakmak fiillerinin sürekli 
var olduğunu, bundan sonra da var olacağını anlatmaktadır. 

Turur’un müstakil kullanımını Ahmet Yesevî’nin Fakrname’sinde görüyo-
ruz. Yesevî şöyle demektedir:  

“Ol on makam şeriatda turur: Evvel iman keltürmek Hak 
Tealanıng birlikige ve barlıkıga ve sıfatıkıga ve zatıkıga. İkinçi 
namaz okumak turur. Üçünçi rûze tutmak turur. Törtinçi zekat 
bẹrmek turur. Bẹşinçi hac kılmak turur. Altınçı mülayim 
sözlemak turur. Yẹtinçi ‘ilm örgenmak turur…(Eraslan&Tosun, 
2016, 42).”  

Bu örnekten anlaşılmaktadır ki ‘turur’ fiili, Kaşgarlı’da ve Yesevî’de geç-
mişi de içine alan varoluşu ve varoluşun sürekliliğini ifade eden bağ/yüklem 
kavramdır.  

Düşünürümüz Âşık Paşa’ya gelince; o, turur’u birincisi müstakil, ikincisi 
var ile birleşik ‘var-turur’ formunda, ‘var’ın sürekliliğini anlatmak için kul-
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lanılmaktadır. Âşık Paşa var ve turur’un işlevlerindeki ortaklık nedeniyle 
olmalı, sürekliliği ifade etmek için var’a turur’u getirerek her ikisini bir tek 
bileşik kavram olarak bağ-fiil yapmaktadır. Diyebiliriz ki bu kullanımıyla  
‘var’ ismindeki Kaşgarlı’nın bilkuvve ‘var/turur’u, Âşık Paşa’da bilfiil var-
turur hale gelmektedir.  

Âşık Paşa’nın sözkonusu bileşik ‘var-turur’una şu dizeleri örnek olarak 
verilebilir: “Var-durur nefsüñ dahı leşkerleri / Eydeyüm kim kimdür ol leşker eri. 
Var-durur üçinçi bâbda yine on (Âşık Paşa, 2000,  71, 76). Dünyada üç dürlü nesne 
var-durur / Kamu nesneye bahâ bunlar-durur. Söylemedin söz göñülde var-durur / 
Göñül içre yazılu defter-durur. Çün surat câmi‘ dimâg minber-durur / Câmi‘ içre 
cümle nesne var-durur. Topragın kudret eliyle ol Celîl / Cem‘ kıldı var-durur aña de-
lil (Âşık Paşa, 2000, 93, 103, 113, 114). Âdem aslı dünyada bunlar-durur / Eyü ya-
vuz cümle ne kim var-durur. Her birinüñ hâli sende var-durur / Zîra kim aslı 
senüñle yâr-durur. Şehr içinde var-durur bir tahtgâh / hâkim ol taht üstine hükm-i 
İlâh (Âşık Paşa, 2000,  122, 125, 127). N’eyleye kim bileler ol er-durur / Dürlü 
bahşâyişler anda var-durur. Andan ayru var-durur bir kat dakı / Ol-durur bu 
kamusınuñ revnakı. Yirde gökde ne ki mahlûk var-durur / Kamusına bu ‘akıl burnın 
urur (Âşık Paşa, 2000, 135, 145, 165). Her kim anda var-durur sıdk u safâ / 
Bagladuk anuñ-ıla ‘ahd ü vefâ. Zîra kim bunlar müdebbirler-durur / Ne dilerseñ el-
lerinde var-durur. Hem demür ton var-durur bir kat yene / Kim düşüpdür alp eren-
ler eğnine. Ol mekân-ı lâ-mekân kim var-durur / Ol mekânda Cebra’îl agyâr-durur 
(Âşık Paşa, 2000,  225, 233, 257, 301). Viribidi enbiyâ vü evliyâ / Kim bu ma‘nî 
cevherin bunlar tuya / Kanda cevher varsa bunlar bileler / İsteyeler halk içinde bu-
lalar. Zîra kim cevher bilen bunlar-durur / Şeksüz ol cevher bularda var-durur. Her 
birinde hâsiyetler var-durur. Şehr içinde var-durur bir tahtgâh / Kanda kim taht ol-
sa otrur pâdişâh (Âşık Paşa, 2000, 343, 349, 355). Cism içinde var-durur bir 
tahtgâh / Bu ‘akıldur anda otran pâdişâh. Akluñ anda bir kişisi var-durur / Eyü 
yavuz kim gelürse ol görür. Kulagında bunlaruñ göz var-durur / Söz içinde ma‘niyi 
ol göz görür. Zîra mü’minde imân u i‘tikâd / Var-durur bu hak yolında ictihâd (Âşık 
Paşa, 2000,  357, 390, 392).” 

Yukarıdaki örneklerde geçtiği gibi, Âşık Paşa’nın bir diğer turur formu, 
‘isim/sıfat/zarf’a bileşen ‘dur/durur’ formudur. Mesela ‘bular-dur’, ‘yok-
dur’, ‘neseb-dür’, ‘var-dur’, ‘er-durur’, ‘müdebbirler-durur’, ‘var-durur’, ‘ağ-
yar-durur’ gibi. Örnek vermek gerekirse sözgelimi “Şol müdebbirler ki gökde 
var-durur / Hem bulardur hem firiştehler-durur. Eytdi nefs-i ‘âşka bunlar-durur / 
Bunlaruñ nefsinde bu ‘ışk var-durur. Eytdi nefs-i fâniye bunlar-durur / Bellü ne 
yokdur bular ne var-durur (Âşık Paşa, 2000,  411, 443, 445). Halk içinde on 
hasiyyet var-durur. Ol nesebdür kim bu halkda var-durur (Âşık Paşa, 2000,  454, 
457). Bir dahı key mu‘teber bunlar-durur / Cümle sûret üzre hükmi var-durur. 
Yirde gökde mu‘teber bunlar-durur / Ellerinde Allah emri var-durur; Lîki her işde 
tefâvüt var-durur / Bil ki anı bilmeyenler hôr-durur  (Âşık Paşa, 2000,  513, 515). 
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Kamu dilde var-durur ma‘nî sözi (Âşık Paşa, 2000, 533). ‘İlm-i ibret şol-durur ‘akl 
añlaya / Görmedügin hem göre hem tañlaya. Bir dahı vardur kim anuñ adı yag / Ol 
dükense kâyim olmaz bu çerâg Yag-ıladur bu çerâguñ varlığı (Âşık Paşa, 2000, 150, 
251)” kullanımlarını verebiliriz.  

Özetle ‘turur’ fiili, kendisiyle birlikte kullanılan bir ismin, zamirin, bir sı-
fatın veya bir fiilin kâimlik ve süreklilik fiilidir. Süreklilik, ya özne için, ya 
nesne için veya özneye ait olup nesnede gerçekleşen fiil için söz konusu 
edilmektedir. ‘Turur’ eklendiği fiile varlık ve süreklilik kazandırmaktadır. 
Âşık Paşa onu benzer fonksiyona sahip var’a ekleyerek kullanmakta, böylece 
Kaşgarlı’nın var’daki bilkuvve ‘var-dır’ı Âşık Paşa’da fiile çıkmaktadır. Var-
turur’u ya var-dur veya var-turur şekliyle kullanmaktadır. Kanaatimizce 
Âşık Paşa’nın bu iki ‘var-dur’ ve ‘var-durur’ formlarını kullanımı, Türkçe 
metafiziğin oluşumunda ve gelişiminde atılan önemli adımdır. Bu anlamda 
dönemin çalışılması gerekmektedir. Ancak Âşık Paşa, var kökünden fiil 
türetimine hiç girmemekte, bu ihtiyacı, ya vücûd’a veya var köküne eklediği 
yardımcı fiillerle kullanmayı tercih etmiş görünmektedir. Bu tercih de ka-
naatimizce Türkçe metafiziğin bir zaafını ve zorluğunu oluşturmaktadır.  

 
3. Ol Kavramı ve Türevleri 
Türkçe ‘ol’ kavramı, birincisi Kaşgarlı’da, ikincisi Âşık Paşa’da olmak üze-

re iki farklı anlamda kullanılmakta, Âşık Paşa’da metafizik bir kavram haline 
gelmektedir. Şöyle ki Kaşgarlı Mahmut Divânu Lügati’t-Türk’te ‘ol’ kavramı-
nın Arap diliyle karşılaştırıldığında üç kategoride kullanıldığını söylemekte-
dir. Birincisi, işaret zamiri veya işaret sıfatı olarak ‘ol (hüve … veya enne+hu 
…, zâlike …)’; ikincisi ‘-dır’-bağı olarak ‘ol (… hüve …)’, üçüncüsü ikili ‘Harfi 
İnne …. Hakikaten’ olarak ‘ol … ol’ formunda ‘ol’.  

Üç kategoriden birinci ol konuda, ikinci ol yüklemde kullanılmaktadır. 
Üçüncü ol iki cümleyi birbirine bağlayan ve varlığın, oluşun hakikat oldu-
ğunu (inniyyet) anlatan ol’dur. Başka bir ifadeyle birinci ‘ol’, ‘hüve (هو)’ ma-
nasını ifade etmek üzere kullanılan ol’dur. ‘Hüve’ Arapçada ya isim cümle-
sinde özne olarak, ya isim cümlesinde yüklem-bağ yani bağlaç olarak kulla-
nılır.  Bunlar hüve’nin konu-yüklem olarak kullanımlarıdır. Bu tür kullanım 
‘hüve’nin Arapçadaki birinci kullanımıdır. Kaşgarlı’ya göre mesela ‘Ol andağ 
aydı’ cümlesinde ol, Arapça ‘keza kâle hüve’ anlamında özne yani hüve ye-
rinde kullanılmıştır. O sabretti (Ol serdi), O ağaç kesti (Ol yıgaç kesdi), O 
üzüm sıktı (Ol üzüm sıkdı) örneklerindeki özne olarak ol örnekleri de böyle-
dir. (Türk Dil Kurumu, 1985, 2/7, 11). Bu örneklerde ‘ol’ kavramı hem bir 
zamirdir, hem öznedir, yani konudur. Âşık Paşa’nın öznedeki ‘ol (hüve)’u 
zamir-özne-konu olarak kullanım kategorisine, ‘Ol kıgırdı baña ‘Âşık adını / Ol 
bırakdı cânuma ‘ışk dadını (Âşık Paşa, 2000,  319)’ örneklerini verebiliriz. Özne-
sıfat-konu olarak ‘ol’un ikinci tarz kullanımı, Arapça işaret sıfatı ‘zâke’ ve 
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‘zâlike’ fonksiyonunu ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Bu kullanıma 
Kaşgarlı ‘zâlike’r-racülü’ örneğini verir ve ‘ol’un bu fonksiyonda kullanımını 
Türkçe ‘ol er’, ‘ol kişi’ ile örnekler. Bu kullanımıyla ‘ol’ Âşık Paşa’da, en yay-
gın kullanıma sahiptir. Ol’un varlığı işaret etmek ve özelleştirmek için bu 
tür kullanımına Âşık Paşa’nın şu dizelerini örnek olarak verebiliriz. “Ol me-
şakkat kalkanı bunlar-durur / Ol mürîdler mürşide hôş yâr-durur; Zîra hâzır olmasa 
hıdmet kılan / Ol meşakkat mürşide irer iy fülân; Her mürîd kim hıdmet itmekdür işi 
/ Ol meşakkat kalkanıdur iy kişi (Âşık Paşa, 2000,  189); Ol biri kim ikisinden bahşı 
var. Ol melek kim vasfın eytdümdi saña / Şol senüñ ‘akluñ-durur ol görsene (Âşık 
Paşa, 2000,  90, 125). Ol kerâmet ol-durur kim ol kişi / Pâdişâhdan şol-durur 
bahşâyişi. Bu çerâg ol bir kim ol kutb ol-durur / Allah anuñla bu mülki toldurur. Ol-
durur ol Allah ögdügi sirâc / Oldur âhir kamunuñ başında tâc. Ol-durur pes ilk gelen 
ol ulu kul / Âhir anuñ ‘aklıdur ol ‘akl-ı kül (Âşık Paşa, 2000, 317, 319, 372, 377).” 

Ol’un ikinci kategorik kullanımı ise ‘ol’un bir bağlaç yani yüklem-bağ ola-
rak kullanımıdır. Bu durumda ol, ‘odur (oldur)’ anlamıyla yüklem-görevi 
üstlenmektedir. Âşık Paşa’nın şu dizeleri bu kullanıma birer örnektir. “Âşık 
ol âşık ki ışk iltür hakk’a / ‘Âşık ol kim bulasın ‘ömr-i bekâ. Oldur ol eytdükleri cânlar 
canı. Ol okır ol gösterür eyü yavuz (Âşık Paşa, 2000,  76, 145, 156).”  

 Üçüncü olarak ‘ol’, isimlerde ve fiillerde oluşun tekit harfi (inne/enne) 
olarak varlığın kesinliğini ifade etmek için kullanılmasıdır. Kaşgarlı bu tür 
kullanımı ‘ennehu ibnî hakikaten’le örneklemekte, Türkçedeki kullanımı 
için ‘Ol menin oğlum ol’ cümlesini örnek olarak vermektedir. Türkçe örnek-
teki birinci ‘ol’, Harfi İnne’yle birlikte muttasıl ‘hu’ yerine; ikinci ‘ol’, ‘haki-
katen’ yerine varlıktaki kesinliği ifade etmek için yüklem yerinde kullanıl-
mıştır. Yine bu anlamda Kaşgarlı, ‘ol avga barmış ol’ cümlesinin ‘hüve kad 
zehebe ila’l-beyti hakikaten’ anlamına geldiğini belirtmektedir. Yani cümle-
deki birinci ol, ‘hüve kad+fiil’ anlamında ya da Harfi İnne+Hu anlamında, 
ikinci ol ‘hakikaten’ anlamında birinci ol’daki hükmü/oluşu tekit için kulla-
nılmaktadır (Kaşgarî, 1333, 1/41). Ancak bu kullanım, 14.yüzyıla gelindiğin-
de azalmış görünmektedir. Başka bir ifadeyle kullanım, ‘…ol-duğu’ formuyla, 
‘iki cümleyi birleştiren bir bağlaç-fiil’ olarak nesirde varlığını sürdürmekte-
dir. 

Düşünürümüz Âşık Paşa ‘ol … ol’ formunu çok az da olsa eserinde kul-
lanmaktadır. Sözgelimi “Ol bu cevherdür ki yir altında ol / Dün gün oldur istenen 
ma‘dinde ol (Âşık Paşa, 2000,  340)” beyti bu kullanıma bir örnektir. Buna mu-
kabil Âşık Paşa, Kaşgarlı’nın ol ve turur kavramlarını, ‘var’ ve ‘turur’ kav-
ramlarında olduğu gibi birleştirir ve ‘ol-durur’ formuyla yüklem olarak kul-
lanır. Kaşgarlı’da ol ve turur kavramlarını ayrı birer yüklemdir, birlikte kul-
lanılmaz.  

Âşık Paşa’nın dördüncü ‘ol’u, türevleridir. Başka bir ifadeyle düşünürü-
müz ol’u, bileşik ol-turur formuyla kullanmaktadır. Ol’un türev kullanımla-
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rına şu örnekler verilebilir: “Âşıkuñ evvel nişânı ol-durur / Gözleri yaşı gerek 
dâyim aka. Ol biri kim ikisinden bahşı var / Ol-durur kim kimi görürse uyar (Âşık 
Paşa, 2000,  76, 90). Kendü nefsin bilmeyen bellü beyân / Ol-durur bu ma‘niden 
mahrûm kalan. Ol melek kim vasfın eytdümdi saña / Şol senüñ ‘akluñ-durur ol gör-
sene. Dirliginde andan ayrılan kişi / Ol-durur mutlak hak’ı bulan kişi, Halvet issi ol-
durur kim dünyeden. Ol-durur ol Pâdişahuñ rahmeti / Bu cihânuñ ol cihânuñ devle-
ti. Pes meşâyih ol-durur kim ol ‘ayân / Tañrı göziyle baka bellü beyân (Âşık Paşa, 
2000,  s. 103, 125, 159, 160, 192). İlla bilüñ kim yigitlikde ölen / Ol-durur bu dün-
yadan mahrûm kalan. Pes bilüñ kim mansıbından ayrılan / Ol-durur diri-y-iken biñ 
kez ölen. Ol benüm dôstlaruma hôş gelmeyen / Rahmetüme ol-durur tuş gelmeyen 
(Âşık Paşa, 2000, 203, 205, 207.” Âşık Paşa ol-durur yüklem/bağı yerine az da 
olsa ‘şol’ ve ‘bol’ kavramlarını da kullanır. “Ol ki nefs sayrulıgıdur şol-durur / 
Aña dermân tıb içinde bol-durur. Biri şoldur kim gemiçi ol-durur / Bu deñizler 
düpdüz aña yol-durur (Âşık Paşa, 2000,  161, 365). Nûr eyitdi câna uşbu kapular / 
Şol-durur kim olısar sâhib-haber. ‘Âlemüñ aslı vü hatmı ol-durur / Kamu yirden an-
da ni‘met bol-durur (Âşık Paşa, 2000, 267, 411).” 

Âşık Paşa buraya kadar ol’u, üç Arapça kavram karşılığı kullandığı tespit 
edilmiş oldu. Birincisi hüve’nin ve fonksiyonlarının karşılığı ol, ikincisi 
‘zâlike’nin karşılığı ol, üçüncüsü harf-i inne ve inniyyet’in karşılığı ol. İkisi 
işaret sıfatı ve işaret zamiri olarak konuda, ikisi bağ olarak yüklemde kulla-
nılmaktadır. Âşık Paşa’nın Garibname’sinde bunların dışında dördüncü bir ol 
daha vardır. Bu ol, nâkıs emir fiilin karşılığı olan ‘ol’dur. Yani var ve vardır 
artık ol ve oldur olacaktır. Böylece yazarımız, dördüncü ‘ol’la fizikten meta-
fiziğe geçer. 

 
3.1. Ol  (Söz) Metafiziği 
Özetle ifade etmek gerekirse Âşık Paşa’da ol, birincisi hüve’nin anlam ve 

fonksiyonlarını üstlenen ol, ikincisi zâlike’nin karşılığı ol, üçüncüsü harf-i 
inne ve inniyyet’i üstelenen ol ve dördüncüsü ‘kün’ fiilini üstlenen ol olmak 
üzere dört ol olarak ifade edilebilir. İster hüve olsun, ister harf-i inne olsun 
aralarındaki ortaklık, bağ/yüklem olarak kullanılmaları ve varlığı ve varlık-
taki sürekliliği ifade etmeleridir. Âşık Paşa varlığı, ol (hüve), ol..ol (harf-i 
inne) ve var (kâne, asbaha) ile ifade etmekte, var’ı vücûd’la eşdeş olarak kul-
lanmaktadır. Sürekli var’ı ise Âşık Paşa ya var-turur’la, ya ol-turur’la ifade 
etmekte; ayrıca ol-turur’u, varetmek, halketmek, yaratmak anlamında kul-
lanmaktadır. Bunlar yukarıda örneklendi. 

Âşık Paşa ‘ol’ kavramını, ‘hüve, zâlike ve harf-i inne’den farklı olarak 
Kur’an’ın varoluşu anlatan ilkesi ‘kün’le eşleştirmektedir. ‘Kün’ yukarıda ge-
çen kâne nakıs fiilinin emir fiilidir. Ancak yazarımız geçmiş zamanda kul-
landığı ve eşleştirdiği ‘var’ fiilini, Kâne’nin emir formunda eşleştirip kul-
lanmaz. Onun yerine ol kullanır. Ol, Kur’ânî bir ilke ve kavramdır. Bu ilke, 
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bilindiği gibi “İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en-yekûle lehû kün fe-yekûnu” 
ayetinde yer almaktadır. Ayette hem ‘ol (kün)’, hem ‘ol-turur (yekûn)’ kav-
ramları yer almaktadır. Âşık Paşa kün’ü ‘cümle âlem yoğ iken Var’ın bir sözü 
olarak belirlemektedir. “Allah adın eytlüm evvel ibtidâ / K’andan oldı ibtidâ vü 
intihâ; Evvelüñ ol evvelidür bî-gümân / Âhirüñ hem âhiridür câvidân; Cümle ‘âlem 
yog-iken ol var-ıdı / Şöyle eksüksüz ganî cebbâr-ıdı” (Âşık Paşa, 2000,  21) beyitle-
rinde ol sözünün sahibi Var, ilktir, sondur. Cümle âlem yoğ iken o vardır. 
Eksiksiz ganidir ve cebbardır. Yine O Var, her şey’in yaratıcısıdır. Yani ‘ol’ 
emir fiilinin ifade ettiği varoluş/ol-turur, bir yaratmadır. İster var oluş ol-
sun, ister yaratma fiili olsun, sonuçta Âşık Paşa’ya göre bir varlık ortaya çı-
kar. O varlık, Akl-ı kül’dür. Akl-ı kül, Nefs-i kül’ün kaynağıdır. Özetle onlar 
oluşun ol’a (kün’e) ilave iki ilkesidir, ama ol fiili, sebeptir. Özetle ol (kün), bir 
emir fiildir ve varoluşu başlatan bir sözdür (kavl). Böylece Aşık Paşa Zorunlu 
Varlı ve Akl-ı Kül arasına “ol! (kün!) emrini/sözünü koymaktadır. O nedenle 
Âşık Paşa’nın ol metafiziği aynı zamanda bir söz metafiziğidir. Böylece bü-
tün bir âlem ‘ol (kün yani söz) ve ol-turur (fe-yekün yani fiil)’den ibarettir. 
Âşık Paşa, söz metafiziğini ‘Beyan-ı kavl ve fiil’ başlığı altında belirler ve bir 
cümlede özetler. Yani sözün -ki bu söz tekrar ifade edelim ‘ol’ sözü- iki ayrı 
varlık sureti vardır. Birincisi yazıdır, ikincisi fiildir. Fiil olarak ol, akıldan do-
ğup dokuz menzilden geçerek cismanî âlemde zuhur etmekte, duyular onla-
rı algılamaktadır. Buna göre âlemdeki fiilin kaynağı (aslı) bir ‘sözdür (kavl)’. 
Âşık Paşa (2000, 527) kavl ve fiil’i, aynı zamanda ‘kaza ve kader’ olarak ifade 
eder ve bu sefer onların takdir-i rabbaniden geldiklerini, dokuz felekten ge-
çerek zuhur âlemine eriştiklerini belirtir.  

Âşık Paşa’nın söz metafiziğinde ikinci işaret edeceğimiz husus, ol’dan tü-
retilen türevleridir. Mesela “Fikr ü ‘akluñ iremez ol menzile / Adı ol mülküñ inan 
gelmez dile; Ol-durur ol mülk-i vahdet ol-durur / Uşbu mülki yog-iken ol oldurur. 
Uşbu mülki yog-iken ol oldurur” örneklerindeki türevler gibi. Yine “Cân içinde bir 
dahı cân ol-durur / Kim göñülde genc-i pinhân ol-durur (Âşık Paşa, 2000,  484)” 
beytindeki olturur gibi. Beyitlerde Tanrı ‘olduran’dır, mülk ise ‘olan’dır. Bu 
kullanım, Türkçe ontoloji için önemli bir örnektir. Örneklerde geçen ‘ol-
durur’ kavramını Âşık Paşa anlaşılacağı üzere ‘var etmek, varlık vermek’ an-
lamında kullanır. Âşık Paşa, ol fiiliyle ‘etmek, vermek, vb.’ yardımcı fiil kul-
lanmak yerine ‘turur’ fiilini ol ile birleştirerek tek bileşik fiil olarak kullanır.  

Tekrar işaret edelim ki Âşık Paşa, ‘ol’ nakıs emir fiil yerine, geçmiş ve ge-
niş zaman formunda kullandığı ‘var’ı kullanmaz, yani kâne’nin emri için 
‘var’ yerine ‘ol’  fiilini tercih eder. Oysa onları ‘nâkıs fiil’ bağlamında birlikte 
‘varol-varolur veya varol-varolurturur’ tarzında kullanabilirdi. Kullanma-
mıştır. Bunun bir sebebi olmalı. Muhtemelen eğer düşünürümüz dizede ‘ol-
durur’ yerine ‘vardurur’u kullansaydı, belki de dizedeki var etmek anlamı iyi 
anlaşılmayabilecekti. O nedenle, kanaatimizce Âşık Paşa, bu anlaşılmazlığın 
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önüne geçmek kaygısıyla ‘var-durur’ yerine, söz metafiziğine uygun olarak 
yeni bir anlamla ‘ol-durur’ fiilini kullanmıştır. İkinci muhtemel sebep, eserin 
poetik bir felsefe olması, dildeki şiirsellik kaygısından ol’u kullanmış olabilir. 
Netice itibariyle Âşık Paşa, ol tercihiyle iki tür ol-turur’u ifade etmek müm-
kün olmuştur. Birinci ol-durur’da nesne yok iken var edilmekte yani oldu-
rulmaktadır. İkinci kullanımda ise nesne yok iken olmaktadır. Bu ikinci ol-
durur, ol durur, yani vardurur anlamına gelmekte, ‘ol var olur’ demektir. Bi-
rincisi fiil, ikincisi infial ve bir önerme. Bu bağlamda “Ne ulaldı ol bu mülk 
olmag-ıla / Yâ bu mülk olmaz-ısa nesi eksile; ‘Ol!’ dimekden çün bu deñlü mülk olur 
/ Olmasa bu mülk nesi eksilür” beyitlerini de verebiliriz.  

‘Vardurmak (varetmek)’ anlamında ‘oldurmak’ kullanımının bir başka 
örneği, kanaatimizce ‘Ne ki sultân hükm iderse ol-durur / Yâ virür hil‘at veyahûd 
öldürür’ beytinde yer almaktadır. Bu bağlamda yine bir başka beyt ‘Âdemi bu 
halk içinde ol oldurur / Halkı mutlak âdemi ol oldurur’ örnek olarak verilebilir. 
Bu anlama ilaveten Âşık Paşa, ‘oldurmak’ fiilini bu âlemde günlerin ve ke-
rametin var edilmesi için de kullanır. “Ve’z-zuhâ ve’l-leyl tanukdur ol yüze / Sa-
çı dündür yüzi beñzer gündüze; Çün dün ü gündüz tamâmet ol-durur / Pes bu 
‘âlemde kerâmet ol-durur (Âşık Paşa, 2000,  29).” Yine Âşık Paşa’ya (2000, 45) 
göre Tanrı, Türkistan’ın o dumanlı dağlarını ve bunların yaylaklarını oldur-
maktadır beyti de böyledir. Son örneklerde geçen ‘oldurur’ kavramı iki an-
lamlıdır ve şiirseldir. 

Âşık Paşa ‘oldurmak’ anlamında, onunla eşdeş olarak ‘yaratmak’, 
‘yaraşdırmak’ fiillerini de kullanmaktadır. “Ol-durur bu tende dutan cânumı / 
Ol-durur yügrişdüren bu kanumı; Ol yaratdı cümle ‘âlem halkını / Ol yaraşdurdı 
içinde hulkını; Ol yaratdı uçmagı vü tamuyı / Ol-dururdı kullıga bu kamuyı (Âşık 
Paşa, 2000, 405)” gibi. İlk beyitteki oldurur odur anlamına gelmekte, 
varturur anlamlı oldurur yerine yaratmak, yaraşdırmak, vb. kullanılmakta-
dır. Ol-turur varlık kavramlarıyla ilgili olarak “Ol-durur ol mülk-i vahdet ol-
durur / Uşbu mülki yog-iken ol oldurur; Hem dilerse var-iken yog eylemek / Hergiz 
anuñ hükmine yokdur emek (Âşık Paşa, 2000,  23), Zâhirî vü bâtını ma‘mûr olur / 
Kanda dursa durdugı yir Tûr olur, Bakdugı yir gül ola gülzâr-ıla, Derdüñe andan-
durur her dem devâ / hâcetüñ andan olur her dem revâ” beyitlerindeki türevleri 
hatırlatarak yazımızı tamamlamak istiyoruz.  

Netice itibariyle Âşık Paşa Türkçe ‘ol’ kavramını, Arapça işaret sıfatı ve 
bağlacı olan Hüve, işaret sıfatı olan Zâlike, bir bağ ve tekit harfi olan Harf-i 
İnne ve Hakikaten, emir nakıs fiil Kün karşılığında, konu, yüklem ve varolu-
şun ilke sözü/emri olarak kullanmaktadır. Bu son kullanımda onun hareket 
noktası Kur’an’daki ‘kün fe-yekûn’ ifadesidir. Ayeti düşünürümüz, ‘ol’ - 
‘olturur’ olarak anlamlandırır. Bu anlam, ‘varol’ der, ‘ol varturur’ anlamıdır. 
Yani ol-turur’u, var etmek, varlık vermek, yaratmak anlamında kullanır. Kı-
saca Türkçedeki var-turur Arapçadaki kâne, sâra vb. nakıs fiillerin eşdeşi, 
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yok-turur leyse fiilinin eşdeşi, ol ise ‘kün’ nakıs emir fiilin, ol-turur ‘yekûn’ 
nakıs muzari fiilinin eşdeşidir. 

 
Sonuç 
Sonuç olarak bu yazıda, Âşık Paşa’nın Garibname’de kullandığı iki dil kö-

kenli varlık kavramları ele alınmıştır. Yani Âşık Paşa eserinde hem Arapça 
kökenli varlık kavramlarını, hem Türkçe kökenli varlık kavramlarını kul-
lanmakta, bazen ayrı bazen birlikte kullanmayı tercih etmektedir. O halde 
yazımızı iki kısımda sonuçlandırabiliriz. 

Öncelikle yazımızda Arapça kökenli varlık kavramlarından mevcûd ve 
vücûd ele alınmış, eşdeşleri olan aşk, bir vb. diğer varlıkla ilgili Arapça kav-
ramlar başka çalışmalara bırakılmıştır.  

Âşık Paşa, mevcûd’u, birincisi duyulur varlık, yani şey; ikincisi düşünülür 
varlık, yani bilgi; üçüncüsü her ikisini (ulvî ve süflî) içeren bir tarzda 
vücûdla birlikte müşterek; eserin bölüm destan/konu/ları başlıklarında 
Arapça kullanımda olduğu gibi ‘var/dır (mevcûd)’ bağı/yüklemi olarak kul-
lanmaktadır. Mevcûdu, Türk dilinde bu tür kullanımı Farabi’nin kullanımına 
oldukça benzemektedir. 

Vücûd, zıddı olan ‘yok’ ilkesinden ortaya çıkarak varolan anlamına gel-
mekte, bu anlamda vücûd ‘şey’i ifade etmektedir. Bu anlam, mevcûd’un şey 
anlamıdır. İkinci anlamda vücûd, mevcûd’daki ektir. O nedenle vücûd 
yok’tan (adem) ortaya çıkmakta, bu anlamda tümeli ifade ettiği gibi tikeli de 
ifade edebilmektedir. Tikel anlamıyla vücûd, özellikle insan varlığıdır, ama 
daha özelde vücûd insan bedeni ve onu oluşturan dört unsurdur. Böylece 
Âşık Paşa vücûdu, mevcûd anlamında genel-müşterek, şey’e Farabi ve İbn 
Sina’nın ifadesiyle mahiyete ek, insan ve bedeni ile dört unsur anlamıyla 
birlikte dört (mevcûd, şeyin yüklemi/sıfatı, insan bedeni, dört unsur) anla-
ma sahip bir kavram olmaktadır. Özetle vücûd, şey-varlık, yüklem/sıfat-
varlık, insan/beden-varlık, unsur-varlık olmak üzere dört anlamla kullanıl-
maktadır. 

Müşterek varlık olarak vücûd, varlığın hem başıdır, hem gayesidir (mü-
temmim). Âşık Paşa’nın bu yorumunda baş olan ve gaye olan varlık,  ‘baş 
olmuş, vücûd olmuş’tur. Yani o ‘baştır’ ve ‘atadır.’ Bu anlamda vücûd, akl-ı 
küldür. Akl-ı kül hem baş olan, hem tamamlayan vücûd’dur. Müşterek ve 
yüklem-varlık olarak vücûd, mevcûd’un, yani şey’in sıfatıdır/formudur. Bu 
sıfat-varlık, yokluğun da zıddıdır. O nedenle bu sıfat-varlık (vücûd) kaynağı 
Allah’tır. Bu anlamda Âşık Paşa bir dizesinde Vâcibu’l-vücûd kavramını kul-
lanır. Kozmolojisinde belirttiği Akl-ı kül ve Nefs-i kül dikkate alındığında 
vücûd’un üç tezahürü üç ilkelidir. Bu ilkeler, Vâcibu’l-vücûd, Akl-ı kül ve 
Nefs-i kül’dür. Tanrı zorunlu varlıktır, Akl-ı kül baş ve ata varlıktır. Bu ba-
kımdan Âşık Paşa Yeni Eflatuncu ve İhvan-ı Safacı varlık anlayışına sahip 
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görünmektedir. Yine Akl-ı kül, peygamberdir, peygamber varoluşun ilkesi-
dir, yani o ilk varlıktır, Âşık Paşa’nın ifadesiyle nebiler ve veliler, o atanın 
nurundan ortaya çıkmışlardır. 

İnsan/beden varlık anlamında vücûd, canın mekânı veya makamıdır, ya-
ni vücûd can ve makam/beden birlikteliğidir. Özetle vücûd, hayvan cinsinin 
ve insan türünün bedeni ile insanın can ve bedenini birlikte ifade bir kav-
ramdır. Bu anlamda vücûd, özelde ‘bedenli/mekanlı can’dır veya sadece ‘be-
den’, yani dört unsurdur.  

Âşık Paşa’nın dördüncü vücûdu, Kur’an’da belirtilen kandile, doğadaki 
köze, onların verdiği ışığa (nur) benzemektedir. Vücûd’un kandil olması, 
varolanın ışık olarak kandilden ortaya çıkması anlayışıyla düşünürümüzün 
bu varlık anlayışı Sufî ve İşrakî metafiziği hatırlatmaktadır. Yani Nur ve 
Kandil metaforu, Kur’an’ın ve İşrakî felsefenin metaforudur, kandil bilindiği 
‘mişkât’tır. Mişkat’ın ışığı, mişkat’tın kendisinden yayılır. Kor ve korun ışığı 
gibi. O, gözün görmesini sağlar. O halde vücûd, kaynak-varlıktır ve bilinmek 
için yoklukta ışımaktadır. 

Yazımızın ikinci kısmı olan Türkçe varlık kavramlarına gelince; Âşık Paşa 
eserinde Türkçe kökenli ‘var’ ve türevleri ‘varlık’, ‘var-dur/ur’ kavramları 
ile ‘ol’ ve türevleri ‘oldur’, ‘ol-durur’ varlık kavramlarına yer vermektedir. 

Türkçe ‘var’ kavramı Âşık Paşa öncesinde, sözgelimi Kaşgarlı’da, Türk dili 
gramerine bağlı olarak birisi ‘şey’e eklenen soyut-ek-sıfat, ikincisi vücûd’un 
eklenmesiyle varolan duyulur/somut varlık, yani ‘el-şey’, üçüncüsü de bilgi 
veren bir bağ/yüklem, yani ‘var/dır’ olmak üzere (şey/nesne, varlık/vücûd 
sıfatı, var/dır) üç şekilde kullanılmaktadır. Âşık Paşa da bu üçlü kullanıma 
bağlı kalmaktadır. İlaveten Âşık Paşa, var-ıdı geçmiş zaman, geleceği de içe-
ren varırız geniş zaman formunu kullanmaktadır.  

Varlık kavramı ise Türk dilinde var isminden ‘lık’ eki getirilerek türetil-
miş bir kavramdır. Ek, dilsel anlamda soyut ve somut isimler ve sıfatları, on-
tolojik anlamda duyulur ve düşünülürleri ifade etmektedir. Açlık, arıklık, 
varlık (barlık), bütünlük, kulluk, tiriglik, yavuzluk, gibi. hayat, nefes, can an-
lamına gelen ‘tın’dan ‘tınlığ’, ‘kul’dan ‘kullığ’, ‘il’den ‘iliğ’, gibi. Dilcilere göre 
iliğ hükümdar anlamında somutu, tınlığ canlı anlamında hem somutu hem 
soyutu, kullığ esirleri olan kimse anlamında yine somutu ve soyutu ifade 
etmektedir. Ontoloji açısından bakılırsa örneklerde ek, kök kavrama, sahip-
lik niteliği/kategori kazandırmaktadır. Bu bakımdan varlık, dil bakımından 
‘hem somut var’ı, hem soyut var’ı’ ifade ederken, ontolojik bakımdan var’ın 
mekânını veya var’a sahip olma niteliğini ifade etmektedir. Var ise 
Kaşgarlı’nın yaptığı tanımda birincisi vücûdu’ş-şey’i haber verir, ikincisi 
mahallinde hazır olanı. Var’dan türetilen varlığı Âşık Paşa, dilsel ve mantık-
sal açıdan üç şekilde kullanır. Birincisinde varlık,  ‘cümle varlık’, ‘kamu var-
lık’ biçimiyle tümel olarak soyutu/düşünülürü ve somutu/duyuluru, hem 
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özneyi hem nesneyi içerir. İkincisinde varlık tekil kullanılır, bu tür kulla-
nımda varlık, hem tümel hem tikeldir. Üçüncüsünde ise varlık, ‘de, da, den, 
dan, gibi’ hal/durum ve iyelik ekleriyle varlığın özellikleri ifade eder. Varlı-
ğın tümel, tikel, tekil ve hal ve iyeliklerini ifade etmesine karşılık, Âşık Paşa, 
var’dan türetilen varlık hariç tutulursa, kavramdan yeni hiçbir fiil veya isim 
türetmemektedir. Bu durum, ‘var’ ismi ve kök fiili için de geçerlidir. Fiil ola-
rak var, sadece geçmişi, şimdiyi ve gelecek zamanı ifade etmek için zaman 
ekleri ve isim olarak hal ekleri almaktadır. Âşık Paşa var’la ilgili fiilin ifade 
ihtiyacını var veya varlık’ı bir yardımcı fiille karşılar.  

Kaşgarlı’nın açıklamaları ve örneklerinden hareketle, varlık kavramının 
türetilmesinin on dördüncü yüzyıla ait olmadığını söyleyebiliriz. Yani varlık 
kavramının Türkçedeki varlığı Hançerlioğlu’nun söylediği gibi on dördüncü 
yüzyıla has değildir. Çünkü varlık terimi, Ahmet Yesevî’nin (ö. 562/1166) 
Fakrname’sindeki “Ol on makam şeriatda turur: Evvel iman keltürmek Hak 
Tealanıng birlikige ve barlıkıga ve sıfatıkıga ve zatıkıga” ifadesinde, terim 
olarak ‘barlıkıga’ şeklinde kullanılmaktadır.  

Âşık Paşa’yı varlık kavramlarında Kaşgarlı’dan farklılaştıran husus, ‘var-
dur/ur’ kavramında olmuştur. Kaşgarlı varlık ve varlıktaki süreklilik için 
‘yenbaği’ ile eşleştirdiği ‘turur’ fiilini kullanırken Âşık Paşa ‘var’ ile ‘turur’u 
birleştirerek bileşik bir kavram halinde ikisini birlikte kullanır. Başka bir 
ifadeyle Kaşgarlı’nın var’daki bilkuvve ‘var-dır’ı Âşık Paşa’da bilfiile çıkmak-
tadır. Var-turur’u ya var-dur veya var-turur şekliyle kullanmaktadır. Kanaa-
timizce Âşık Paşa’nın bu iki ‘var-dur’ ve ‘var-durur’ formlarını kullanımı, 
Türkçe metafiziğin oluşumunda ve gelişiminde atılan önemli bir adımdır. Bu 
anlamda dönemin çalışılması gerekmektedir.  

Türkçe varlık kavramlarından ikincisi, ‘ol’ ve türevleridir. Âşık Paşa ‘ol’u, 
birincisi Kaşgarlı’nın verdiği ‘ol’, ikincisi kendisinin ilave ettiği ‘nakıs fiil-ol’ 
olmak üzere iki şekilde kullanır. Kaşgarlı’nın belirlediği birinci ‘ol’, işaret 
zamiri veya işaret sıfatı (hüve veya hu, zâlike) olarak ol; ‘-dır’-bağı olarak ‘ol 
(hüve)’ ve ikili ‘Harfi İnne …. Hakikaten’ karşılığı ‘ol … ol’ olarak ‘ol’ formu-
dur. Âşık Paşa’nın ‘-dır’ bağı için vardur veya vardurur’u kullandığını be-
lirtmiştik. Hüve karşılığı ol bağı, ‘dır’ için kullandığı ikinci bağdır. 

Âşık Paşa’nın kullandığı ikinci ol, “İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en-yekûle 
lehû kün fe-yekûn” ayetinde yer alan ‘kün fe-yekûn’, ani ‘ol (kün)’ der ‘ol-
turur (yekûn)’ kavramlarında yer almaktadır. Buradaki ol, aslında ‘var’ın 
eşdeşi ol’dur. Yani bu ol, kâne fiilinin ‘emir’ formudur. Bu yorumunda Âşık 
Paşa İsmailî ve İhvan-ı Safacı ‘ol’ metafiziğine dayanmış görünüyor. Buna 
göre ‘Ol!’ bir söz (kavl) ve emirdir (emr). Sözün sahibi Var, her şey’in yaratı-
cısıdır. Yani ‘ol-durur’, bir yaratmadır. İster var oluş olsun, ister yaratma fiili 
olsun, sonuçta Âşık Paşa’ya göre bir varlık ortaya çıkar. Ortaya çıkan ilk var-
lık, Akl-ı kül’dür. Akl-ı kül, Nefs-i kül’ün de kaynağıdır. Özetle her ikisi olu-
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şun Ol (kün) ilkesine ilave iki varlık ilkesidir, ama ol fiili, varoluşta sebeptir. 
Özetle ol (kün), varoluşu başlatan bir emir-sözdür (kavl-emr). O nedenle 
Âşık Paşa’nın ol metafiziği aynı zamanda bir söz metafiziğidir. Başka bir ifa-
deyle âlem ‘ol ve ol-turur fiili’nden ibarettir. Âşık Paşa’ya göre sözün iki ayrı 
varlık sureti vardır. Birincisi yazıdır, ikincisi fiildir. Fiil olarak ol, akıldan do-
ğup dokuz menzilden geçerek cismanî âlemde zuhur etmekte, duyular onla-
rı algılamaktadır. Âlemdeki bu fiilin kaynağı (aslı) bir ‘söz (kavl)’den ibaret-
tir. Âşık Paşa kavl ve fiil’i, aynı zamanda ‘kaza ve kader’ olarak ifade eder ve 
bu sefer onların takdir-i rabbanîden geldiklerini, dokuz felekten geçerek zu-
hur âlemine eriştiklerini belirtir (Âşık Paşa, 2000, 527). 

Âşık Paşa’nın söz metafiziğinde Tanrı ‘olduran’dır, âlem ve mülk 
‘olan’dır. Âşık Paşa ‘ol-durur’ kavramını ‘var etmek, varlık vermek’ anlamın-
da kullanır. Âşık Paşa, ol fiiliyle ‘etmek, vermek, vb.’ yardımcı fiilini var’da 
olduğu gibi birlikte kullanmak yerine ‘turur’ fiilini ‘ol’ ile birleştirir, ikisini 
tek bileşik fiil olarak kullanır. Tekrar edelim ki Âşık Paşa, ‘ol (kün)’ nakıs 
emir fiil yerine geçmiş ve geniş zamanı için kullandığı ‘var’ı kullanmaz, yani 
kâne’nin emri için ‘var’ yerine ‘ol’  kavramını tercih eder. Oysa ‘varol-
varolur veya varol der varolur/turur’ tarzında kullanabilirdi, kullanmamış-
tır. Bunun bir sebebi olmalı. Anlayabildiğimiz kadarıyla düşünürümüz, var 
etmek anlamının daha iyi anlaşılması ve şiirselliğe uygunluğu bakımından 
‘ol-olturur’ kavramlarını tercih etmiştir. Netice itibariyle Âşık Paşa’nın ol 
tercihi, iki tür ‘ol-turur’u ifade etmesine imkan vermiştir. Birinci ol-
durur’da nesne yok iken var edilmekte, yani oldurulmaktadır. İkinci kulla-
nımda ise nesne yok iken olmaktadır. Bu ikinci oldurur, ‘ol durur’, yani 
‘vardurur’ anlamına gelmekte, bir önerme olarak ‘ol var olur’ anlamını ifade 
etmektedir. Bu iki anlamlı kullanımda birincisi fiili, ikincisi infial kategorisi-
ni karşılamaktadır. Âşık Paşa’nın ‘bağ-yüklem’ kullanımını da ilave ettiği-
mizde ‘olturur’, ‘vardurur’a ilaveten ikinci özgün bağ/yüklem kavramı ol-
maktadır. 
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Öz 
Ahlakın kaynağı problemi haddizatında ideal bir ahlâkî sisteme ilişkin 

beklentilerden doğan felsefi nitelikli sorunsallaştırmayı içerir. Elinizdeki bu 
çalışma mezkur problemi İslam düşüncesinde kelami ve felsefi yönüyle öne 
çıkmış müslüman bir düşünür olan Celaleddin Devvani`nin ahlak düşüncesi 
bağlamında tartışmaktadır.  

Eserlerinin mahiyet itibariyle kelami ve felsefi bir nitelik arzetmiş olması 
bize Devvani`nin düşünce sisteminde ahlakın kaynağı problemini felsefi ol-
makla birlikte, kelami açıdan da tartışma imkânı sağlar. Bu anlamda çalış-
manın alt yapısını “insan”, “huy (hulk)”, “ahlak”, “irade özgürlüyü”, “nefs”, 
“akıl”, “iyi (husn)”, “kötü (kubuh)”, “Tanrı/Allah” ve “şeriat” gibi kavramlar 
oluşturmaktadır.  

Çalışma kapsamında insanın mahiyyeti, irade özgürlüyü, ahlakın tanımı, 
beşeri nefs ve onun güçleri, erdem ve erdemsizliğin kaynağı, iyi ve kötüyü 
belirleyen temel kaynağın ve ölçütün ne olduğu, aklın ve vahyin bu anlam-
daki yetki alanları gibi konular tarışılmaktadır. 

Çalışmanın temel amacı Devvani`nin ahlak düşüncesini ahlakın kaynağı 
bağlamında teolojik, metafizik, epistemolojik ve psikolojik açıdan değerlen-
dirmek, düşünürün akıl ile vahyin yetki alanlarına dair düşüncelerini derli-
toplu bir şekilde ortaya koymak ve ahlakın kaynağına ilişkin bundan sonra 
yapılacak olan çalışmalara Devvani ahlak düşüncesi bağlamında kaynak ol-
ma imkânı sağlamaktır. 

Araştırma sonucunda Devvani`ye göre ahlakın kaynağı problemini konu 
edinecek özel bir ilmi çalışmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Araştırma-
nın temel tezine göre, Devvani`nin ahlâk felsefesinde akıl ahlâkî olgunlaş-
manın temelini oluşturur. Akıl pek çok tümel bilgi ve ilkeler edinen ve aynı 
zamanda bunları tikel durumlarla eşleştirerek olaylara ve şartlara ilişkin 
yeni hükümler sunan nefsani bir kuvvedir. Buna göre ahlâk insan nefsinin 
en temel kuvvesi olan aklın semeresidir. Ayrıca, akıl ahlâka dair ilke ve 
önermelerin, iyi ve kötünün bilgisine sahip olma yolunda özellikle dinden 
önemli ölçüde beslenir. Binaenaleyh Devvani`nin ahlak düşüncesinde din, 
aklın ahlâkî muhakeme kabiliyetinin teşekkül ve gelişmesini sağlayan önem-
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li bir unsurdur. Ayrıca Devvani`nin kozmolojisinde ahlakın kaynağını oluş-
turan nefs ve onun temel kuvvetlerinden biri olan aklın ontolojik olarak 
Tanrı`ya/Allah`a dayanması, ahlâkî yargıların ve ya önermelerin kaynağının 
epistemolojik açıdan ilâhî veçheden yoksun olmadığını da ortaya koymak-
tadır. Bu husus haddizatında ahlakın nihayi anlamda metafizik bir kaynağa 
dayandığı iddiasını içermesi açısından oldukça manidardır.  

Anahtar Kelimeler: İnsan, Ahlak, Nefs, Akıl, İyi (husn), Kötü (kubuh), Al-
lah 

 
The Problem of the Origin of Morality: An Analysis in the Context of 

Calal Ad-din Davvani`s Thought 
Abstract 
The problem of the source of morality includes the philosophical 

problematization arising from the expectations regarding an ideal moral 
system. This study, in your hand, discusses the problem of the source of 
morality in the context of the moral thought of Muslim thinker, Calal Ad-
din Davvani who stands out in Islamic thought with his theological and 
philosophical aspects. 

The fact that his works have both theological and philosophical quality, 
enables us to discuss the problem of the origin of morality in Davvani's 
system of thought not only philosophically but also in terms of theology. In 
this sense, the substructure of study consists of some terms such as Human, 
Khulk, Morality, Spirit, Mind, Good (husn), Bad (kubuh), God and Shariah. 

Within the scope of the study, the article debates the subjects, such as 
the nature of human, freedom of will, definition of morality, the human 
soul, its powers, the source of virtue and immorality, the basic source and 
criterion determining good and bad, the jurisdiction of the mind and 
revelation. 

The main purpose of the study is to evaluate Davvani's moral thought  in 
terms of theology, metaphysics, epistemology and psychology in the 
context of the source of morality, to reveal the thinker's thoughts on the 
jurisdiction of reason and revelation in a compact manner. Another gool of 
this study is to provide the opportunity to be a source for future studies on 
the source of morality in the context of Davvani`s moral thought. 

As a result of the research, it has been determined that there is no 
special scientific study to deal with the problem of the source of morality 
according to Davvani. According to the main thesis of the research, reason 
(mind) forms the basis of moral maturation in Davvani's moral philosophy. 
Reason is an egoistic force that acquires many universal knowledge and 
principles and at the same time offers new judgments regarding events and 
conditions by matching them with particular situations. Accordingly, 
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morality is the fruit of the mind, which is the most fundamental force of the 
human soul. In addition, the mind is particularly significantly fed by 
religion on the way of acquiring knowledge of moral principles and 
propositions of good and evil. Consequently, in Davvani's moral thought, 
religion is an important element that enables the formation and 
development of the moral reasoning ability of the mind. In addition, the fact 
that the soul, which is the source of morality in Davvani's cosmology, and 
the mind, one of its fundamental forces, are ontologically based on God, 
reveals that the source of moral judgments or propositions is not 
epistemologically devoid of divine aspect. This point is quite meaningful in 
that it includes the claim that morality is ultimately based on a 
metaphysical source. 

Keywords: Human, Morality, Nafs, Intellect, Good (husn), Bad (kubuh), 
God (Allah) 

 
Giriş 
İnsanlar arasındaki en temel ilişki türlerinden biri kuşkusuz ki, ahlakla 

ilişkilidir. Zira ahlak ve ahlâkî değerler insanları bir arada tutan manevî et-
kenlerdir. Ayrıca bir ilim dalı olarak ahlâk pratik alanda ve sosial ilişkilerde 
seçim karşısında kalan insanoğluna pek çok seçenek arasında muhakeme 
yürüterek doğru karar vermesini ve ahlâk bilincinin gelişimini sağlayan de-
ğerler ve prensipler evrenidir. Binaenaleyh ahlakın bir araştırma alanı ola-
rak birey ve toplumların hayatında büyük önemi haiz olduğunu söyleyebili-
riz. Bu anlamda “Ahlakın Kaynağı Problemi: Celaleddin Devvani Merkezli Bir 
Analiz” isimli çalışmamız böyle bir farkındalığın gereği olarak değerlendiri-
lebilir. 

Öte yandan günlük gözlemlerimize dayanacak olursak, insanın ahlâkî gö-
revinin bir gereği olarak günlük hayattaki düşünce ve eylemlerinde sadece 
“olanı” değil “olması gereken”i de sorguladığını söyleyebiliriz. Bu, insanı 
varlıklar arasında ayrıcalıklı kılan en temel özelliği olsa gerektir. Zira böyle 
bir sorgulama bünyesinde ideal bir ahlâkî sisteme ilişkin beklentilerden do-
ğan felsefi nitelikli sorunsallaştırmayı içerir. Şöyle ki, bu sorgulamanın arka 
planında aslında “Yaşamaya değer hayat ne tür bir hayattır?”, “İnsan yaşa-
mının gayesi ne olmalı?”, “Hayatın insan için ifade ettiği anlam nedir?” gibi 
sorular saklıdır. Ayrıca böyle bir arayış “iyi”den bağımsız düşünülemeyeceği 
için, “iyi nedir?” sorusunu da beraberinde getirir. Zira “iyi”, olması gereke-
nin nihai kaynağıdır. İşte, temelde ahlakın kaynağı problemini konu edinen 
bu çalışma, Celaleddin Devvani`nin ahlak felsefesini bilhassa bu sorular eşli-
ğinde tartışacaktır.  

Bilindiği üzere Devvani İslam düşüncesinde felsefi kimliğiyle birlikte 
kelami ve dini kişiliği ile de öne çıkmış bir alimdir. Bu husus, bize ahlakın 
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kaynağı problemini felsefi olmakla birlikte dini ve kelami açılardan da tar-
tışma imkânı sağlar. Bu anlamda çalışmanın içeriğini “insan”, “huy (hulk)”, 
“ahlak”, “irade özgürlüyü”, “nefs”, “akıl”, “iyi (husn)”, “kötü (kubuh)”, 
“Tanrı/Allah” ve “şeriat” gibi kavramlar oluşturmaktadır. Çalışma kapsa-
mında insanın mahiyyeti, irade özgürlüyü, ahlakın tanımı, beşeri nefs ve 
onun güçleri, erdem ve erdemsizliğin kaynağı, iyi ve kötüyü belirleyen te-
mel kaynağın ve ölçütün ne olduğu, aklın ve vahyin bu anlamdaki yetki 
alanları, değişip-değişemediği gibi problemler tarışılmaktadır.  

Çalışmanın temel amacı Devvani`nin ahlak düşüncesini ahlakın kaynağı 
bağlamında dini, metafizik, epistemolojik ve psikolojik açıdan  değerlendir-
mek, bu anlamda düşünürün akıl ile vahyin yetki alanlarına dair düşüncele-
rini derli-toplu bir şekilde ortaya koymak, böylece, ahlakın ve ahlaki değer-
lerin kaynağına ilişkin bundan sonra yapılacak çalışmalarda Devvani`nin bu 
eksende kendisinden istifade edebileceğimiz önemli bir kaynak olma imkâ-
nını sağlamaktır. Ayrıca, bu kabilden çalışmaların insanın ve toplumların 
kendine yabancılaştığı gezegenimizde yitik değerlerimizi inşa ederek evren-
selleşmek, insan-ı kâmil kavramının ifade ettiği boyutu yakalayabilmek adı-
na önemli olduğunu düşünüyoruz.  

Araştırma sonucunda Devvani`nin ahlâk felsefesinde ahlâkî olgunlaşma-
nın temelinde yer alan aklın pek çok tümel bilgi ve ilkeler edinen ve aynı 
zamanda bunları tikel durumlarla eşleştirerek olaylara ve şartlara ilişkin 
yeni hükümler sunan bir kuvve olduğu tesbit edilmiştir. Binâenaleyh ahlâk 
insan nefsinin en temel kuvvesi olan aklın semeresidir. Fakat, Devvani`ye 
göre varlığın bilgisine belli ölçüde sahip olan akıl ahlâka dair ilke ve öner-
melerin, iyi ve kötünün bilgisine sahip olma yolunda özellikle dinden önem-
li ölçüde beslenir. Onun ahlak felsefesinde din, aklın ahlâkî muhakeme kabi-
liyetinin teşekkül ve gelişmesini sağlayan önemli bir unsurdur. Ayrıca 
Devvani`nin kozmolojisinde ahlakın kaynağını oluşturan nefs ve onun temel 
kuvvetlerinden biri olan aklın ontolojik olarak Tanrı`ya/Allah`a dayanması, 
ahlâkî yargıların ve ya önermelerin kaynağının epistemolojik açıdan ilâhî 
veçheden yoksun olmadığını da ortaya koymaktadır. 

 
1. Devvani`ye Göre Ahlakın Kaynağı Problemi 
Ahlakın temeli veya kaynağı problemi haddizatında metafizik, ontolojik, 

psikolojik ve epistemolojik yönleri ve derinliyi olan bir konudur. Binaena-
leyh bu problem kapsamında ahlakın tanımı, insan nefsinin mahiyyeti ve 
güçleri, ahlaki önermelerin ve değerlerin kaynağı, ahlak bilincinin teşekkül 
ve gelişmesinde entellektüel çabanın, ilmin, dinin, ahlak eğitiminin önemi 
gibi konuların geniş ölçekte tartışılması sözkonusu problemin vuzuha ka-
vuşturulması açısından önemli olsa gerektir. Bu nedenle biz de bu çalışmada 
Devvani`ye göre ahlakın kaynağı problemini ahlakın tanımı, insani nefsin 
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mahiyeti ve güçleri, ahlaki önermelerin ve değerlerin metafizik ve episte-
molojik kaynağı, ahlak bilincinde aklın ve dinin rolü gibi bu ve benzeri ko-
nular eşliğinde tartışmaya çalışacağız. Bu konular çalışmamızın sınırlarını 
belirleyen temel sorunlar niteliğindedir. 

Ahlak insanla alakalı bir konu olduğu için onun mahiyetine ilişkin dü-
şünce ve açıklamalar insanla ilgili düşünce ve açıklamalardan bağımsız 
değilidir. Zira varlıklar arasında ahlaki olan yegane varlık insandır. O halde, 
ahlakın neliğine dair sorunun cevabı, insanın mahiyetine ve doğasına ilişkin 
yapılacak açıklamalarda saklıdır. İslam ahlak felsefesinde İbn Miskeveyh`ten 
Nasirüddin Tusi`ye, oradan da Devvani`ye kadar süregelen ahlak literatürü-
nün insan nefsinin mahiyetine ilişkin tartışmalarla başalaması böyle bir 
gerçeğe dayanıyor olsa gerektir. Bu eksendeki tartışmalar ahlakın kaynağı-
nın psikolojiye, bilhassa rasyonel psikolojiye indirilmesi açısından oldukça 
manidardır. Öyleyse, Devvani`nin felsefesinde ahlakın kaynağına ilişkin 
araştırma ve tartışmaların aşağıdaki sorular eşliğinde başlatılması mantıklı 
olsa gerektir: 

- Devvani`ye göre insan nedir ve ahlak açısından nasıl bir varlıktır?  
- Bu yöndeki tanımsal sonuçlar üzerinden ahlakı nasıl tanımlayabiliriz ve 

bu tanımlama ahlakın kaynağına ilişkin bize herhangi bir ipucu verir mi? 
Yaptımız araştırmalardan çıkan sonuç şu ki, Devvani`nin felsefesinde ah-

lakın kaynağı problemini onun Tanrı, hulk, insan, nefs ve akıl anlayışı üze-
rinden tartışabiliriz. Temelini Tanrı ve insan kavramları oluşturan böyle bir 
ahlak tartışması haddizatında ahlakın metafizik, ontolojik, epistemolojik ve 
psikolojik kaynağının vüzuha kavuşturulması açısından büyük önemi haiz-
dir. Bu anlamda düşünürün öncellikle kozmoloji anlayışını ve bu çerçevede 
insan ve onun ahlaki yapısına ilişkin düşüncelerini genel hatlarıyla gözden 
geçirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Zira söz konusu eksendeki tar-
tışmalar bize Devvani`nin felsefesinde ahlakın metafizik, ontolojik, episte-
molojik ve psikolojik açıdan nihayi kaynağına ilişkin net bir tablo elde et-
memizi sağlayacaktır. 

 
2. Devvani Kozmolojisinde Tanrı ve İnsan: Ahlakın Kaynağı Bağlamında 

Bir Değerlendirme   
Öncelikle şunu söylemeliyiz ki, Devvani`nin kozmolojisinin başında bü-

tün mövcudat aleminin varlık ilkesi olan, her şeyi yaratan, iyilik ve yetkinli-
ğin kaynağı olan, salt varlık (el-vücudu`l-baht) Tanrı yer almaktadır. Mutlak 
iyi olan Tanrı kendisine kötülüyün nisbet edilemeyeceği bir varlıktır. Her 
şey O`ndan varlık kazanmakla birlikte eksiklikler ve kötülükler var olanların 
kendi eksikliğinden ileri gelmektedir. Şöyle ki, Devvani`ye göre alemdeki 
kötülüyün, noksanlıkların nedeni şeylerin var olmadan önce Tanrı`nın il-
mindeki sabit ve değişmez özlerin (a`yan-ı sabite) Salt iyiden (hayr-ı mahz), 
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yani Tanrı`dan feyzi tam olarak alamadıklarındandır.1 Devani`nin Kur`an`ın 
ilgili ayetleri ile bağdaşan bu kabilden açıklamalarına2 dayanacak olursak, 
iyiliyin Tanrı`dan, kötülüyün ise kişinin kendisinden kaynaklandığına dair 
bir sonuca gidebiliriz. İşte, böyle bir yaklaşım doğal olarak Devvani`yi ileride 
ahlaki kötülüklerden insanın bizzat kendisinin sorumlu olduğu yönünde bir 
sonuca götürecektir. O, alemde mutlak bir kötülüğün olduğuna ilişkin telak-
kiyi kabul etmez. Zira ona göre kötülük haddizatında yokluğa tekabül eder. 
Binaenaleyh metafizik bağlamda bir kötülüğün olduğundan bahsedemeyiz.3 

Varlık aleminin metafizik ve ontolojik kaynağına ilişkin açıklamalarını 
akıllar silsilesi bağlamında temellendirmeye çalışan Devvani, nihayetinde bu 
silsilenin en son halkası olan ve insanı diğer varlıklara göre ayrıcalıklı kılan 
nefs-i natıkadan (düşünen nefs) bahseder. Tanrı`dan aleme kadar olan yara-
tılış hiyerarşisini ifade eden nüzul, sonunda hayvanlar, bitkiler ve cansız 
alemle tamama erer. Fakat söz konusu bu nüzulun ardından hemen uruc 
başlar. Aşağıdan yukarıya, yani Tanrı`ya doğru yükselişi ifade eden bu süreç 
Devvani`nin kozmolojisinde ontolojik olarak değil, tamamen psikolojik ve 
epistemolojik bir sürecdir. Bu süreci ifade etmek için Devvani özellikle 
“seyr-i şuuri” tabirini kullanmaktadır.4 Bu kavram, Devvanini felsefesinde 
insan nefsine ilişkin olması yönüyle ahlakın psikolojik, akla ilişkin olması 
yönüyle de epistemolojik kaynağına dair tartışmalara imkân sağlar. Dolayı-
sıyla, “seyr-i şüuri” kavramının onun felsefesinde ahlakın kaynağını rasyo-
nel psikolojiye ve epistemolojiye indirgeyici nitelikteki açıklama ve tartış-
maların temeline ve mantığına dair önemli ipuçlar içerdiğini söyleyebiliriz. 

Var oluşu teleolojik açıdan da tartışma konusu yapan Devvani, evrendeki 
varlıkların her birinin kendine özgü gayelerinin olduğundan bahseder. Buna 
göre insanın da metafizik ve ontolojik qayesi hakiki yetkinliğe ulaşmaktır. 
İnsanın ulaşabileceği bu yetkinlik düzeyi onun halifetullah vasfını kazandığı 
düzeydir.5 Böyle bir vasfın kazanılması ise insanın gücü yettiği ölçüde Tan-
rı`nın ahlakıyla ahlaklanması ve böylece O`na benzemesiyle mümkün gö-
zükmektedir ki, bu husus Devvani felsefesinin temel qayesini oluşturmakta-
dır.6  

                                                 
1  Celaleddin Devvani, “Risale-i Sayha ve Sada”, Faslname-i Mişkat, thk. Muhammed Rza Ezhari, 

(Meşhed: 1369), XXIX/70-71.  
2  Nitekim Kur`an-ı Kerimin Nisa suresinin 79. ayetinde şöyle buyurulmaktadır: “Sana gelen 

iyilik Allah`tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir...”  
3  Harun Anay, Celaleddin Devvani Hayatı, Eserleri, Ahlak ve Siyaset Düşüncesi, (İstanbul: İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1994), 251. Ayrıca bkz. Devvani, Risale el 
Cedide fi İsbati`l-Vacib, Süleymaniye Ktp., Mihrişah Sultan, 442, 120/a. 

4  Celaleddin Devvani, Ahlak-ı Celali, (Leknev: y.y., 1316/1898), 256-259. 
5  Celaleddin Devvani, Ahlak-ı Celali, 124-125, 132, 134. 
6  Bkz. Celaleddin Devvani, Ahlak-ı Celali, 25-26, 297. 



Ahlakın Kaynağı Problemi: Celaleddin Devvani Merkezli Bir Analiz    273 
 

 

Peki insanın halifetullah makamına ve gayesine ulaşabilmesi için ontolo-
jik olarak teorik ve pratik donanıma sahip olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya-
da böyle nihayi bir hedefe kavuşmak için insanda ahlaki yatkınlıktan ve ya-
pıdan söz edilebilir mi? 

Bu sorular çalışmamızın bundan sonrakı kısmında Devvani`de insanın 
ahlaki yapısına ilişkin yaklaşımı ve ahlakın neliğine dair tartışmaları konu 
edinmeyi gerekli kılmaktadır. Devvani`nin seleflerinin bu eksendeki tartış-
malarına bakacak olursak, kuşkusuz ki, burada da tartışmamızın bundan 
sonrakı seyrinin temelini “hulk”, “huluk”, “ahlak”, “nefs”, “hal” ve “mele-
ke” kavramları oluşturacaktır. 

Devvani, insanın halifetullah derecesine ulaşabilmesi için gerekli güç ve 
kabiliyyetlerle donatıldığını söyler. Söz konusu güç ve kabiliyyetlerin ma-
halli ise nefstir. Binaenaleyh nefs kavramı selefleri gibi Devvani`nin ahlak 
felsefesinin de olmazsa, olmaz kavramlarındandır. Ahlakın kaynağının insan 
nefsi ve onun güçleri olduğu yönündeki telakki Devvani tarafından da kabul 
görmüştür. Şöyle ki, Arapça’da “yaratma”, “yaratılış” gibi anlamlara gelen 
“halk” ile aynı kökten olan ve sözlüklerde “seciyye” “tabiat” ve “huy” gibi 
anlamlara gelen “hulk” veya “huluk” kavramı7 İslam ahlak filozofları gibi 
Devvani tarafından da bilhassa nefs kavramı üzerinden tartışılarak vüzuha 
kavuşturulmaya çalışılmıştır. Bilindiğü üzere İslâm filozofları “hulk” veya 
“huluk”un çoğulu olan ahlâk kavramını “nefiste yerleşik olan yatkınlıklar” 
veya “insan nefsinden, düşünüp taşınmaya gerek kalmaksızın bir takım fiil-
lerin doğmasını sağlayan meleke” olarak tanımlamışlardır.8 Sözkonusu yat-
kınlıklar ve melekeler iyi olduğu halde nefisten erdemler, kötü olduğu hal-
deyse erdemsizlikler sâdır olur. Buna göre de İslam filozoflarının da belirtti-
ği üzere ahlâk ilminin temel vazifesi fiillerin kaynağı olan nefs hakkında bil-
gi vererek nefsi ondan erdemli fiiller sâdır olacak şekilde terbiye etmektir.9 
Gerçekte Galen’e ait olan bu tanım10 daha sonra İslâm düşünürleri, özellikle 
de İbn Miskeveyh, Gazzâlî ve Tûsî aracılığıyla11 Devvani`nin de ahlâk tanı-
mının içeriğini oluşturmaktadır. Şöyle ki, Devvani`ye göre “huy (hulk), bir 

                                                 
7  Bkz. İbn Manzur, Lisânu’l-Arab, (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1993/1413), c. 1,“h-l-k” 

madd., 363; Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, thk. Muhammed Halil Aytânî (Lübnan: Dâru’l-
Ma’rife, 1426/2005), “h-l-k” madd., 163-164; Ahmed İbn Fârisi, Mu’cemu makâyisi’l-Luğa, thk. 
Abdusselam Muhammed Harun (Kahire: y.y., 1972), “h-l-k”, 3/214.  

8  Müfit Selim Saruhan, İslâm Ahlâk Felsefesinde Bilgi ve Hürriyet, (Ankara: Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, doktora tezi, 2005), 23.  

9  Mustafa Çağrıcı, İslâm Düşüncesinde Ahlâk, (İstanbul: Birleşik Yayıncılık, 2000), 138; Mehmet 
Aydın, “Ahlâk/İslâm Felsefesi”, TDV İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1989), 2/10. 

10  Bkz. Galen, Kitâbu’l-Ahlâk, (Dirâsât ve Nusûs fi’l-Felsefe ve’l-Ulûm inde’l-Arab içinde), Abdurrah-
man Bedevî, (Beyrut: el-Müessesetü’l-Arabiyye, 1981), 190. 

11  Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, tenkih ve tsh. Ali Rıza Haydari, Mücteba Minovi, 4. Baskı, (Tahran: Şir-
ket-i Sihami, 1373 hş.), 101 
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fiilin düşünüp taşınmadan kolaylıkla nefsten sadır olmasını sağlayan bir me-
lekedir.” Ayrıca, ahlak tanımında huyun veya ahlâkın kişide çabuk zevale 
uğramayıp, yerleşik bir nitelik olduğu yönündeki telakkiyi kabul etmiş ol-
ması kendisini İslam filozoflarına yaklaştıran bir başka hususdur. Nitekim 
Devvani ahlakı tanımlarken çabuk zevale uğrayan nefsânî nitelikleri belir-
ten hal kavramı yerine çabuk zevale uğramayıp, ortadan kaldırılması çok 
zor olan nefsânî nitelikleri belirten meleke kavramını tercih etmiştir.12  

Anlaşılan şu ki, Devvani`ye göre insanın ahlaki yatkınlığını belirleyen 
huy yaratılıştan gelir ve fıtridir. Ayrıca, düşünürümüzün ahlâkın tabiî ve ka-
zanılmak olmak üzere iki tür olduğu yönündeki telakkiyi kabul etdiyini gö-
rüyoruz. Buna gore, ahlâkın, tabii ve âdetle kazanılmak üzere iki şekilde var-
lığından söz edilebilir. İnsan nefsinin hem iyilik hem de kötülüğe istidatlı 
olduğunu kabul eden Devvani öncelikle insan mizacının meydana çıkmasını 
ruhun bedenle birleşmesiyle ilişkilendirir. Böylece huyun ortaya çıkmasını 
tabii ve kazanılmak olmak üzere iki şeye bağlar. Tabii ahlak bağlamında 
Devvani sıcak-kuru mizacın öfkeye, sıcak-yaş mizacın arzuya (şehvete), so-
ğuk-yaş mizacın unutkanlığa, soğuk-kuru mizacın aptallığa yol açması gibi 
insanın yaratılışının gereği olan “tabiatla” ilgili olan hususları zikreder. Be-
dende bulunan bu kabilden genetik yatkınlıklar insanın bazı fiil ve davranış-
ları için istidatlı olmaya müsaittir. Kazanılmak üzere oluşan mizac ve ya huy 
ise kişinin kendi ihtiyarı ile bir fiili tekrar ederek yapmaya devam etmesi ve 
düşünüp taşınmadan fiilin ondan sadır olmasını ifade eden “alışkanlığa 
(adet)” bağlı yapıdır. Ahlak ilminde söz konsu edilen huy (hulk) kavramıyla 
bu ikincisi kastedilir.13 Sonuç olarak Devvani, insanın iyi ve kötü eylemlere 
yönelmesi ve ahlaki değer yargılarının oluşup, şekillenmesinde huyların bü-
yük önemi haiz olduğuna işaret eder.  

Görüldüyü üzere selefleri gibi Devvani de tabiî ahlâkı veri kabul etmekle 
birlikte, doğrudan mizaçtan kaynaklanmayan her türlü ahlâkın sonradan el-
de edilebileceği telakkisi içindedir. Bu durumu ifade eden anahtar kavram 
ise “âdet” kavramıdır.  

Âdet kişinin düşünüp taşınarak bir işi seçmesi, sorumlulukla ona başla-
ması ve seçmiş olduğu herhangi bir iş veya davranışı tekrarlayarak yapıp, 
onu alışkanlık haline getirmesi durumudur. Böylece Devvani`ye göre her ne 
kadar bir fiil ve davranış nefiste önceden tabiî bir şekilde bulunmamış olsa 
da böyle bir çaba ve alışkanlıkla istenilen her tür fiil ve davranış düşünüp 
taşınmaksızın kolaylıkla sâdır olabilecek şekilde nefiste meleke haline gele-
bilir ki, buna ikinci huy deriz. Dolayısıyla insan iyi ve kötü yöne kanalize edi-

                                                 
12  Bkz. Celaleddin Devvani, Ahlak-ı Celali, 238; krş. Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, s. 101; Gazzâlî, İhyâ’u 

Ulûmi’d-Dîn, çev. Ahmed Serdaroğlu, (İstanbul: Bedir Yay., 1974), 3/125. 
13  Celaleddin Devvani, Ahlak-ı Celali, 38-39. 
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lebilecek bir donanıma sahip olarak dünyaya gelmektedir. İnsandaki huyla-
rın eğitimle iyi yöne kanalize edilmesi, güzelleştirilmesi mümkündür. Bun-
dan dolayı insan için arzu edilen temel vasıf kötü huylardan arındırılıp, iyi-
liklere yönelmesidir. Dolayısıyla insanın sağlam bir iyi huya sahip ola bilme-
si için sürekli iyi fiiller, erdemli davranışlar peşinde koşması gerekmektedir. 
Buysa eğitimle mümkündür. Sonuç olarak ahlâk Devvani için aynı zamanda 
bir eğitim meselesidir.14 Zira selefi Tusi`nin de belirtdiyi gibi, eğitim nefiste 
hal olan bir durumu meleke hâline getirebilecek temel etkendir.15 Bütün 
bunlar bizi Devvani`nin ahlak düşüncesinde insan ahlâkının statik olmayıp 
değişebilir olduğu yönünde bir sonuca götürmektedir. Ayrıca, onun ahlakın 
bir karakter ve yapı olarak temeli eksenindeki düşünce ve yaklaşımlarının 
İslam filozoflarının görüşleriyle bağdaşması16 kendisinin bu bağlamda belli 
ölçüde seleflerinden etkilendiğini açıkça gözler önüne sermektedir. Nitekim 
selefleri gibi Devvani de ahlakın her şeyden önce insanda yerleşik olan bir 
karakter, bir seciyye ve bir meleke olduğu yönündeki telakkiyi kabul etmiş 
ve ahlakı ontolojik olarak mizaç, karakter ve temayül kavramları eşliğinde 
temellendirmeye çalışmıştır. Onun bireysel ahlakın teşekkül ve yetkinleş-
mesine ilişkin düşünce ve açıklamaları bize ahlakın temeli problemini aynı 
zamanda metafizik, psikolojik ve epistemolojik bağlamda tartışabilme imkâ-
nı da sağlar. 

Devvani`nin Tanrı ve insanın kozmolojideki yerine ilişkin düşüncelerini 
ahlakın metafizik ve ontolojik kaynağı açısından değerlendirilecek olursak, 
düşünürümüze göre karakter ve nefsani bir yapı olarak ahlakın temeli insan, 
ontolojik ve metafizik olarak nihai kaynağı ise Tanrı`dır şeklindeki bir sonu-
ca gidilebilir. Nitekim onun felsefe, tasavvuf ve kelam içerikli kozmolojisin-
de Tanrı`nın ontolojik olarak her şeyin yaratıcısı olduğu ve bütün varlık 
aleminin ondan neşet etdiyi belirtilmektedir. Bu durumda her şeyin olduğu 
gibi, insan ve onun ahlakının da metafizik, ontolojik, epistemolojik ve psiko-
lojik olarak nihayi kaynağı bilhassa Tanrıdır.  

Ahlakın bir karakter, yatkınlık ve yapı olarak kaynağının insan olması 
fikrine gelince, Devvani bu yöndeki düşüncelerini insanın manevi ve ulvi 
yönünü oluşturan nefs kavramı üzerine inşa eder. O, Platondan Aristoya, 
oradan da İslam felsefesine tevarüs eden nefs anlayışına dayanarak ahlakı 
psikolojik olarak temellendirmeye çalışmış ve onun temelini bir karakter ve 
yapı olarak insan nefsine dayandırmıştır. Düşünürümüze göre insan, Tanrı-
nın pek çok sıfatının zühur etdiyi bir fenomendir. Bütün varlık mertebeleri-
                                                 
14  Anay, Celaleddin Devvani Hayatı, 265-266. 
15  Bkz. Hillî, Keşfu’l-Murâd fî Şerhi Tecrîdi’l-İ’tikâd, (Beyrut: Müessesetü İ’lemî Li’l-Matbûât, 

1408/1988), 240. 
16  Bkz. İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk ve Tathîru’l-A’râk, thk. İbnu’l-Hatîb, ( [y.y.[, Matbaatü’l-

Asriyye, 1398/1978), 41. 
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nin yetkinliği Devvani`nin en üstün canlı (eşref-i enva-i hayvanat) diye ta-
nımladığı insanda bir araya gelmiştir. Buna göre insanın “küçük alem” ola-
rak adlandırılmasının mantığı anlaşılmış olsa gerektir. Devvani bu bağlamda 
en yetkin insanın ise Hz. Muhammed olduğunu söyler.17 

Sonuç olarak Devvani`nin kozmolojisi bize ahlakın kaynağı problemini 
Tanrı, hulk, insan, nefs ve akıl kavramları üzerinden rahat bir şekilde tartı-
şabilmek için teorik bir zemin hazırlar. Onun felsefesinde ahlakın temeli 
meselesi önce insan, sonra da insanın Tanrının halifesi olması anlayışı üze-
rine kuruludur. Burada Tanrı bir yandan insanın halifetullah eksenindeki 
ahlaki hedefini belirleyen temel varlık iken, diğer yandan bu görevi gerçek-
leştirmek için insanda bulunan tüm ahlaki, psikolojik ve epistemolojik 
güclerin nihayi kaynağıdır. Hulk, nefs ve akıl ise bu görevi geçekleştirmede 
araç olan temel yatkınlık ve yapıyı, güç ve kabiliyyetleri ifade eder.  

 
3. Ahlakın Psikolojik Kaynağı 
Bundan önceki bölümde de görüldüğü üzere Devvani`nin felsefi ve ta-

savvufi düşünce sisteminde insan fizik ve metafizik bir bütünlük içinde de-
ğerlendirilmektedir. Bu yaklaşıma göre insan yaratılışı itibariyle ruh/nefs18 
ve bedenden müteşekkildir. İnsan manevi ve ulvi cephesini ifade eden 
nefs/ruh ilâhî âleme, sufli cephesini oluşturan bedeni itibariyle de fizikî 
âleme bağlı bir varlıktır. Süflî nitelikli olay ve hadiselerin insanın fiziki var-
lığından kaynaklandığına ilişkin platoncu telakki Devvani tarafından da sür-
dürülmüştür. Buna göre insan ontolojik yapısı itibariyle melekle hayvan 
arasında bir varlıktır. İnsanın sevgi ve acımak gibi duyguları onun insani 
huyunun belirtisiyken, öfke ve şehvet duygusu hayvani huylarının belirtisi-
dir.19  

Ahlak kaynağını nefs analayışı üzerine bina ederek temellendirmeye ça-
lışan Devvani, bu bağlamda nefsle ilgli İslami telakkinin yanı-sıra, İslam filo-
zoflarının ruh-beden ilişkisine dair platoncu ve aristocu yaklaşımlarını da 
benimsemiş görünüyor. Nitekim Devvani de nefs-beden ilişkisini insanın ah-
laki yetkinliğini belirlemede temel unsur olarak görmektedir. Şöyle ki, selef-
leri gibi o da nefsi nebati, hayvani ve insani olmak üzere üç kısımda tasnif 
ederek, insan nefsinin farklı işlevleri üzerinde durur. Nefsin söz konusu 
                                                 
17  Celaleddin Devvani, Ahlak-ı Celali, 258; a.mlf., Haşiye ala Hutbet el-Zevra, (İstanbul: Tasvir-i Ef-

kar Matbaası, 1286), 170-172; a.mlf., Risale Sayha ve Sada, “Risale-i Sayha ve Sada”, Faslname-i 
Mişkat, thk. Muhammed Rza Ezhari, (Meşhed: 1369), 29/139, 142. 

18  Eserlerinin birinde düşünen nefse kudsi bir cevher kabul edildiğinden dolayı ruh adının ve-
rildiğini, nefsin bedene ilişkin yönüne ise nefs denildiğini belirten Devvani (bkz. Celaleddin 
Devvani, Şerh-i Gazeli ez Hafız-ı Şirazi, Mecelleyi Armağan, (Tahran: 1319 hş.), XXI, 7/235.), 
genellikle selefleri gibi ruh ile nefs kavramlarını özdeş olarak kullanmıştır.  

19  Bak. Devvani, Ahlak-ı Celali, 43; a.mlf., Risale Sayha ve Sada, s. 142; a.mlf., Şerh-i Gazeli ez Hafız-ı 
Şirazi, 236. 
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kuvveleri arasında çatışmanın olduğundan bahs eden filozofumuz, aklı dai-
ma şehvetini yenen kimsenin meleklerden daha yüksek, şehveti aklını ye-
nen kimselerinse hayvanlardan daha aşağı bir derecede olduğuna dikkat çe-
ker. Dolayısıyla, insan akıl ve şehvetin diyalektiği içinde kendisine doğru bir 
yol bulma imkânına ve yetkisine sahiptir.20 Bunun akıl için pek de kolay ol-
madığını belirten Devvani, özellikle şerî konularda aklın dinden destek al-
ması gerektiğini vurgular.21 

Platoncu ve Aristocu nefis anlayışı,22 İslâm filozoflarında olduğu gibi23 
Devvani’nin psikoloji sisteminde de bazen ayrı-ayrı, bazen de tevhit ve sen-
tez edilerek ahlâk ilminin zeminine yerleştirilmiş, ahlakın konusu olan iradi 
fiillerin, fazilet ve reziletlerin kaynağı insan nefsi ve onun güçleri ile 
irtibatlandırılmıştır.  

Nefsin kuvveleri arasında akıl, insandaki bilgi kaynağı olarak nefsin diğer 
iki kuvvesinin fonksiyonlarına getirilecek ölçüyü tayin ve tatbik edecek ye-
gâne kuvvedir. Böylece selefleri İbn Sînâ, İbn Miskeveyh ve Tusi`yi takip 
eden filozofumuzun ağırlığı “rasyonel psikolojiye” yüklemesi kendisini psi-
koloji ile ahlâk arasında Aristocu teorik (nazâri) ve pratik (amelî) akıl ayırı-
mına dayalı bir ilişkiden bahsetmeye götürmüştür. Bu anlayışa göre soyut 
bir cevher olan nâtık nefsin biri akledilir âleme, diğeri hissedilir âleme dö-
nük olmak üzere iki yönü vardır.24 Selefleri İbn Sina ve Nasirüddin Tusi gibi 
Devvani de teorik aklın kendi dışında ve üstündeki prensiple yani ulvî âlem-
le irtibat kurarak müstefâd olduğunu,25 kendisinden süfli olana (bedene) yö-
nelmesindense ahlâkın doğduğunu söyler. Aklın ulvî âleme yönelmesiyle in-
san gücü ölçüsünde akledilirler sınıfını ve varlık mertebelerini kuşatacak 
bilgilere sahip olur ki, burada insanın onların hakikatlerine muttali olması 
durumu sözkonusudur. Fakat teorik aklın varlıkların hakikatlerine dair bil-
gileri elde etmesi için öncelikle nefsin bedenî hazlardan sıyrılması ve kendi-
sini yalnızca düşünce ve tefekküre yöneltmesi gerekir ki, bu da nefsin fizik 
âlemle, yani bedenle ilişkisini sağlayan pratik akıl (el-aklu’l-amelî) aracılığıyla 
gerçekleşir. Zira pratik akıl nefsin bedenle beraber bulunmuş olmasının ge-

                                                 
20  Akşit Mirpenç, “Celaleddin Devvani`de Ruhsal Tıp”, Beytulhikme, An International Journal of 

Philosophy, 2019, cilt: IX, sayı: 4, 1058-1059.  
21  Devvani, Ahlak-ı Celali, 113. 
22   Bkz. Aristoteles, De Anima (Ruh Üzerine), (Bursa: Alfa Yay., 2001), 80-81 [414 b 20-30]. 
23   İlhan Kutluer, İslâm Felsefesi Tarihinde Ahlâk İlminin Teşekkülü, (İstanbul: Marmara Üniversi-

tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989, Doktora Tezi), 10. Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, 56-58, 76-79, 96, 
108; a.mlf., en-Nufûsü’l-ardiyye, (Telhîsu’l-Muhassal içinde), (Beyrût: y.y., 1405/1985), 497-500. 

24  Anay, Celaleddin Devvani Hayatı, 260. 
25   Bkz. Celaleddin Devvani, Ahlak-ı Celali, 256-259; krş. Tûsî, en-Nufûsü’l-ardiyye, (Telhîsu’l-

Muhassal içinde), (Beyrût: y.y., 1405/1985), 500. İbn Sînâ’da aklî idrakin dereceleri için bkz. 
Ali Durusoy, İbn Sînâ Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, (İstanbul: Marmara Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi Yayınları, 1993), 141-143. 
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rektirdiği bir kuvve olup, bedende veya bedenle gerçekleşen bütün güç ve fi-
illeri içine almaktadır. Fârâbî (ö. 950), İbn Sînâ, İbn Miskeveyh ve Tusi’de ol-
duğu gibi Devvani`nin ahlâk psikolojisinde de aklın bu yönü, bedenî güçleri 
denetleyerek yönetir ve sonuç itibariyle iyi ahlâkın oluşmasını sağlar.26 Do-
layısıyla pratik akıl kuvvesinin semeresi olan ahlak, nefsin bedenle ilişkisin-
den doğar. Buna göre pratik aklın, insanı iyiyi kötüden ayırt edici düşünce 
faaliyetinin öngördüğü davranışlara sevk eden prensip olduğunu söyleyebi-
liriz. Binaenaleyh ahlak pratik aklın semeresidir. O halde, Devvani`ye göre 
ahlâkı mahiyet itibariyle aklın her emrine âmâde ve onun vereceği kararları 
uygulamaya koymaya hazır bir karakter olarak tanımlayabiliriz.27 

Devvani`nin nefse ilişkin yaptığı tasnifi araştırdığımızda, bu konuda iki 
tasnif çeşidine rastlıyoruz. Nitekim filozof nefsi ikili ve üçlü olmakla iki şe-
kilde tasnif etmiştir. Her iki tür tasnife dayalı olarak ahlaki davranışların 
kaynağı da farklılık arzetmektedir. Birince tasnif şekline göre düşünürümüz 
öncelikle nefsi idrak ve hareket ettirme olmak üzere iki kısma (güce) ayır-
mıştır. Bunlardan idrak gücü kendi içinde nazari ve ameli akıl olmak üzere 
ikiye, hareket ettirme gücü de öfke ve arzu olmakla iki güce ayrılır. Böylece 
ahlaki davranışların kaynağı da dörd olmuş oluyor. Şöyle ki, nazari akıl gü-
cünden hikmet erdemi, ameli akıldan adalet, öfke gücünden yiğitlik, arzu 
gücündense iffet erdemi sadır oluyor. Eğer bu dörd kuvve gerektiği şekilde 
eğitilmezse ve birbirileriyle ilişki ve fonksyonlarında adalet ölçüsüne riayet 
etmezlerse, o halde sözkonusu güçlerden erdemsiz düşünce, fiil ve davranış-
lardan başka bir şey sadır olmaz.28 

Devvani`nin ikinci türden nefs ayırımına gelince, burada nefsin kendi 
içinde doğrudan akıl, öfke ve şehvet (arzu) güçlerine ayrıldığını görüyoruz. 
Sonuçta bir önceki tasniften farklı olarak burada dört değil, temelde üç ol-
makla toplamda altı tür ahlaki erdemden ve erdemsizlikten bahsedebiliriz. 
Şöyle ki, nefsin akıl gücü bilgiler elde etmeye arzu duyunca ondan ilim ve 
hikmet, öfke gücünün fonksiyonları itidal ölçüsünde olursa, ondan hilm ve yi-
ğitlik, şehvet gücünün hareketi itidalde olursa, ondan da iffet ve cömertlik gi-
bi erdemler sadır olur. Adalet ise burada üç erdemin toplamını ifade eder.29  

                                                 
26  Akşit Mirpenç, “Celâleddin Devvânî’de Ruhsal Tıp” = “Spiritual Medicine in Jalal al-Din al-

Dawani”, Beytulhikme: An International Journal of Philosophy 9/4 (2019), 1061. 
27   Devvani, Ahlak-ı Celali, 49; krş. Fârâbî, Kitâbü’s-Siyâseti’l-medeniyye, thk. Fevzi Mitri Neccâr, 2. 

baskı, (Beyrut: Dârü’l-Meşrik, 1993), 33; a.mlf., Fusûlü’l-müntezea, thk.: Fevzî Neccâr, (Beyrut: 
Dârü'l-Maşrık, 1971), 29-30; İbn Sînâ, eş-Şifâ [et-Tabiiyyât; en-Nefs], thk.: George Ganawati, 
Saîd Zâyid, (Kahire: el-Hey'etü'l-Mısriyyetü'l-Amme li’l-Kitâb, 1975), 37-38, 184-186; İbn 
Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk ve Tathîru’l-A’râk, thk.: İbnu’l-Hatîb, ([y.y.[, Matbaatü’l-Asriyye, 
1398/1978), 49-50; el-Fevzü’l-asgâr, 88-89. Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, 57, 70. 

28  Celaleddin Devvani, Ahlak-ı Celali, 48-49. 
29  Celaleddin Devvani, Ahlak-ı Celali, 50-51, 132; a.mlf., Risale der Beyân-ı Mâhiyyet-i Adâlet, yayınla-

yan: İsmail Vâiz Cevâdî, Mecelle-i Tahkîk der Mebdei Âferîneş, I, S. 1. (Tahran: y.y., 1342), 16.  
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İnsan nefsi ve onun gücleri sadece erdemli ahlakın değil, aynı zamanda 
erdemsiz ahlakın da kaynağıdır. Şöyle ki, her iki tasnife göre, eğer nefsin 
güçleri iyi eğitilip dengelenemezlerse, onlardan zikredilen sayıda erdemsiz-
liklerin sadır olacağı kaçınılmazdır.30  

Sonuç olarak bütün bunlar bize Devvani`nin felsefesinde ahlakı psikolo-
jik olarak temellendirebilme imkânı sağlamaktadır. 

 
4. Ahlaki Önermelerin Metafizik ve Epistemolojik Kaynağı: Akıl-Vahiy 

Ilişkisi Bağlamında Bir Analiz 
Ahlakın önermelerin kaynağına ilişkin bir araştırma “iyi” kavramına dair 

araştırmadan bağımsız düşünülemez. Buna göre belirtilen konuya ilişkin 
tartışmayı “iyi nedir?”, “iyinin metafizik ve epistemolojik kaynağından bah-
sedebilir miyiz?” şeklindeki sorularla başlatmak mantıklı ve anlamlı olsa ge-
rektir. Zira “iyi”, epistemoloji bağlamda temel kıstas ve olması gerekenin 
nihai kaynağıdır. İşte, temelde ahlakın kaynağı problemini konu edinen bu 
çalışmanın Celaleddin Devvani`nin ahlak felsefesini bundan sonra bu soru-
lar eşliğinde tartışacak olması oldukça manidardır. 

Öncelikle şunu belirtelim ki, Devvani`nin ahlak düşüncesinde selefi 
Tusi`deki gibi iyinin neliğine dair derin felsefi bir tartışma ile karşılaşma-
maktayız. Fakat onun iyi metafizik ve epistemolojik kaynağına ilişkin görüş 
ve yaklaşımlarını kozmolojisinden yola çıkarak belli ölçüde tesbit edebiliriz. 

Kozmolojisinden yola çıkacak olursak, gerçek mutluluğu nihâi iyi ile 
irtibatlandıran Devvani’nin nihâi iyi ve değerin merkezine Tanrı’yı koydu-
ğunu görüyoruz. Buna göre ontolojik olarak Tanrı’dan bağımsız bir “iyi” dü-
şünülemez. Dolayısıyla, “iyi’nin veya “değer”in nihâi kaynağı Tanrı’dır. 
Devvani’nin ahlâk metafiziğinde Tanrı, kendisinden güzel ve iyiden başka 
bir şeyin sadır olmayacağı bir varlık olarak tanımlanır.31 Onun ahlâk eğiti-
minde ilâhî kanunların da merkeze alınması gerektiğini belirtmesinin teme-
linde de bu anlayış yatar. Buna göre, mutlak bilgi, kudret ve iyiliğin yegâne 
kaynağı ve referansı olan Tanrı’nın göndermiş olduğu vahiy, insanlar için 
değerin (olması gerekenin) ölçüsüdür. O, ahlâk öğretisinde dinî ilkelerin 
önemini kabul etmekte, onlara ahlâkî erdemler arasında yer vermektedir. 
Bu anlamda İslam Peygamberini ideal ahlaki şahsiyet olarak kabul eden 
Devvani`nin ahlak eserinde sık-sık ayet ve hadislere başvurmasının ve filo-
zofların hikmet nurunu peygamberlerden aldığına dair iddiasının mantığı 
anlaşılmış olsa gerektir.32 Yine o, aklî ve ahlâkî erdemler aracılığıyla Tan-
rı’nın feyzini kabule yatkınlık kazanmış olan insanın, böylece Tanrı veya 

                                                 
30  Bkz. Anay, Celaleddin Devvani Hayatı, 284, 306-309. 
31  Celaleddin Devvani, Risale-i Sayha ve Sada, 70-71. 
32  Bkz. Celaleddin Devvani, Ahlak-ı Celali, 65, 75, 113, 123, 153, 219, 224. 
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Nihâi İyi ile kendisi arasında hiçbir perde olmayacak şekilde O’na yakın ola-
bileceğini ve gerçek mutluluğun da bu olduğunu ileri sürmektedir.33 İşte 
tüm bu açıklamalar ahlâk metafiziği açısından önemli olup bir yandan ahlâ-
kî değerlere ve önermelere ontolojik bir temel bulma arayışını hedefine ka-
vuştururken, diğer yandan ahlâk epistemolojisi açısından önemli olan “ah-
lâkî önermelerin neye göre belirleneceği?” sorusunu da belli ölçüde çözüme 
kavuşturmaktadır. Bu türden görüşler ileride Devvani’yi insan fiillerinin ah-
lâkî değerini belirlemede temel unsurun Tanrı olduğu şeklindeki bir sonuca 
götürmesi qayet tabiidir. Fakat ahlâkî ilkelerin Tanrı’ya dayandırılması, ah-
lâkî önermelerin belirlenmesinde aklın bir fonksiyonu olmadığı anlamına 
gelmemelidir. Bu bağlamda akla şöyle bir soru gelmiyor değil: Ahlâkî öner-
meleri belirlemede aklın ve dinin (şeriatin) görev ve yetki alanları neler-
dir?” 

Öncelikle şunu belirtelim ki, Devvani akıl ile din arasında belli ölçüde bir 
ilişki kursa da, onların görev ve yetkileri açısından sınırlarını, hangi konula-
rının ortak, hangilerinin ayrı olduğuna dair derin bir tartışma içine girme-
miştir. Fakat onun gerek akıl, gerek din ve ya şeriata ilişkin açıklamaların-
dan akıl ve dinin görev ve yetki alanlarına dair genel bir değerlendirme ya-
pılabilir. Şöyle ki, filozofumuza göre aklın insanı meleklerden ayıran en 
önemli özellik olub, iyiyi kötüden ayırd eden gücü temsil ettiğini daha önce 
de belirtmiştik. Devvani`nin insanın diğer varlıklardan farklı olarak temyiz 
kabiliyyeti ile donatıldığına ve onun bu kabiliyeti ile işleyeceği fiillerden do-
layı mükafat ve ceza şeklinde karşılığını alacağına ilişkin telakkiyi benimse-
miş olması insan aklına ahlaki bilinç ve davranış açısından yeteri kadar hür-
riyet tanındığını açık şekilde gözler önüne sermektedir. Binaenaleyh akıl 
sahibi olmak insana ahlaki eylemde bulunabilecek sınırlı bir özgürlük imkâ-
nı sunar. Ayrıca insan fıtratının temel iki özelliği olmasından dolayı akıl ve 
din arasında herhangi bir çatışma olmadığına dair telakki Devvani tarafın-
dan da benimsenilmekte ve hatta zaman-zaman konuya ilişkin âyetlere yer 
verilmektedir. Sonuç olarak akıl ve din insanın ahlaki yetkinliğe, halifetul-
lah makamına ulaşmasında temel dayanak noktası ve kıstastır. İlahi ahlakla 
ahlaklanmanın yolu akıl ile dini prensiplerin biraraya getirilmesi ile müm-
kün gözükmektedir.34 

Devvani’nin ahlâk düşüncesine daha geniş bir açıdan baktığımızda onun 
genel olarak felsefe, özel olarak ise pratik felsefe veya amelî hikmetle şerîat 
arasında çok yakın bir paralellik kurduğu rahatlıkla söylenebilir. İbn 
Miskeveyh ve Tusi gibi o da, bireyler için dinî inanç ve hayatın önemini ka-
                                                 
33   Anay, Celaleddin Devvani Hayatı, 328-333. Benzer açıklamalar için bkz. Tûsî, er-Risâletü’n-

Nasîriyye, (Telhîsu’l-Muhassal içinde), (Beyrût: y.y., 1405/1985), 505-506.  
34  Celaleddin Devvani, Ahlak-ı Celali, 46-47, 281; 297; a.mlf., Risale der Tahkik-i Adalet, thk.: Necip 

Mâyil Herevî, (Mecmua-i Resâil-i Hattîy-i Fârisî içinde), I, (Meşhed: 1362 hş.), 65. 
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bul etmekte, insanın bedensel ve duyusal doğasının aklî ve ahlâkî erdemleri 
benimsemede engel oluşu karşısında ilâhî şerîat ve dini, kurtuluş çaresi ola-
rak görmektedir. Ona göre ilâhî kanun iyiye ve mutluluğa götürecek şeyleri 
ve erdemleri buyurur, kötülük ve rezîletlerden alıkoyar. Böylece yiğitlik, if-
fet vs. gibi erdemler dinî emirlerin de içeriğini oluşturmaktadır.35  

Ayrıca, Devvani`nin orta yol anlayışı ve bu anlamdakı düşünceleri de akıl 
ile dinin görev ve yetki alanlarını kısmen belirleme açısından oldukça mani-
dardır. Şöyle ki, selefleri gibi düşünürümüze göre de orta yol stabil olmayıp 
kişilere, çeşitli durum ve şartlara göre değişkendir. Binaenlayeh fazilet için 
söz konusu olan vasatı bulmak ve onu anlamak pek zordur. Buna göre ahlak-
ta ideal kabul edilen ortaya ulaşabilmek için aklın bütün iyiliklerin kaynağı 
olan Tanrı`dan gelen şeriatın belirlediği ölçüye uyması gerekir.36 

Sonuç olarak ahlakın kaynağına ilişkin buraya kadar yapılan tartışmalar-
dan Devvani`nin ahlakın metafizik, epistemolojik ve psikolojik kaynağı 
konusundakı temel fikir ve iddialarında seleflerinden büyük ölçüde etkilen-
diği görülmektedir.  
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Öz 
Antik Yunan ve Helenistik dönem felsefe gelenekleri hikmet, iffet, şecaat 

ile adaletten müteşekkil bulunan dört erdemi ideal bir ahlâkî yaşam sürdü-
rebilmek açısından diğerlerinden daha ayrıcalıklı ve önemli kabul etmiştir. 
Bu kabul, kadîm dünyanın sahip bulunduğu felsefe-bilim birikimini tevarüs 
eden İslam felsefesi tarafından da dikkate alınmıştır. Tevarüs sonrası oluşan 
felsefî alanyazında bahsi geçen erdemler yaygınlıkla temel erdemler (el-
fezâilu’l-asliyye) şeklinde nitelendirilmiş ve onlar etrafında daha önce gün-
deme gelen soruların pek çoğu İslam filozofları tarafından da birer felsefî 
mesele haline getirilmiştir. Böylesi meselelerden biri de ilgili dört temel er-
demin birbirleri ile irtibatı problemidir. Kendisini daha çok “erdemler var 
olabilmek için birbirlerine muhtaç mıdır?” sorusu üzerinden dışa vuran bu 
problem, felsefe tarihinin erken dönemlerinden itibaren inceleme konusu 
olmuş ve kendisine yönelik değişik çözüm önerileri ileri sürülmüştür. Ne var 
ki, filozoflarca sunulan cevapların detayları değişse de teklif edilen çözüm 
önerileri genel itibariyle ortak bir ana fikir, erdemlerin kendi aralarında bir 
çeşit birlik/bütünlük arz ettiği fikri etrafında şekillenmiştir. Aynı şekilde, 
klasik dönem İslam filozoflarının da söz konusu irtibat problemine ürettik-
leri kendi cevaplarında erdemlere yönelik benzer bir bütüncül yaklaşımı 
muhafaza ettikleri görülmektedir. Diğer bir deyişle onlar da erdemleri bir-
leştirmekte/bütünleştirmektedir. Bu tebliğ, öncelikle temel erdemlerin bir-
birleri ile irtibatı probleminin İslam ahlâk düşüncesinin yenilenme döne-
minde de değerini koruyup korumadığı sorusuna bir yanıt bulmaya çalışa-
cak, şayet bu sorunun cevabı olumlu ise akabinde de probleme dair ortaya 
konulan çözümlerde önceki bütüncül yaklaşımın sürdürülüp sürdürülmedi-
ğini tespite gayret edecektir. Konuya ilişkin incelemeler ise Adudüddin el-Îcî 
(öl. 756/1355) tarafından telif edilen ve yenilenme dönemi İslam ahlâk dü-
şüncesinin önemli eserlerinden olan el-Ahlâku’l-‘Adudiyye ile onun şerhleri 
çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 
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Anahtar Kelimeler: İslam Felsefesi, Yenilenme Dönemi İslam Ahlâk Dü-
şüncesi, Ahlâk-ı Adudiyye, Temel Erdemler, Erdemlerin Birliği. 

 
The Idea of the Unity of the Virtues in the Regeneration Period of 

Islamic Ethical Thought: A Study Within the Framework of al-Akhlāk al-
‘Adudiyyah and Its Commentaries 

Abstract 
Philosophical traditions of the ancient Greek and the Hellenistic period 

accept the four virtues, which are composed of wisdom (hikmah), courage 
(shajā‘ah), temperance (‘iffah) and justice (‘adālah), as more privileged and 
important from others in terms of living an ideal moral life. This acceptance 
was considered by Islamic philosophy which inherited the accumulation of 
philosophical-scientific knowledge of the ancient world. In the literature 
arose after this inheriting, the mentioned virtues commonly named as 
cardinal virtues (al-fadāil al-asliyyah), and many of the questions asked 
about them before were also tackled as philosophical problems by Islamic 
philosophers. One of them is the problem of the interconnectedness of the 
four virtues. This problem, which manifests itself mostly through the 
question of “do virtues need each other to be able to exist”, has become a 
subject of study from the early period of the history of philosophy, and 
different solutions have been provided to it. However, although the details 
of answers given by philosophers change, the provided solutions have 
generally taken shape around a common main idea, the idea that the virtues 
constitute a kind of unity/integrity among themselves. Likewise, it seems 
that the Islamic philosophers of the classical period uphold a similar holistic 
approach to the virtues when they give their answers to the 
aforementioned interconnectedness problem. In other words, they 
unite/integrate the virtues too. This paper, firstly, will try to find an answer 
to the question of whether the problem of the interconnectedness of the 
cardinal virtues sustain its value or not in the regeneration period of Islamic 
ethical thought; then, if the answer is in the affirmative, it will strive to 
determine whether the former holistic approach is maintained or not in the 
solutions given to that problem. Researches on this will be conducted 
within the framework of both al-Akhlāk al-‘adudiyyah by ‘Adud al-Dīn al-Ījī 
(d.756/1355), which is a significant work of the regeneration period of 
Islamic ethical thought, and its commentaries. 

Keywords: Islamic Philosophy, The Regeneration Period of Islamic 
Ethical Thought, al-Akhlāk al-‘Adudiyyah, Cardinal Virtues, Unity of the 
Virtues. 
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Giriş 
Platon’un (öl. MÖ 347) Devlet isimli diyaloğunun dördüncü kitabında 

(427e-434a)1 hikmet (sophía), iffet (sôphrosûnê), şecaat (andreia) ve 
adl/adaletten (díkê/dikaiosûnê) oluşan erdem kümesini diğer erdemlerden 
ayrı tutup iyi yaşama ilişkin tasavvurunun merkezine yerleştirmesi ile bir-
likte, felsefe tarihinde bir “ayrıcalıklı erdem” fikri ortaya çıkmıştır. Ne var 
ki, milattan sonra 4. yüzyılda yaşamış Hristiyan kilise babalarından olan Aziz 
Ambrose’un (öl. MS 397) söz konusu dört erdeme bir bütün halinde 
“Virtutes Cardinales” (Temel Erdemler) şeklinde atıfta bulunmasına değin 
bu fikir varlığını muayyen bir terime bağlı olmaksızın sürdürmüştür.2 
Ambrose tarafından ortaya konulan isimlendirmenin kabul görmesinin ne-
ticesinde ise o yüzyıldan itibaren artık “temel erdem kavramı” şeklinde 
anılmaya başlamıştır.3 Temel erdem kavramı gerek Platon-Ambrose arası ve 
gerekse sonraki süreçte farklı felsefe gelenekleri tarafından benimsenmesi-
ne rağmen, kavramın atıfta bulunduğu tekil nesneler yani temel erdemler 
genel itibariyle herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. Başka bir deyişle, fel-
sefe tarihinde temel erdemler denilince akla çoğunlukla yalnızca hikmet, if-
fet, şecaat ve adaletten müteşekkil dört erdem gelmiştir. Bu genel hüküm 
çok büyük oranda İslam felsefesi geleneği için de geçerli gözükmektedir. Ni-
tekim, İslam felsefesinin ilk dönemini teşkil eden klasik dönem içerisinde 
ahlâk felsefesine ilişkin kavram, problem, terim vb. her türden felsefî üre-
timleri ile dikkat çekmiş filozofların temel erdem kavramını dikkate alarak 
bir erdem teorisi geliştirdikleri ve bu teorinin merkezindeki erdemleri de 
“el-Fezâilu’l-Asliyye” (Temel Erdemler)4 şeklinde anıp yukarıda adı geçen 

                                                 
1  Plato, “Republic”, Complete Works, haz. John M. Cooper (Cambridge: Hackett Publishing 

Company Yay., 1997), 1059-1065. 
2  “Cardinalis” sıfatı, Türkçe karşılığı “menteşe” olan “cardo” isminden türetilmiştir. Dolayı-

sıyla “Virtutes Cardinales”in harfi harfine yapılacak bir tercümesi “Menteşe Erdemler”dir. 
Fakat, Ambrose’un böylesi bir terim vaz etmesinin ardında yatan sebebi dikkate aldığımız-
da daha uygun bir karşılık teklif edilebilir hale gelmektedir. Bahse konu sebep, kendisinin 
bütün erdemlerin Platon tarafından öne çıkarılan dört erdeme dayandığını, bunlar üzerin-
de döndüğünü/sallandığını düşünmesidir. Şu hâlde, bu düşünsel arka planı ve Ambrose’un 
maksadını göz önünde bulundurarak, felsefî bir terim olarak “Virtutes Cardinales”in karşı-
lığını “Temel Erdemler” şeklinde ifade edebiliriz. Aziz Ambrosu’un “Virtutes Cardinales” 
terimini icadına ilişkin detaylı bir açıklama için bk. R. E. Houser, The Cardinal Virtues: 
Aquinas, Albert, and Philip the Chancellor (Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies 
Yay., 2004), 32-34. 

3  Temel erdem kavramının anlam alanına ilişkin daha detaylı bir açıklama için bk. İbrahim 
Aksu, Farabi’de Temel Erdemler (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Doktora Tezi, 2018), 18-28. 

4  İslam felsefesi geleneğinde temel erdemler olarak nitelenen dört erdeme yalnızca “el-
Fezâilu’l-Asliyye” terimi ile atıfta bulunulmamıştır. Her biri yine anlam bakımından “Temel 
Erdemler” şeklinde tercüme edilebilecek diğer terimleri şöyle sıralayabiliriz: “Ümmehâtu’l-
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dört tane ile sınırlı tuttukları gözlemlenmektedir.5 Hemen ilave etmek gere-
kir ki, tevarüs edilen yalnızca kavram ve onun içeriği değildir. Temel erdem-
ler etrafında ortaya atılan ve Platon’dan itibaren çözümü aranan problemler 
de İslam filozoflarınca ilgilenilmeye ve yeniden ele alınmaya değer görül-
müştür. Onlardan biri, söz konusu temel erdemlerin birbirleri ile irtibatı 
problemidir. Klasik dönemde araştırmaya konu kılındığını bildiğimiz bu 
problemin6 yenilenme döneminde de sıcaklığını ve değerini sürdürüp sür-
dürmediği, şayet sürdürmekte ise ona yönelik nasıl bir cevabın üretildiği so-
rusu incelenmeye muhtaçtır. Bu tebliğ de anılan soruya bir yanıt aramak 
maksadıyla yenilenme döneminin temsil gücü yüksek bir metni olan 
Adudüddin el-Îcî’ye7 (öl. 756/1355) ait el-Ahlâku’l-‘Adudiyye adlı eser8 ile yine 
aynı dönemde bunun üzerine kaleme alınan şerhlere9 odaklanacaktır. İnce-
                                                                                                               

Fezâil”, “Ümmehâtu’l-Ahlâk”, “el-Fezâilu’l-‘Âmmiyye” ve “el-Fezâilu’l-‘Uzmâ”. Bk. Aksu, 
Farabi’de Temel Erdemler, 23-24. 

5  Bu dönem içerisinde konumuz bağlamında zikredilmesi gereken en önemli isim elbette ki 
İbn Miskeveyh’tir (öl. 421/1030). Ona göre, Platon’un diğerlerinden ayrıştırıp öne çıkardığı 
dört erdemin hepsi birer cinstir (ecnâsu’l-fezâil) ve bir bütün olarak erdem cinsleri söz ko-
nusu dört tane ile sınırlıdır. Geride kalan ve erdem şeklinde nitelendirilebilecek karakter 
özellikleri ise o cinslerin altında yer alan türlerdir (envâ‘u hâzihi’l-ecnâs). Bk. Ebû Ali 
Ahmed b. Muhammed Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, thk. Kostantin Zurayk (Beyrut: el-
Câmi‘atu’l-Amerikiyye fî Beyrût Yay., 1966), 16. 

6  Bu noktada, örneklik değerlerinin yüksek olması hasebiyle, klasik dönemde zikredilen 
problemle biri dolaylı biçimde ve diğeri de doğrudan ilgilenen iki ismi zikretmemiz müm-
kündür. Söz konusu isimlerden ilki İbn Miskeveyh’tir. Filozofun probleme yaklaşımının izi-
ni sürmememize yardımcı olacak ifadeler, Tehzîbu’l-Ahlâk’ın farklı sayfalarına dağılmış du-
rumdadır. O nedenle de İbn Miskeveyh’in temel erdemleri nasıl irtibatlandırdığı sorusu 
müstakil bir çalışmayı talep etmektedir. Kendisinin ilgili problem çerçevesinde değerlendi-
rilebilecek fikirleri için bk. Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, 50-51, 93, 105, 110, 112, 129. 
Konu bağlamında İsmi anılacak ikinci filozof ise, İbn Miskeveyh’in aksine eserlerinde prob-
lemin çözümüne müstakil bir başlık ayıran Râgıb el-İsfahânî’dir (öl. V/XI. Yüzyıl). Bk. Râgıb 
el-İsfahânî, Kitâbu’ẕ-Ẕerî‘a ilâ mekârimi’ş-şerî‘a, thk. Ebu’l-Yezîd Ebû Zeyd el-‘Acemî (Kahire: 
Dâru’s-Selâm, 2. Baskı, 2010), 121-122. Erdemlerin birbirleri ile irtibatı problemi üzerine 
İsfahânî felsefesi çerçevesinde yapılan yakın tarihli bir çalışma için bk. İbrahim Aksu, “Er-
demler Arası İrtibat Problemine Bir Çözüm Olarak Râgıb el-İsfahânî’de Erdemlerin Birliği 
Öğretisi”, İlahiyat Tetkikleri Dergisi 52 (Aralık 2019), 173-193. 

7  Adudüddin el-Îcî’nin hayatı ve eserlerine dair bk. Tahsin Görgün, “Îcî, Adudüddin Kadı 
Ebü’l-Fazl Abdurrahman B. Rükneddin B. Abdurrahman (ö. 756/1355)”, İslâm İlim ve Düşünce 
Geleneğinde Adudüddin el-Îcî, ed. Eşref Altaş (İstanbul: İsam Yay., 2017), 21-76. 

8  Eserin tanıtımı, neşri ve tercümesi için bk. Mustakim Arıcı, “Adududdîn el-Îcî’nin Ahlâk 
Risâlesi: Arapça Metni ve Tercümesi”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Dergisi 15 (Mart 2009), 138-
169. Müellif, içerdiği temel problemleri de tahlil etmek suretiyle risâleyi yeniden neşret-
miştir. Bk. Mustakim Arıcı, “Îcî'de Ahlâk Felsefesinin Temel Meseleleri”, İslâm İlim ve Düşün-
ce Geleneğinde Adudüddin el-Îcî, ed. Eşref Altaş (İstanbul: İsam Yay., 2017), 523-579. Metin in-
celemelerimizde risâlenin bu neşrini esas aldık. 

9  İslam düşüncesinin yenilenme dönemi olarak adlandırdığımız XII.-XVI. yüzyıllar arasındaki 
zaman diliminde risâle üzerine yazılan şerhler, müelliflerinin vefat tarihlerine göre sırasıy-
la Şemşüddîn el-Kirmânî (öl. 1384), Seyfüddîn Ahmed el-Ebherî (öl. 1397) ve Taşköprîzâde 
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lemeye zemin teşkil etmesi bakımından ise öncelikle zikredilen eserlerde 
temel erdem kavramına ve temel kabul edilen erdemlerin varlığına bakmak 
yerinde olacaktır. 

 
1. Ahlâk-ı Adudiyye ve Şerhlerinde Temel Erdemler 
Ahlâk-ı Adudiyye risâlesi, İslam ahlâk düşüncesi içerisindeki farklı gelenek-

ler arasında felsefî geleneği takip eden, en temelde Ahlâk-ı Nâsırî’den etkilen-
mekle birlikte özgün yönleri bulunan, önemli görülmesi yanında son derece 
veciz ve yoğun kaleme alınması dolayısıyla da pek çok şerhe konu olan bir 
eserdir.10 Risâle, bağlı bulunduğu felsefe geleneğinin erdem anlayışını sür-
dürmekte ve erdemlere dair izahlarını temel erdem kavramını esas alarak or-
taya koymaktadır. Buna göre, söz konusu eserde erdemler temel11 ve alt er-
demler (şu‘abu’l-fezâil) şeklinde bir tasnife tabi tutulmaktadır. Temel erdem-
ler de yine benzer şekilde hikmet, şecaat, iffet ile bunların birleşiminden oluşan 
adaletten müteşekkildir.12 Risâlenin şerhlerine bakıldığında ise, temel erdem-
lerin sayıları ve nelerden ibaret oldukları hususunda Îcî ile şârihler arasında 
herhangi bir fikrî ayrılığın bulunmadığı anlaşılmaktadır.13 Bununla birlikte, 
söz konusu erdemlerin sonuncusu olan adaletin mahiyeti bağlamında şerh-
lerde karşılaştığımız tartışmalar ve değerlendirmeler, ana metin ile şerhlerin 
temel erdemlere bakış açısının bütünüyle de örtüşmediğine, konu üzerinde 
kısmen de olsa ayrışmalar bulunduğuna işaret etmektedir.14 Nitekim, ilerleyen 

                                                                                                               
Ahmed Efendi’ye (öl. 1561) aittir. Zikredilenler yanında müellifi meçhul ama telif tarihinin 
15. yüzyıl olduğu bilenen bir şerhi de yine yenilenme döneminde kaleme alınanlar arasında 
saymak durumundayız. Bu tebliğ çerçevesinde ise, sempozyumun ilgili olduğu tarihsel ara-
lığı göz önünde bulundurarak araştırmamızı yalnızca 14. ve 15. yüzyıllarda telif edilenlerle 
sınırlandıracağız. Ahlâk-ı Adudiyye’nin neşir, tahkik ve şerhleri etrafında oluşan literatüre 
ilişkin bir liste için bk. Mustakim Arıcı, “Ahlâk-ı Adudiyye Literatürü ve Şerhlerde Yöntem 
Sorunu”, İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Adudüddin el-Îcî, ed. Eşref Altaş (İstanbul: İsam 
Yay., 2017), 633-635. 

10  Arıcı, “Adududdîn el-Îcî’nin Ahlâk Risâlesi: Arapça Metni ve Tercümesi”, 137-143. 
11  Adududdîn el-Îcî, temel erdemleri nitelemek üzere herhangi bir özel terim yahut sıfat kul-

lanmamaktadır. Bk. Arıcı, “Îcî'de Ahlâk Felsefesinin Temel Meseleleri”, 556-560. Ancak 
şerhlerden bazılarında bunlar “erdemlerin cinsleri” (ecnâsu’l-fezâil) şeklinde adlandırıl-
maktadır. Bk. Alâüddîn el-Kâzerûnî, Şerhu’l-Ahlâki’l-‘Adudiyye, nşr. Mehmet Aktaş, çev. 
Mehmet Demir ve Güvenç Şensoy (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay., 
2014), 51. 

12  Her bir temel erdemin altında yer alan tâlî erdemlere ilişkin bk. Arıcı, “Îcî'de Ahlâk Felsefe-
sinin Temel Meseleleri”, 558-560. 

13  Şemşüddîn el-Kirmânî, Şerhu’l-Ahlâki’l-‘Adudiyye, nşr. ve çev. Mervenur Yılmaz (Ankara: No-
bel Akademik Yay., 2016), 36-63; Seyfüddîn Ahmed el-Ebherî, Şerhu’l-Ahlâki’l-‘Adudiyye, nşr. 
ve çev. Ömer Türker (Ankara: Nobel Akademik Yay., 2016), 18-31; Müellifi Meçhul, Şerhu’l-
Ahlâki’l-‘Adudiyye, nşr. ve çev. Kübra Bilgin Tiryaki (Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 
2016), 48-89. 

14  Kirmânî, Şerhu’l-Ahlâki’l-‘Adudiyye, 56; Ebherî, Şerhu’l-Ahlâki’l-‘Adudiyye, 29. 
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satırlarda ele alınacağı üzere, tam da bu örtüşmeme ve ayrışma durumu temel 
erdemlerin birbirleri ile nasıl bir irtibata sahip bulunduğu sorusunu Ahlâk-ı 
Adudiyye şerhleri için felsefî bir probleme dönüştürmektedir. 

 
2. Ahlâk-ı Adudiyye ve Şerhlerinde Temel Erdemlerin Birbiri İle İrtibatı 

Problemi 
Ahlâk-ı Adudiyye ve onun üzerine kaleme alınmış şerhler çerçevesinde bir 

önceki başlıkta ortaya konan değerlendirmeler, temel erdem kavramı ve bu 
kavramın atıfta bulunduğu temel sayılan erdemler açısından klasik dönem 
ile yenilenme dönemi arasında belirli bir devamlılığın bulunduğuna işaret 
etmektedir. Ancak bu durum, elbette ki, söz konusu erdemler etrafında olu-
şan problemlerin de benzer şekilde devam ettiği anlamına gelmemektedir. O 
nedenle de her biri için ayrıca bir inceleme gerekmektedir. Bu başlığın ele 
alacağı ise, temel erdemlerin birbiri ile irtibatı problemidir.15 Problemi şu 
soru aracılığı ile daha da somutlaştırabilmemiz mümkündür: Temel erdem-
ler; ontolojik bakımdan birbirinden bağımsız mıdır, yoksa biri var olmadan 
diğeri de olamayacak biçimde birbirine muhtaç mıdır? 

Oldukça muhtasar bir metin sayabileceğimiz Ahlâk-ı Adudiyye, temel er-
demlerin varlığını insânî nefse ait bazı kuvvetlerin yerine getirdikleri belirli 
türden eylemler üzerine bina etmektedir. Şöyle ki; insanî nefsin düşünme 
(nutk), öfke (ğazab) ve arzu (şehvet) olmak üzere üç kuvveti bulunmaktadır. 
Düşünme kuvvetinin itidal üzere işlemesi hikmet, öfke kuvvetinin itidal üze-
re işlemesi şecaat ve arzu kuvvetinin itidal üzere işlemesi ise iffet erdemini 
meydana getirmektedir.16 Bu kaydedilenler, ilk bakışta okuyucuya temel er-
demlerin ilk üç tanesi olan hikmet, iffet ve şecaatin var olabilmek birbirleri-
ne ihtiyaç duymadığını, biri olmaksızın diğerinin var olabileceğini ima et-
mektedir. Zira bunlar, ayrı nefs kuvvetlerinin ürünü olmaları dolayısıyla 
kendinde mahiyetleri bulunan şeylerdir. Ne var ki, şerhler tarafından ortaya 
konulan açıklamalar, konuya ilişkin kaynak metin çerçevesinde ilk elde ya-
pılabilecek böylesi bir değerlendirmenin şârihler tarafından paylaşılmadığı-
nı göstermektedir. Çünkü şârihlere göre öfke ve arzu kuvvetlerinin itidal 

                                                 
15  Erdemler arası irtibat probleminin ortaya çıkışına, tarihsel gelişim sürecine, ayrıntılarına 

ve probleme çözüm önerisi olarak geliştirilen erdemlerin birliği fikrine ilişkin detaylı ince-
lemeler için bk. John M. Cooper, “The Unity of Virtue”, Social Philosophy and Policy 15/1 
(1998), 233-235; Robert Merrihew Adams, A Theory of Virtue: Excellence in Being for the Good 
(Oxford: Clarendon Yay., 2006), 171-211; Daniel C. Russell, Practical Intelligence and the Virtues 
(Oxford: Clarendon Yay., 2009), 333-373; Justin C. Clark, Virtue as Knowledge and Unity in Early 
Plato (Santa Barbara: University of California, Doktora Tezi, 2013); Christopher Toner, “The 
Full Unity of the Virtues”, The Journal of Ethics 18/3 (September 2014), 207-227; Aksu, “Er-
demler Arası İrtibat Problemine Bir Çözüm Olarak Râgıb el-İsfahânî’de Erdemlerin Birliği 
Öğretisi”, 176-180. 

16  Arıcı, “Îcî'de Ahlâk Felsefesinin Temel Meseleleri”, 556. 
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üzere işleyebilmeleri/fonksiyon icra edebilmeleri ve böylelikle de kendileri-
ne mahsus erdemleri üretebilmeleri için düşünme kuvvetine itaat etmeleri, 
onun yönlendirmelerine göre hareket etmeleri gerekmektedir.17 Diğer bir 
ifadeyle, bu iki kuvvetin erdem üretebilmesi düşünme kuvvetine bağlıdır. 
Öte yandan düşünme kuvveti de özü itibariyle sağlıklı/itidal üzere işleyen 
bir kuvvet değildir. Bu yargıya, onun erdem gibi erdemsizlik de üretebiliyor 
oluşundan hareketle varabilmek mümkündür.18 Şu durumda, kendisi sağlıklı 
işlemeden diğer iki kuvvet olan öfke ve arzu kuvvetini kontrolü altına alma-
sı ve onları mutedil/erdem üretebilir hale getirmesi pek olası değildir. Dü-
şünme kuvvetinin sağlıklı yani itidal üzere fonksiyon icra etmesi ise adına 
hikmet denilen erdemin varlığa gelmesi demektir. O halde hikmet, şecaat ve 
iffet erdemleri arasında ontolojik açıdan sıkı bir irtibat bulunmaktadır. Şe-
caat ve iffet, ancak düşünme kuvvetinin erdemi olan hikmet ortaya çıkarsa 
varlık bulabilmektedir. Bu da şârihlerin temel erdemlerden ilk üçünü onto-
lojik olarak birbirine bağladıkları, onlar arasında hikmet öncülüğünde onto-
lojik bir birlik tesis ettikleri anlamına gelmektedir. Ancak hemen belirtelim 
ki, çizilen bu tabloda sonuncu temel erdem kabul edilen adaletin durumu 
belirsizdir. Dolayısıyla onun da anılan birliğin kapsamına dâhil edilip edil-
meyeceğini netleştirmeden irtibat sorununun tam anlamıyla bir çözüme ka-
vuştuğunu söyleyemeyiz.  

Adalet, Ahlâk-ı Adudiyye şerhlerinde mahiyeti en fazla tartışılan temel er-
demdir. Konuyu incelemeye Îcî’nin adalet erdeminin tanımına ilişkin kay-
dettiği şu ifade ile başlayabiliriz: “Adalet, diğer erdemleri birleştiren/bir ara-
yan getiren erdemin ismidir.”19 Bu alıntı ilk elde bize, erdemlerin birliği me-
selesinde kaynak metin ile şerhler arasındaki örtüşen ve ayrışan noktalara 
dair bir fikir vermektedir. Şöyle ki; alıntıda italikle vurgulanan ibareler bir 
yandan şerhlerden hareketle vardığımız temel erdemlerin kendi aralarında 
birlik arz ettiği düşüncesini kaynak metnin de paylaştığını teyit ederken, di-
ğer yandan bu birliğin yine yukarıda şerhlerden hareketle dile getirildiği gi-
bi hikmet tarafından değil adalet tarafından tesis edildiğini ima etmektedir. 
Şu hâlde, açıklık kazanması gereken iki husus bulunmaktadır. Birincisi, ada-
letin erdemleri birleştirmesi ile neyin kastedildiği; ikincisi ise, buna paralel 
olarak hikmet ve adaletten hangisinin erdemlerin birliğinde öncü rol oyna-
dığı meselesidir. Adudüddin el-Îcî kendi eserinde adaletin tanımının hemen 
ardından onun alt erdemlerini sıralamaya geçtiğinden ötürü sorduğumuz 
soruların yanıtını şerhlerde aramak durumundayız. 
                                                 
17  Kirmânî, Şerhu’l-Ahlâki’l-‘Adudiyye, 36-37; Müellifi Meçhul, Şerhu’l-Ahlâki’l-‘Adudiyye, 44-49. 
18  Arıcı, “Îcî'de Ahlâk Felsefesinin Temel Meseleleri”, 556; Kirmânî, Şerhu’l-Ahlâki’l-‘Adudiyye, 

32-35; Müellifi Meçhul, Şerhu’l-Ahlâki’l-‘Adudiyye, 44-45. 
19  “ الفضائل سائر يجمع ملا اسم العدالة و ”. Bk. Arıcı, “Îcî'de Ahlâk Felsefesinin Temel Meseleleri”, 

560. 
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Şemşüddîn el-Kirmânî ile Seyfüddîn Ahmed el-Ebherî’ye ait şerhlerle ya-
zarını bilmediğimiz 15. yüzyıl şerhine baktığımızda, Îcî’nin yukarıda alıntı-
lanan cümlesinin izahı sadedinde adaletin neliği hakkında bir tartışmanın 
yapıldığını ve konuya ilişkin iki farklı görüşün dile getirildiğini görmekteyiz. 
Birinci görüşe göre adalet, kendinde mahiyete sahip ayrı bir erdemdir ve 
erdem üreten üç nefs kuvvetinin birlikte uyum içinde hareket etmesi neti-
cesinde varlık bulmaktadır. Diğerleri gibi o da farklı bir “orta” nitelik olup 
insanın kendisi dışındaki varlıklarla muamelesi bağlamında söz konusu edi-
len dördüncü temel erdemdir. İkinci görüşe göre ise, ki ilgili şerhler bunu 
başını Nasîruddîn et-Tûsî’nin (öl. 672/1274) çektiği muhakkiklere atfetmek-
tedirler, adalet üç temel erdemin toplamından (mecmû‘), bir arada bulun-
masından ortaya çıkan bir niteliktir.20 Bu haliyle de adalet yine kendinde bir 
mahiyete sahiptir. Ancak diğer görüşten farklı olarak burada o özel bir ey-
lem çeşidi ile ilişkilendirilmemektedir.21 Kirmânî’ye göre Îcî önceleri adalete 
dair bu ikinci görüşü benimserken, sonradan birincisine taraftar olmuş ve 
Ahlâk-ı Adudiyye’de de onu ortaya koymuştur.22 

Kaydedilen bu görüşleri, Îcî’nin adaleti tanımlayan ifadelerinden yola çı-
karak sormuş bulunduğumuz iki sorunun cevabı bağlamında değerlendir-
memiz mümkündür. Böylelikle, yukarıda hikmet, şecaat ve iffet arasında bu-
lunduğunu belirttiğimiz ontolojik birliğin kapsamına adaleti dahil edip 
edemeyeceğimiz hususu da açıklığa kavuşacaktır. İlk görüşe göre, üç nefs 
kuvvetinin her biri kendine mahsus erdemi üretme sürecinde diğerleri ile 
de birlikte hareket ederse her bir kuvvetin müstakil erdemi yanında ortak 
bir nitelik olarak bir de adalet erdemi meydana gelir. Böylelikle erdem sayısı 
dört olur. Bu yaklaşımda adalet erdeminin varlığı, kuvvetlerin birlikte hare-
ket ettiklerine, üç erdemin de vücut bulduğuna ve dolayısıyla da erdemler 
arasında bir birlik oluştuğuna işaret etmektedir. Fakat aynı yaklaşım, adale-
tin bağlı bulunduğu şarta dikkat edildiğinde, ilgili nefs kuvvetlerinin birlikte 
hareket etmek zorunda olmadıklarını, yalnızca kendilerine özgü erdemleri 
üretmekle yetinebileceklerini, dolayısıyla da temel erdemlerden bazılarının 
var olup bazılarının olamayabileceğini de ima etmektedir. O nedenle burada 
adaletin temel erdemler arasındaki birlikle veya bölünmüşlükle ilgisinin söz 
konusu birliği tesis bağlamında değil sadece temsil bağlamında bir ilgi sayı-
labileceğini söyleyebiliriz. İkinci görüşe gelince, burada adalet üç kuvvetin 
beraberce hareketinden bağımsız olarak yalnızca üç erdemin ortaya çıkışına 

                                                 
20  Şârihlerin Nasîruddîn et-Tûsî’nin de benimsediğini belirttikleri bu adalet görüşüne paralel 

açıklamaları Ahlâk-ı Nâsırî’den takip edebilmek için bk. Joep Lameer, The Arabic Version of 
Tūsī’s Nasirean Ethics (Leiden: Brill Yay., 2015), 199. 

21  Kirmânî, Şerhu’l-Ahlâki’l-‘Adudiyye, 56-57; Ebherî, Şerhu’l-Ahlâki’l-‘Adudiyye, 28-29; Müellifi 
Meçhul, Şerhu’l-Ahlâki’l-‘Adudiyye, 78-79. 

22  Kirmânî, Şerhu’l-Ahlâki’l-‘Adudiyye, 56-57. 
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bağlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, ister kuvvetler beraber hareket ederek 
erdemlerini üretsin isterse her biri kendi başına erdemlerini üretsin, eğer üç 
erdem varsa bunların bir aradalığı dördüncü temel erdemi kendiliğinden 
doğurmaktadır. O bakımdan birinci yaklaşımda olduğu gibi bu yaklaşımda 
da adalet temel erdemler arasındaki birliğin oluşumuna etki eden bir faktör 
değil, aksine o birliğin sonucu, dolayısıyla bir parçası ve elbette ki bir temsi-
lidir. Şu hâlde, şârihlerin aktardıkları çerçevesinde sorularımızın ilkine ce-
vap sadedinde diyebiliriz ki Adudüddin el-Îcî adalet diğer erdemleri birleşti-
ren, bir araya getiren bir isimdir derken onun bu süreçte bir fail sebep oldu-
ğunu değil, adaletin varlığının öteki temel erdemlerin de varlığına ve ayrıca 
bir aradalığına işaret ettiğini söylemek istemiştir. Bu sonuç aynı zamanda 
ikinci sorunun da yanıtını kendi içinde barındırmaktadır. Zira adalet eğer 
birleştirici bir unsur değil yalnızca birleşmenin bir parçası ve göstergesi ise, 
bu durumda hikmet daha önce belirtildiği gibi temel erdemleri ontolojik 
açıdan birbirine bağlayıp onları birleştiren nitelik olma özelliğini sürdür-
meye devam edecektir. Yalnız bir farkla ki, artık hikmetin birleştirdiği er-
demler arasına dördüncü temel erdem sayılan adalet de dâhil olacaktır. 

 
Sonuç 
Adudüddin Îcî’nin Ahlâk-ı Adudiyye isimli metni ile bu son derece muhta-

sar metni bir yandan içerdiği problemleri görünür kılacak, diğer yandan da 
o problemlere çözüm sunacak şekilde açımlayan şerhler çerçevesinde yürüt-
tüğümüz incelemeler neticesinde şu sonuçlara ulaşmış bulunmaktayız. Te-
mel erdemlerin birbiri ile irtibatı problemi ne Ahlâk-ı Adudiyye ne de şerhle-
rinde müstakil bir başlık altında incelenmemektedir. Bununla birlikte, gerek 
Ahlâk-ı Adudiyye’nin ve gerekse şerhlerinin hikmet erdemini üreten kuvvet 
olan düşünme/nutk kuvvetinin diğer erdemlerin üretim sürecine katkısına 
yönelik yaklaşımlarını ve bunun yanında da adalet erdeminin mahiyetine 
ilişkin açıklamalarını bir “erdemler arası irtibat problemi tartışması” olarak 
görmek ve okumak mümkündür. Bahsi geçen yaklaşım ve açıklamalar böyle 
okunup değerlendirildiğinde karşımıza çıkan tabloyu şöyle özetleyebiliriz. 
Şecaat ve iffet erdemleri varlıklarını hikmet erdemine borçludur. Bu anlam-
da üç temel erdem hikmet öncülüğünde ontolojik olarak birbirine bağlan-
maktadır. İlgili erdemlerin aralarında kurulan bu bağ -yukarıda görüldüğü 
üzere her ne kadar konunun detaylarında farklı görüşler bulunsa da- adalet 
erdemini meydana getirmektedir. Şu durumda, dördüncü bir temel erdem 
olarak adalet de diğerlerine bağlı hale gelmektedir. Böylelikle hikmet, ikisini 
doğrudan ve birini de dolaylı biçimde olmak üzere, temel erdemleri birleş-
tirmektedir. Ancak, bu şekilde birleştirilmeleri neticesinde erdemler arasın-
da oluşan birlik, Sokrates (öl. MÖ 399) ve takipçilerinde gördüğümüz gibi, 
erdemlerin tamamının hakikatte hikmet yahut hikmetin tezahürleri kabul 
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edilmesi anlamında gerçek bir birlik değildir.23 Aksine, erdemlerin her biri 
kendine özgü mahiyete sahip ayrı birer olgudur. Dolayısıyla, Ahlâk-ı 
Adudiyye ve şerhleri bağlamında sözü edilen erdemlerin birliği mecazi bir 
birliktir ve yalnızca, temel erdemlerin birbirlerinden ayrılamazlığını ifade 
etmektedir. Başka bir deyişle, temel erdemlerden biri olmaksızın diğerleri 
var olamamaktadır. Elbette ki aynı şekilde bunun tersi de geçerlidir. Ahlâkî 
fail temel erdemlerden birine sahipse doğal olarak diğerlerine de sahiptir. 
Bu ise bize şunu söylemektedir: Ahlâk-ı Adudiyye ve şerhlerine göre, ahlâkî 
yaşam kendi içinde bir bütünlük taşımaktadır ve temel unsurları yani temel 
ahlâkî nitelikleri itibariyle en azından teorik düzeyde herhangi bir bölün-
müşlüğü, parçalanmışlığı kabul etmemektedir.24  

Sonuç olarak, tüm bu kaydedilenleri dikkate aldığımızda diyebiliriz ki; İs-
lam ahlâk düşüncesinin klasik döneminin bir problemi olarak temel erdemle-
rin birbirleri ile irtibatı meselesi, yenilenme döneminde de önemini ve değe-
rini korumuştur. Problem ele alınırken sergilenen yaklaşım, klasik dönemde 
karşılaştığımıza benzer şekilde, erdemlerin birleştirilmesini ve erdemler arası 
ilişkinin bütüncül bir biçimde değerlendirilmesini esas almaktadır. Bu duruma 
bakarak hem irtibat probleminin varlığı hem de ona bir çözüm önerisi olarak 
erdemlerin birliği fikri çerçevesinde klasik ve yenilenme dönemleri arasında 
bir sürekliliğin bulunduğunu belirtmek mümkündür. 
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Öz 
Kutbüddinzâde İznikî (ö. 885/1480) bitin yaratılmasının hikmetine dair 

risalesinde küçük bir hayvanın insanla birlikte var olmasındaki sırları ve 
hikmetleri yirmi fasıl halinde ele almaktadır. Bu fasılların her birinde bitin 
yaratılmasındaki hikmeti, âyet ve hadislerle bağlantılı bir şekilde ele almak-
tadır. Onun bu bağlamda seçtiği âyet ve hadislerin tamamı ahlak merkezli-
dir. Bu âyet ve hadisler üzerine yaptığı yorumları nükte, hikâye ve kıssa şek-
linde başlıklarla vurgulamaktadır. 

Kutbüddinzâde’nin söz konusu yorumlarından biri ahlakî reziletlerin 
kaynağına işaret etmesi bakımından önemlidir. O, bitin insan bedeninde or-
taya çıkmasını bazen meydana gelme (tevellüd) ile bazen de üreme (tevâlüd) 
yoluyla olduğunu belirtir ve bu durumu ahlakî reziletlerle irtibatlandırır. 
Kutbüddinzâde, meydana gelme yoluyla bitin var olmasını erdemsizliklerin 
bazısının kuvve-i şeheviyeden kaynaklanan hırs, açgözlülük, tamahkârlık, 
cimrilik ve kuvve-i gadabiyeden kaynaklanan kahır, eziyet, intikam gibi aslî 
erdemsizliklere benzetir. Bitin üreme yoluyla var olmasını ise kibir, düzen-
bazlık, hilekârlık ve zulüm gibi erdemsizliklerin, insanda aslî olan kuvve-i 
şeheviye ve gadabiyeden kaynaklı erdemsizliklerin birlikteliğinden türeme-
sine benzetir. Risale bu özelliğiyle erdemsizliklerin birbiriyle irtibatı bakı-
mından ele alınmasıyla ahlak literatürüne farklı bir bakış açısı sunmaktadır. 

Bu tebliğde Kutbüddinzâde’nin, bir haşerenin (bitin) varlığını aşama 
aşama ele alarak bunu âyet ve hadislerin işârî tefsiri ile ahlakî erdem ve er-
demsizlikleri yorumlamada nasıl kullandığı ele alınacaktır. Bu sayede 14. 
Yüzyıl âlimlerinden Kutbüddinzâde’nin belirli âyet ve hadisler çerçevesinde 
işarî/tasavvufî tefsir metodu ve ahlak düşüncesine dair görüşleri ortaya ko-
nulmuş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ahlâk, Ahlakî Eylem, Kutbüddinzâde, İşârî Tefsir, Bi-
tin yaratılışı, Seciye. 
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Qutb al-dīn Zâdah’s treatise titled Risālah fī hikmati halq al-qamlah: 
Construction of a Morality Based on Sufic Exegesis Through the Hidden 
Cause of Creation of a Small Insect 

Abstract 
In his treatise on the wisdom of the creation of headlouse, Qutb al-dīn 

Zâdah Iznikī (d. 885/1480) deals with the secrets and wisdom of the 
existence of a small animal with human in twenty chapters. In each of these 
chapters, he examines the wisdom of creating headlouse in connection with 
verses and hadiths. The verses and hadiths that he chose in this context are 
all about morality. He supports his comments on these verses and hadiths 
with titles such as wit, story and parable. 

One of the mentioned comments of Qutb al-dīn Zâdah is important in 
terms of pointing to the source of moral vices. He states that the existence 
of headlouse in the human body is sometimes through its emergence 
(tawallud) and sometimes by reproduction (tawâlud), and connects this with 
moral disgraces. Qutb al-dīn Zâdah parallels the existence of headlouse 
through occurrence with basic disgraces from appetitive faculty (qūwa 
šahwāniyya) such as lust, covetousness, cupidity and stinginess, and from 
irascible faculty (qūwa ġaḍabiyya) such as coercion, oppression and revenge. 
He likens the reproductive existence of lice to the derivation of vices such 
as arrogance, deceit, deceit and cruelty, from the unity of virtues that are 
essential in human beings and virtue of gadaby. Treatise presents a new 
perspective to moral literature by dealing with the disgraces in terms of 
their contact with each other. 

In this presentation, Qutb al-dīn Zâdah’s dealing with existence of a 
insect (headlouse) in stages and his use of it in sufic exegesis of verses and 
hadiths will be discussed. In this way, the opinions of Qutb al-dīn Zâdah, one 
of the 14th century scholars, on the Sufic exegesis method and moral 
thought within the framework of certain verses and hadiths will be 
revealed. 

Keywords: Moral philosophy, Moral action, Qutb al-dīn Zâdah, Sufic 
exegesis, Creation of lice, Character.  

 
Giriş 
Ahlâk ilmi, İslam düşüncesinde farklı disiplinlerin konusu olmak bakı-

mından diğer tüm ilimlerden farklı bir durum sergilemektedir. Bu bakımdan 
ahlâk konusunda yazılan eserlerde farklı tasnifler olmakla birlikte, genel 
olarak ahlâk; Kur’an ve sünnete dayalı ahlâk, felsefî ahlâk ve tasavvufî ahlâk 
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şeklinde farklı başlıklar altında incelenmektedir.1 Elbette Kur’an ve sünnet 
İslam düşüncesinde ahlak ilminin şekillenmesinde tartışmasız bir yere sa-
hiptir. Dolayısıyla Kuran ve sünnet hem felsefî ahlakın hem de tasavvufî ah-
lakın şekillenmesinde belirli bir düzeyde rol oynamıştır. Fakat ilk dönem 
âlimlerinin, Kur’an ve sünnete dayalı ahlak anlayışı; daha çok kelam ilminin 
ve zühd dönemi tasavvuf ilminin ahlak sahasına bakışı şeklinde değerlendi-
rilebilir. Bu bakımdan bu üç ahlâk anlayışı, İslâm düşüncesinin üzerinde 
yükseldiği üç temel ekolün, ahlak sahasına bakışını yansıtmaktadır: Kelam, 
Felsefe ve Tasavvuf.  

Bu üç disiplinin tarihi incelendiğinde ilk olarak, her birinin gelişiminin 
tarihi seyrinde ortak bir dönüm noktası vardır ki bu, Gazzâlî’dir. Zira kelam 
ilminin Gazzâlî öncesi ve sonrası şeklinde tertip edilmesi bilinen bir gerçek-
tir, tasavvuf ilmi için her ne kadar İbn Arabî öncesi zühd-tasavvuf dönemi, 
İbn Arabî sonrası nazarî tasavvuf dönemi şeklinde adlandırılsa da İbn Ara-
bî’ye giden sürecin Gazzâlî ile başladığı izahtan vârestedir. Aynı şekilde fel-
sefede de Gazzâlî sonrasında felsefî tartışmaların şekillenmesinde meslekten 
filozof olmayan ya da kendilerini hukemâdan ya da felâsifeden saymayan 
âlimlerin etkili olması, felsefe ilmi için de Gazzâlî’nin bir dönüm noktası ola-
rak kabul edilmesini sağlayabilir. İkinci olarak, bu üç disiplinin gelişim dö-
nemlerinde dikkat çekici diğer bir husus, birbirleriyle tartışma sürekliliği 
içerisinde gelişmiş olmalarıdır. Bu durum özellikle kelam ve felsefe dikkate 
alındığında daha açık bir şekilde görülebilir. Diğer taraftan ahlak ilmi, İslâm 
düşüncesinin başlangıcından beri bu üç disiplinin kesişim noktasında yer 
alan ve ihtilafın en az olduğu alandır.  

Bu bakımdan yenilenme dönemi şeklinde de adlandırılan, kelam felsefe 
ve tasavvufun yeniden -Râzî’nin ifadesiyle tahkik metoduyla- inşa edildiği 
Gazzâlî sonrası İslâm düşüncesi, erken Osmanlı dönemi İslâm düşüncesine 
temel oluşturmuştur. Gazzâlî sonrası İslâm düşüncesinin görece en önemli 
vasfı felsefe, kelam ve tasavvufun konularının -özellikle Râzî sonrasında- 
birlikte ele alınması olduğu söylenebilir. Dolayısıyla erken dönem Osmanlı 
âlimleri hem Râzî’nin felsefî-kelamî düşüncesini hem de İbn Arabî sonrası 
Ekberî düşünce geleneğini takip etmişlerdir. Ömer Türker’in işaret ettiği 
üzere İbn Arabî’nin vahdet-i vücud düşüncesi, Osmanlı ulemasının tevarüs 
ettiği en genç metafizik düşünce olma özelliğini haizdir ve Davud-ı Kayserî 
ile Molla Fenârî vahdet-i vücud düşüncesinin ikinci nesil şârihleri konu-
mundadırlar.2 Dolayısıyla erken dönem Osmanlı düşüncesinin hâkim unsuru 
olarak Ekberî gelenekten bahsedilebilir. Molla Fenârî’nin talebesi olan 
                                                 
1  Bu konuda ayrıntılı bir literatür çalışması için bkz. Hümeyra Özturan, “İslâm Ahlâk 

Düşüncesi Çalışmalarının Dünü ve Bugününe Dair Bir İnceleme”, İslâm Ahlâk Literatürü, ed. 
Ömer Türker, Kübra Bilgin Tiryaki (İstanbul: Nobel Yayınları, 2016), 1-41. 

2  Ömer Türker, Anlamı Tamamlamak (İstanbul: Ketebe Yay, 2020), 81-92. 
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Kutbüddinzâde İznikî’nin, İbnü’l-Arabî’nin Firavun’un imanı ve kâfirlerin 
cehennemdeki durumuyla ilgili görüşleri hakkında müstakil bir eser 
(Müzîlü’ş-şek fî aḳsâmi’l-kefere / Risâle fî ḳavli İbn ʿArabî fî îmâni Firʿavn) 3 ve 
Sadreddin Konevî’nin Miftâḥu’l-ġayb isimli eserine şerh (Fetḥu Miftâḥi’l-ġayb)4 
kaleme alması bu geleneğin doğrudan bir halkası olduğunu göstermektedir.5 
Kutbüddinzâde İznikî’nin Risale fî hikmeti halki’l-kamle adlı risalesi ise hem 
Ekberî gelenek içerisinde kalarak hem de felsefî ahlakın kavramlarına yer 
vererek bit ile insan ilişkisi üzerinden temsilî bir üslup ile ahlakı konu edi-
nen bir eserdir.     

 
Risale fî hikmeti halki’l-kamle 
Kutbüddinzâde İznikî bitin yaratılmasındaki hikmete dair te’lif ettiği ri-

salesinde öncelikle sufî yönünü ön plana alarak tasavvufî bir dil kullanmak-
tadır. Bu bakımdan o eserinde, bir gün gördüğü bit üzerine tefekkür ederek 
başlayan anlatımına “içimden bir ses şöyle dedi” ve ilerleyen satırlarda “bit 
bana şöyle dedi” şeklinde hem sembolik olarak yorumlanabilecek hem de 
sufî gelenek açısından keşfe dayalı bir anlatım olarak kabul edilebilecek bir 
dil kullanmaktadır.6 

O, bitin insan vücudunda yaşaması üzerine çeşitli açıklamalarda bulun-
maktadır. Onun bu açıklamalarının merkezinde insan vücudunda bitin bu-
lunmasının ve insana sıkıntı vermesinin sebepleri ile ahlakî reziletlerin in-
sana verdiği ya da ileride vereceği sıkıntı arasında kurduğu ilişki yer almak-
tadır. Bununla birlikte o, bu ilişkiyi bitin biyolojik olarak varlığa gelişinden 
itibaren kurmaktadır.7 

Kutbüddinzâde, bitin insanda var olmasını ilk olarak insanın yapıp ettiği 
kötülükler sebebiyle cehennemde yılan ve akreplerle cezalandırılmasıyla 
ilişkilendirmektedir. Bu ilişkilendirmede o, şehadet âleminin gayb âleminin 
bir benzeri olması durumuna dayanmaktadır. Buna göre insan uzun müddet 
yıkanmadığında ve cildi kirlerle kaplandığında derinin altında rutubet mey-
dana gelir ve cildin tabiatı bu rutubeti dışarı atar. Cildin üzerindeki kirlerle 
bu rutubetin karışımından pis koku ya da irin oluşur ki Kutbüddinzâde’ye 
göre bit, işte bu pislikten meydana gelmektedir. Kutbüddinzâde’nin bitin 
                                                 
3  İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Ragıp Paşa, 692.  
4  Kutbüddinzâde Mehmed İznikî, Fethu Miftâhi’l-gayb, thk. Ekber Râşidî Neyâ (Tahran: 

İntişârât-ı Suhen, hş. 1395).  
5  Reşat Öngören, “Kutbüddinzâde İznikî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: 

TDV Yayınları, 2002), 26/489-90; Reşat Öngören, “Bir Rüya Yorumcusu Olarak Mutasavvıf-
Âlim Kutbüddinzâde Mehmed İznikî”, Uluslararası İznik Sempozyumu (İznik: İznik Belediyesi 
Kültür Yayınları, 2005), 381. 

6  Kutbüddinzâde Mehmed İznikî, Risale fî hikmeti halki'l-kamle (İstanbul: Süleymaniye 
Kütüphanesi, Ragıp Paşa, 692), 230b. 

7  Kutbüddinzâde, Risale fî hikmeti halki'l-kamle, 230b. 
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bedende meydana gelişine dair bu açıklaması, döneminde mevcut olan Aris-
toteles’ten beri kabul edilen “kendiliğinden türeme (spontaneous generation/ 
tevellüd)” anlayışına işaret etmektedir.8 Dolayısıyla insanın temizliğine dik-
kat etmemesi bitin meydana gelmesine ve devamında da bu bitin insana 
eziyet vermesine sebep olmaktadır. Kutbüddinzâde’ye göre aynı şekilde bu 
durum, kalbin ve nefsin kötü ahlaktan yani reziletlerden, bedenin de kötü fi-
illerden temizlenmemesi durumuna benzemektedir. Kendini böyle bir du-
rumdan uzaklaştırmayan kimsenin sahip olduğu bu çirkin fiil ve davranışlar 
ahirette ona yılan ve akreplerle eziyet edilmesine sebep olacaktır. Fakat bu-
rada dikkat çekici olan, Kutbüddinzâde’nin ahirette azaba neden olacak olan 
akrep ve yılanların tıpkı kirin bedende bitin ortaya çıkmasına neden olduğu 
gibi bu yılan ve akreplerin de varlıklarını insanın kötü fiillerinden aldığını 
ısrarla vurgulamasıdır. Dolayısıyla bitin insanda varlığı bu durumun dünya 
hayatındaki küçük bir benzerini teşkil etmektedir. Diğer bir anlatımla in-
sanda bitin varlığı ile kötü ahlak arasındaki benzerlik, gayb âlemi ile şehadet 
âlemi arasındaki benzerlik üzerinden, dünyada fiilî sebeplerin fiilî sonuçları 
doğurmasında olduğu gibi ahiret hayatındaki azabın da “insanın kendi yap-
tıklarıyla” ilişkilendirilmesidir. Nitekim o, insanın temizliğine dikkat etme-
mesinden bedeninde bitin ortaya çıkıp ona eziyet vermesini Allah onlara hak-
sızlık/zulm etmemişti, fakat onlar kendilerine haksızlık etmişlerdi9 ayeti bağla-
mında Allah’ın bizzat adaletin ve mutlak iyiliğin kendisi olduğu ve insana 
azap veren ve zâlim olanın yine bizzat insanın kendisi olduğu şeklinde yo-
rumlamaktadır.10 

Kutbüddinzâde, bedeninde bulunan bir biti atmakla insanın ondan kur-
tulamayacağını Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O’na tövbe edin11 âyeti üze-
rine yaptığı işârî tefsirle açıklamaya çalışmaktadır. Buna göre ayette Allah, 
mü’minleri önce istiğfâr etmeye sonra tevbe etmeye çağırmaktadır. Bu ba-
kımdan insan işlediği günah için önce af dilemeli/istiğfâr sonra da bir daha 
yapmamak üzere tevbe etmelidir. Kutbüddinzâde’ye göre bitin vücuttan 
atılması istiğfâr etmeye, yıkanıp bedeni temizlemek ise tevbe etmeye ben-
zer. Yıkanıp temizlenmeksizin sadece biti vücuttan atmakla onun ezasından 
kurtulmak mümkün değildir. Dolayısıyla Kutbüddinzâde burada insanın bit-
le arasındaki münasebetten yola çıkarak istiğfâr ile tevbe arasındaki farka 
dikkat çekmektedir.12  

                                                 
8  Aristotle, Generation of Animals with an English Translation, trans. A. L. Peck (London: William 

Heinemann, 1943), 355-361 (762a 8-762b 26).  
9  Nahl 16/33.  
10  Kutbüddinzâde, Risale fî hikmeti halki'l-kamle, 231a. 
11  Hûd 11/3. 
12  Kutbüddinzâde, Risale fî hikmeti halki'l-kamle, 230b-231a. 
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Kutbüddinzâde, bitin insan bedeninde yaşamasını Şüphesiz rızkı veren Al-
lah’tır13 ayeti bağlamında başka bir açıdan da değerlendirmektedir. Ona göre 
küçücük bir böceğin rızkını kâinatın amacı olan, biyolojide canlılığın en mü-
kemmel formu olan insandan elde etmesi dikkat çekici bir durumdur. Zira 
canlı türünün en basit formlarından biri olan bit, rızkını canlı türünün zir-
vesi olan insandan elde etmektedir. Bu bakımdan bitin rızkına ulaşması ne 
kadar zorsa, insanın biti rızkından etmesi de görünüşte o derecede kolaydır. 
Buna rağmen basit bir canlı rızkını Allah’ın takdiri ile insandan elde etmek-
tedir. Bu durum basit bir bite en zor yollardan rızkı veren Allah’ın, kâinatın 
amacı, özü olan insana çeşitli ve kaliteli rızkı bol bol vermede kudret sahibi 
olduğuna işarettir.14 

Kutbüddinzâde’ye göre bitin insan bedeninde meydana gelmesi ya da di-
ğer bir ifadeyle insandan bitin meydana gelmesi, Kur’an’da İsrail oğullarıyla 
ilgili bahsi geçen Allah’ın onları maymun ve domuza dönüştürmesi hadise-
sini aklen imkân dâhilinde kılmaktadır. Burada Kutbüddinzâde, yukarıda 
değinildiği üzere bitin insan vücudundaki kir ve rutubetten meydana geldiği 
düşüncesinden hareket etmektedir.15  

Kutbüddinzâde, zayıf ve güçsüz olan bitin kendisine göre güçlü olan in-
sana eziyet vermesini, Allah’ın güç ve kudreti sayesinde zayıfın güçlüye üs-
tün gelmesine bir örnek olarak görür. Bu bakımdan insan, güç ve kudretle 
elde edilen üstünlüğün kendisinden olmadığını bilmelidir. Resul-i Ekrem’in 
Kim tevazu sahibi olursa Allah onu yüceltir, kim de kibir sahibi olursa Allah onu 
ezer16 hadisi buna işaret etmektedir. Dolayısıyla Kutbüddinzâde’ye göre in-
san bedeninde bulunan bite karşı bile kibirlenmemeli ve onun kendisine 
verdiği eziyet karşısında Nemrud’un küçük bir sinek yüzünden öldüğünü 
hatırlamalıdır. Diğer taraftan bitin insan bedeninden türemesi ve insan his-
setmeksizin ortaya çıkması, tıpkı günahın insan fark etmeden ondan sadır 
olmasına benzer.17  

Kutbüddinzâde bitin temizliğe dikkat edilmeksizin ilaçla giderilmesini, 
Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse 
hakkında bağışlar18 âyeti bağlamında Allah’ın tevbe etmese de dilediği kulu-
nun günahlarını bağışlamasının mümkün olmasıyla açıklar. Ayrıca meseleyi 
mürid ve murad makamı bağlamında tasavvufî terminoloji ile açıklama yo-
luna gider. Buna göre ilaçla bitten kurtulmak Kutbüddinzâde nezdinde iksir 

                                                 
13  Zâriyât 51/58. 
14  Kutbüddinzâde, Risale fî hikmeti halki'l-kamle, 231a. 
15  Kutbüddinzâde, Risale fî hikmeti halki'l-kamle, 231b. 
16  Ali Muttakî el-Hindî, Kenzu’l-Ummâl, thk. Bekri Hayâti & Saffet es-Sekkā (Beyrut: 

Müessetü’r-Risâle, 1981), 3/113. 
17  Kutbüddinzâde, Risale fî hikmeti halki'l-kamle, 231b. 
18  Nisâ 4/48. 
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ile toprağı altına çevirmek gibidir. Bununla birlikte ilaçla bitten kurtulmak, 
kişinin ondan mutlak surette kurtulduğu tekrar bitlenmeyeceği anlamına 
gelmez ve bu durum da Allah’ın azabından kesin surette emin olunamaya-
cağı anlamına gelmektedir. 19 

Kutbüddinzâde, metnin başında dile getirdiği bit ile insan arasındaki bi-
yolojik üstünlüğü, Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sa-
kınanınızdır20 âyeti bağlamında takva merkezli bir ahlakî üstünlük noktasına 
taşımaktadır. Bu ahlaka sahip olan kimse de başta bu ahlaka sahip olmayan 
insan olmak üzere hayvan ve bitkiler gibi âlemdeki bütün varlıklardan üstün 
olmaktadır.21 

Kutbüddinzâde, bitin insanda ilk ortaya çıkışı yani insan bedenindeki kir 
ve rutubetten bitin meydana gelmesi ile bitin üreyerek çoğalmasını, ahlakî 
reziletlerin bazısının nefsin temel yetileri olan arzu ve öfke gücünden kay-
naklanan aslî/yalın reziletler, diğer reziletleri de bunların birlikteliğinden 
ortaya çıkan reziletler olarak değerlendirmektedir. Klasik ahlak literatürün-
de ortayı/itidali temsil eden faziletlerin her birinin iki zıddına reziletler ola-
rak değinilir.22 Buna göre dört temel faziletin her birinin iki zıddı olması ba-
kımından Tûsî’nin ifadesiyle sekiz yalın reziletten söz edilir. Bu sekiz yalın 
reziletin genel manada birlikteliği ilave reziletleri ortaya çıkarır.23 
Kutbüddinzâde klasik ahlak literatüründeki kuvve-i şeheviyye ile kuvve-i 
gadabiyye ayrımını ve bu yetilerden ortaya çıkan reziletleri takip etmekle 
birlikte, bu iki yetiden ortaya çıkan (tevellüd) reziletlerin birbiriyle izdiva-
cından türeyen (tevâlüd) reziletler şeklinde ayrım yaparak, klasik ahlak lite-
ratürüne farklı bir yorum katmaktadır. Bu bakımdan o, hırs/ihtiras, aç göz-
lülük (şerah), tamahkarlık ve cimriliğin (şuhh) kaynağı olarak arzu gücünü 
(kuvve-i şeheviyye); gâlip gelme (kahr), zulüm, gaddarlık (cevr), zorla ele ge-
çirme (istîlâ’), intikâm ve benzerlerinin kaynağı olarak da öfke gücünü (kuv-
ve-i gazabiyye) kabul etmektedir. Bu iki yetiden ortaya çıkan reziletlerin bir-
likteliğinden (izdivâc) ise kibir, hainlik (hudâ’), hilekarlık (mekr) ve sadakat-
sizlik (ğadr) ortaya çıkmaktadır. Kutbüddinzâde bunu örneklendirmede 
dünya sevgisini insanda arzu gücünden kaynaklı aslî bir rezilet olarak gö-
rürken, hased, kin, riyâ, düşmanlık, buğz etme, nefret besleme, sıla-i rahmi 
kesme, eşkıyalık/yol kesme, adam öldürme, gasp ve hırsızlığı dünya sevgi-

                                                 
19  Kutbüddinzâde, Risale fî hikmeti halki'l-kamle, 232a. 
20  Hucurât 49/13. 
21  Kutbüddinzâde, Risale fî hikmeti halki'l-kamle, 232b. 
22  Murat Demirkol, “Erdem ve Erdemsizlik”, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, ed. Murat Demirkol 

(Ankara: Bilay Yay, 2018), 195-200. 
23  Nasîruddin Tusî, Ahlâk-ı Nâsırî, çev. Anar Gafarov & Zaur Şükürov (İstanbul: Litera Yayınları, 

2016), 149-151; Ahlâk-ı Nâsırî’deki ilgili bölümün kritiği için bkz. Anar Gafarov, Nâsırüddîn 
Tûsî’nin Ahlak Felsefesi (İstanbul: İSAM Yayınları, 2011), 119-181. 
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sinden doğan, ikincil reziletler olarak değerlendirmektedir. Onun bu yoru-
mu öncelikle Resul-i Ekrem Efendimizin şu hadisini hatırlatmaktadır: 
Rasûlullah (sav) Efendimiz’e “Mü’min korkak olabilir mi?” diye soruldu. “Evet, olabi-
lir!” buyurdu. “Mü’min cimri olabilir mi?” diye soruldu. Allah Rasûlü (s.a.v) yine 
“Evet, olabilir!” buyurdu. “Pekâlâ mü’min yalancı olabilir mi?” diye soruldu. 
Rasûlullah (s.a.v) bu sefer “Hayır, aslâ!” buyurdu.24 Kutbüddinzâde’nin bit örneği 
üzerinden reziletleri arzu gücü ve öfke gücünden kaynaklanan reziletler ve 
bu ikisinin birlikteliğinden doğan reziletler şeklindeki ayrımı Efendimizin 
hadisinin bir şerhi mahiyetindedir. Zira korkaklık ve cimrilik kişinin tabia-
tının ya da fıtratının sebep olduğu reziletler olmak bakımından kötü olmak-
la birlikte anlaşılabilir bir duruma sahiptir. Fakat yalancılık insanda fıtraten 
var olan eğilimlerin terbiye edilmeyip kök salması sonucunda ortaya çıkan 
ikincil ve kabul edilemez bir rezilet olarak değerlendirilmektedir. 25    

 
Sonuç 
Fatih döneminin seçkin âlimlerinden olan ve bizzat sultanın iltifatına 

mazhar olan, aynı zamanda Molla Fenâri’nin de talebesi olan Kutbüddinzâde 
hem aklî ilimlerde hem de naklî ilimlerde behre sahibidir. Bununla birlikte 
eserleri incelendiğinde onun tasavvufî yönünün daha ağır bastığı görülmek-
tedir. Bitin yaratılmasındaki hikmet adlı risalesi de bu durumu ispatlar şe-
kilde büyük oranda tasavvufî bir risaledir. Fakat risalenin tasavvufî bir ma-
hiyet arz etmesi teorik ahlakla ilgili özgün yönünü görmeyi engellememeli-
dir. Kutbüddinzâde risalede bitin varlığı ve yaratılmasını, tasavvufî üslubu 
ön plana alarak Kuran ve sünnete dayalı bilgileri ve felsefî ahlak düşüncesi-
nin kavramlarını kullanarak açıklamaktadır. Bitin varlığını açıklarken hem 
döneminin câri olan varlıkların ortaya çıkışına dair tabiat bilgilerini hem de 
klasik ahlak nazariyesine dair bilgileri birlikte kullanmaktadır. 

Modern dönem öncesinde Aristoteles’ten beri yaygın bir kabul gören 
kendiliğinden türeme (spontaneous generation / tevellüd), canlı bir varlığın 
cansız varlıktan ortaya çıkması anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla mo-
dern dönem öncesinde canlı varlıkların ya kendiliğinden ortaya çıktığı 
(tevellüd) ya da başka bir canlının üremesi (tevâlüd) sonucunda varlık kazan-
dığı kabul edilmekteydi. Çamurdan ya da bataklıktan sineğin çıkması veya 
bozulan etten kurtların çıkması bu anlamda kendiliğinden ortaya çıkma 
(tevellüd) olarak kabul ediliyordu. Kutbüddinzâde’nin bitin insan bedeninde-
ki kirlerden meydana geldiğini söylemesi, bitin insandaki ilk varlığını 
tevellüd ile açıklaması anlamına gelir. Eğer insan temizliğine dikkat edip bu 
bitlerden kurtulmazsa sonrasında bu bitler üreme yoluyla da çoğalırlar. Bu 

                                                 
24  Muvatta’, Kelam, 19; Beyhakî, Şuab, IV, 207 
25  Kutbüddinzâde, Risale fî hikmeti halki'l-kamle, 232b. 
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bakımdan Kutbüddinzâde döneminin biyoloji bilgisiyle bitin varlığını açık-
larken aynı zamanda bu durumu sembolik bir dille ahlakî reziletlere de uy-
gulamaktadır. 

Sonuç olarak Kutbüddinzâde’nin risalesi, gündelik yaşamın en basit un-
surundan yola çıkarak işârî/tasavvufî âyet yorumlarına uzanan, pratik ahla-
ka dair mukayeseler içeren bir risale olarak değerlendirilebilir. Aynı zaman-
da bu risale Kutbüddinzâde özelinde Osmanlı ulemasının toplumun her ke-
simine hitap edebilecek eser yazma becerisine işaret eder.  

 
Kaynakça 

Ali Muttakî el-Hindî. Kenzu’l-Ummâl. thk. Bekri Hayâti & Saffet es-Sekkā. Beyrut: 
Müessetü’r-Risâle, 1981. 

Aristotle, Generation of Animals with an English Translation. trans. A. L. Peck. 
London: William Heinemann, 1943.  

Demirkol, Murat. “Erdem ve Erdemsizlik”. İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi. 181-
203. ed. Murat Demirkol. Ankara: Bilay Yay, 2018. 

Gafarov, Anar. Nâsırüddîn Tûsî’nin Ahlak Felsefesi. İstanbul: İSAM Yayınları, 2011. 
Kutbüddinzâde Mehmed İznikî, Risale fî hikmeti halki’l-kamle, (İstanbul: Süleyma-

niye Kütüphanesi, Ragıp Paşa, 692. 230b-232b. 
Kutbüddinzâde Mehmed İznikî. Fethu Miftâhi’l-gayb. thk. Ekber Râşidî Neyâ. Tah-

ran: İntişârât-ı Suhen, hş. 1395.  
Öngören, Reşat. “Bir Rüya Yorumcusu Olarak Mutasavvıf-Âlim Kutbüddinzâde 

Mehmed İznikî”. Uluslararası İznik Sempozyumu. 381-387. İznik: İznik Beledi-
yesi Kültür Yayınları, 2005. 

Öngören, Reşat. “Kutbüddinzâde İznikî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 
26/489-90. Ankara: TDV Yayınları, 2002.  

Özturan, Hümeyra. “İslâm Ahlâk Düşüncesi Çalışmalarının Dünü ve Bugününe 
Dair Bir İnceleme”. 1-41. İslâm Ahlâk Literatürü. ed. Ömer Türker, Kübra Bilgin 
Tiryaki. İstanbul: Nobel Yayınları, 2016. 

Tusî, Nasîruddin. Ahlâk-ı Nâsırî. çev. Anar Gafarov & Zaur Şükürov. İstanbul: 
Litera Yay, 2016. 

Türker, Ömer. Anlamı Tamamlamak. İstanbul: Ketebe Yay, 2020. 
 
Ek 
Risâle fî hikmeti halki’l-kamle’nin Tahkiki Hakkında 
Ragıp Paşa Kütüphanesi 692 numaralı mecmua, Kutbüddinzâde İznikî’nin 

Fethu Miftâhi’l-Gayb isimli en temel eserinin yanı sıra dört eserini daha içer-
mektedir. Mecmua Kutbüddinzâde’nin kendi hattıyla yazılmamıştır. Fakat 
mecmuanın içindeki her bir eser Kutbüddinzâde tarafından tashih edilmiş, 
yazıldıkları tarihler eklenmiş ve hamişlerine notlar eklenmiştir. Mecmuanın 
dördüncü eseri ise Risâle fî hikmeti halki’l-kamle’dır. (vr. 229b-233b). Nüshanın 
müstensihine göre müellif eseri hicri 876 senesinde telif etmiştir. Buna kar-
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şın müellif eserin sonuna telif tarihinin hicri 854 senesi olduğu bilgisini ek-
lemiştir. Eserin telif tarihi hicri 854 senesidir. Çünkü müellif tashih tarihleri 
konusunda bilgi vermese de mecmuadaki her bir eserinin telif tarihini zik-
retmiştir. Risâle fî hikmeti halki’l-kamle’nin diğer nüshaları ise Yazma Bağışlar, 
nr. 4345 ve Hacı Mahmud Efendi, nr. 4223’de bulunmaktadır. Müellif tara-
fından tashih gören nüsha dışındaki iki nüsha eksiklik ve tahriflerle dolu-
dur. Bundan dolayı müellif tarafından tashih gören ve notlar eklenen nüsha 
esas alınmış ve diğer nüshalar ise dikkate alınmamıştır/mukabele edilme-
miştir. Metin ve notlarda geçen âyet-i kerime ve hadîs-i şeriflerin kaynakları 
gösterilmiştir. Varakın ilk sayfası için “vech” (وجه = yüz) kelimesinin kısal-
tılmış hali olan vav (و), ikinci sayfası için de “zahr” (ظهر = arka) kelimesinin 
kısaltılmış hali olan zı (ظ) harfi kullanılmıştır. Tahkikte İSAM Tahkikli Neşir 
Kılavuzu (Haz. Okan Kadir Yılmaz, İstanbul: İSAM Yayınları, 2018), esas alın-
mıştır. 
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تها كذلك باالستغفار يحصل النجاة من خصوصية الذنب؛ لكن ال يحصل  يغتسل لم ينقطع ماد 
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ل وأقدر لدفع املتناِول،  الكائنات والزبدة من املمكنات والحال أن رزقه نوع  واحد  في محل  هو أمنع املناو 

والحال أنك املقصود من الكل  وأن رزقك أنواع ! فما ظنك هل يعجز ذلك الرزاق عن إيصال رزقك؟

 .حال  متوافرة وأماكن متباينة متكاثرةكثيرة وأجناس عزيزة من م

 
 
 جميع  أصواِت جميِع الحيوانات؟“: قال يوًما داووُد عليه السالم. حكاية

ً
” يا رب  كيف تسمع دفعة

” انفلق  “: فراحا حتى وصال إلى البحر الزاخر فقال امللُك للبحر” تعالى معي“: نزل ملك  وقال   فإذا

، فإذافانفلق فدخال حتى وصال قعر  البحر ف اء  فأشار امللُك إلى ذلك الحجر فانشق   صم 
ً
  3وجدا صخرة

 تأكل منها، ثم قال
 
 حضرة

 
ة صغيرة بين يديها ورقة ة في هذا املحل  : فيها داب  إن ربك يسمع دعاء هذه الداب 

 الخفاء، ورزقها كما ترى؛ فإن هذا دال  وشاهد على كمال قدرة هللا في الرازقية؛ ولكن 
 
الخفي  غاية

 من وجوه  ذكرُت مع أنها تنادي وتقول من مكان قريب للسامعشها
 
 القمل مرجحة

 
  ُهو  : دة

َّ
﴿ِإنَّ َّللا

ِتيُن﴾ 
  
ِة امل ُقوَّ

 
و ال

ُ
اُق ذ زَّ ﴾ [ 11/1الذاريات، ]الرَّ ِمِنين  ؤ  نُتم مُّ

ُ
وا ِإن ك

ُ
ل
َّ
ك و  ت 

 
ِ ف

َّ
ى َّللا

 
ل ع  [ 3 /1املائدة، ]، ﴿و 

ن لم يكن له أذن  [ ظ31 /]  وتعض  م 
 
 .واعية

ا لقوله تعالى
ً
﴾ : ومنها كونها مصداق اِزير 

ن 
 
خ
 
ال  و 

 
ة د  ِقر 

 
ُهُم ال ل  ِمن  ع  ج  ؛ يعني إن هللا [  /1املائدة، ]﴿و 

 كما هو 
ً

، فهذا ُيرِشد إلى أن  مسخ  بني إسرائيل بالقردة والخنازير ممكن  عقال
 
تعالى أنشأ منك القملة

 
ً

 .واقع  نقال

 ساع: ومنها
ً
ِفة

 الرسول عليه السالم علينا؛ ألن بدعائه ارتفع منا املسُخ فهذا كونها ُمعر 
 
ة  من 

ً
 فساعة

ً
ة

التعريف سبب  ملحبة الرسول والتصلية عليه دائًما؛ فبهما يحصل السعادة الدنيوية والدولة ألاخروية، 
  
ا أيَّ سر   .كفاك هذا سرًّ

ة والغالُب على أمره حي  على أن هللا ذو القو 
ً
ة
 
 على القوي  بحيث ومنها كونها دال

 
ى الضعيف ث قو 

 النار 
 
، وهذه سنة هللا في مخلوقاته، أال يرى غلبة ه، والحال أن القويَّ كاِره  يقهر وينال من القوي  مراد 

 
 
ِقه وغلبة

ِجه ويفر 
 الريح على املاء أنه ُيمو 

 
ته وغلبة على الحديد أنها ُيذيبه وُيذِهب بصالبته وشد 

                                                 
منه“. للمفاجأة: في هامش النسخة 29 .” 
منه“ .للمفاجأة: في هامش النسخة 30 .” 
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 إلى قوله عليه السالمالخراطين على ألارض، فال ت
ً
من تواضع رفعه هللُا ومن “: غفل  فإن في هذا إشارة

ر حطمه هللاُ      31”.تكب 
رت   ها إلانسان الناس ي الباِل والغافل عن املبدأ واملآل بأي قدرة تجب  ومنها نطقها بلسان الحال أي 

 
ُ
ار ذي القوة املتين وت طفُئ حكم  امللِك الجب 

ُ
رت  بحيث ت نازع إياه في العظمة والكبرياء اللتين وبأي  قدرة تكب 

اك  بمنزلة إلازار والرداء، والحال أنك عاجز عن دفع إيذاِء بعض املخلوقات الضعيفِة الحقيرِة إي 
قُتك إرًبا إرًبا: بحكمك وتقول  قُتك قطًعا قطًعا وفر  زَّ

 
ن هللُا إياي  مل

َّ
ملة(ثم تقول   3لو مك

 
ن  : )ق هل تعلم م 

ه ي نمرود في فرط عتو  ِ
ض   ة شكيمته وادعاء ألوهيته ما ذا صنع إياه مثلي وكفاك أنموذًجا ع   .وشد 

تي واقتداري، : ومنها قولها إن هللا هو الضار  والنافع يعني أنها تقول  إن إيذائي إياك بحكم هللا ال بقو 

ات تفر  منك، والحال أنهن أقوياء إلهالكك وأن مقتض ى  أال ترى أن السباع الضاريات والعقارب والحي 

إن إقدامها على إضرار إلانسان من غير دهشة بسبب مناسبة من حيث : طبعهن  إضرارك، ال يقال

 .تولدها منه؛ ألن البرغوث مثلها في إلايذاء مع أنه غير متولد منه
ومنها أن في حدوثها في كل إلانسان إشارة إلى أن كل إنسان ال يخلو من صدور ذنب وخطيئة كما 

ا“ :قال عليه السالم
َّ  
مل
 
ا فأي  عبد لك ال أ ِفر اللهم تغفر جمًّ

 
غ
 
ما   3إال من عصمه هللا تعالى، قليل   33”ِإن  ت

ه ِ
ُصوًرا﴾ : هم كيحيى عليه السالم، قال هللا في حق  ح  ًدا و  ِ

ي  س  ؛ أي ممنوًعا عن [ 3/3آل عمران، ]﴿و 
مَّ بخطيئة أو ما من أحد  إال و “: وآلاثام والفحشاء، قال عليه السالم[ و 3 /]الذنوب  يلقى هللا  وقد ه 

 .فإنه لم يهم  ولم يعملها فال بد  من الاستغفار دائًما 31”عملها إال يحيى

ن ال يغفل وال يغترَّ بتوبة  صدرت 
 
 إلى أن العبد ينبغي أ

ً
ومنها أن في حدوثها بعد الغسل بزمان إشارة

 بالسوء، أال ترى إلى قول يوسف 
ً
ارة  أم 

 منه؛ ألن النفس ُجبلت 
 
ة ار  مَّ

  
س  أل ف  ي ِإنَّ النَّ س ِ

ف 
 
ُِئ ن

ر  ب 
ُ
ا أ م  ﴿ و 

وِء﴾  ﴾ : ؛ وألن الشيطان عدو  مضل  كما قال تعالى[13/ 1يوسف، ]ِبالسُّ ِبين  ُدوٌّ مُّ م  ع 
ُ
ك
 
ُه ل البقرة، ]﴿ِإنَّ

وكفاك حجة قوله عليه   3”إن الشيطان يجري ِمن ابن آدم مجرى الدم“: ، وقال عليه السالم[   / 

ة“: السالم أسلم “: وقد قال عليه السالم  3”إنه ليغان على قلبي وإني ألستغفر هللا  في اليوم مائة مر 
  3”.شيطاني

 
ً
إلى أن الذنب قد يحصل بحيث ال   3ومنها أن في حدوثها من البدن بحيث ال يشعر إلانسان إشارة

بالكلمة من سخط إن العبد ليتكلم “: سبب هالكه كما قال عليه السالم   يشعر صاحُبه ويكون ذلك
 يهوي بها في جهنم

ً
ِقي لها باال

 
: ، وقيل”ونستغفرك عما ال نعلم“: ولهذا السر قيل في الدعاء 1 ”هللا ال ُيل

 ”.نستغفر هللا  من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي ال نعلم“

                                                 
3/113للمتقي الهندي،  كنز العمال 31 . 
منه“. أي عضًوا عضًوا: في هامش النسخة 32 .”  
11/ للهيثمي،  مجمع الزوائد 33 .  
منه“. أي ما هم إال قليل: في هامش النسخة 34 .” 
 .   / للحاكم،  املستدرك 35
11، الاعتكاف البخاري  36 . 
 . 1، الذكر مسلم 37
1  / للهيثمي،  مجمع الزوائد 38 . 
منه“. اسم أن  : في هامش النسخة 39 .” 
منه“. أي عدم الشعور : في هامش النسخة 40 .” 
3 ، الرقاق البخاري  41 . 
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 إلى جواز املغفرة بدون 
ً
سخ في البدن إشارة التوبة كما ومنها أن في اندفاعها بالزيبق مع وجود الو 

اُء﴾ : قال تعالى
 
ش ن ي 

 
ِلك  مِل

 
 ذ

ا ُدون  ِفُر م 
 
غ ي  ، يعني أن الاغتسال مثل التوبة التي صدرت [  / النساء، ]﴿و 

رة النفس من الصفات الخبيثة املؤدية لحصول العقارب والحيات املؤذية في  من العبد وكانت مطه 

 : وهو مرتبة املريدية، قال هللا تعالى   جهنم
َّ
ال ا﴾ ﴿و  ن 

 
ُهم  ُسُبل نَّ ِدي  ه  ن 

 
ا ل ُدوا ِفين  اه  العنكبوت، ]ِذين  ج 

، وأما الزيبق فمثل العناية الربانية والرحمة الصمدانية كما أن الزيبق يزيل القملة من غير [  /  
ه، قد ينال العبُد من غير التخلية والتنقية ويعصم من الذنوب 

ُ
إزالة الوسخ، كذلك كرُم هللا وفضل

ُه﴾ وآلاثام؛ 
 
ون ُيِحبُّ ُهم  و   ﴿ُيِحبُّ

ُ
؛ أي مرتبة املرادية وهي الكمياء [ 1/1املائدة، ]لكن هذا قليل، وهو مرتبة

وإلاكسير، وههنا نكتة وهي أن الزيبق جزء إلاكسير كما أن العناية الربانية سبب املرتبة إلاكسيرية التي 

ه عل 3 يجعل التراب الحقير الذهب الخطير
ُ
ز  قول م  الناُس معادن كمعادن الذهب “: يه السالموإلى هذا ر 

 .فافهم  عن فطانة   ”والفضة

 وأن العبد ال يبلغ 
 
 إلى أن العصمة ال تزيل املحنة

ً
ومنها أن في حدوثها بعد الزيبق زماًنا للجمهور إشارة

ِهم   ِ
ب  اب  ر 

 
ذ  ألامن من خوف الخاتمة ﴿ِإنَّ ع 

 
﴾ [ ظ 3 /]درجة ُمون 

 
أ ُر م  ي 

 
إال ألانبياء [   /  املعارج، ]غ

ة وغيرهم ر  نوهم بنور النبوة أو الوحي أنهم مأمونون عن خوف الخاتمة كالعشرة املبشَّ ن بي   .وم 

 إلى أن  ضالَّ الشريعة ُمبِدع  وضالَّ : يقولون . نكتة
 
إن  حدوثها بعد زوال أثر الزيبق أكثُر، وفيه إشارة

عين يزيلون أوساخ  الذنو  ب بالتخلية واستعمال النواميس إلالهية وأن  الحقيقة ملِحد  يعني املتشر 

وا في ألاعمال ال في 
 
وا ضل

 
هم مستند  على التقليد أو النصوص الواردة من الشارع، فإذا ضل اعتقاد 

 
ً

ة الحق في كل ألاشياء ويرى كلَّ ألاشياء أظالال ومي  الاعتقاد بخالف أهل الحقيقة بالجذبة؛ فإنه يرى قي 

وا في الاعتقاد، وفي هذا سر  يجب كتُمه، وللعارف يكفيه واعتبارات  وال وجود  إال
 
وا ضل

 
 هو، فإذا ضل

 
ُ
 .إلاشارة

 
ً

مت  علي  قائال لت  علي  وبأي  كرامة  تكر  ني  1 ومنها قوله لإلنسان بأي  فضيلة  تفض  نا ب  م  رَّ
 
قد  ك

 
﴿ول

 ﴾ م  : تعالى كما قال   الكرم هو التقوى : ولم تفهم معنى قول العرب[   / 1إلاسراء، ]آدم 
ُ
ك م  ر 

 
ك
 
﴿ِإنَّ أ

 ﴾ م 
ُ
اك ق 

 
ت
 
ِ أ

َّ
ب [ 13/  الحجرات، ]ِعند  َّللا  لتقر 

ً
ب إلى هللا وفي الكون وسيلة فلم تعلم أن الكرامة في التقر 

 إليك لنيل الكرامة والقربة، 
ً
ها مشتاقة

ُّ
باقي املوجودات إليه من الحيوانات والنباتات بحيث يكون كل

ك يا ناس ي ر  نفس 
َّ
؛ بل على جميع املمكنات مشتملة؛ ألنك كنت   إن! تفك كنت  أهل الكمال فكرامتك علي 

ُرب  ِمنك ِمن
 
ن ق ب م  ل  عليك    املقصود من الكل  وكان املقرَّ إلانسان والحيوان والنبات وإال فأنا مفضَّ

عت  بأكلك املطعومات الطيبة واملأكوالت الشهية واملشروبات العذبة ال نفيسة ألنك أهلكت  نفسك وضي 

ظين وسبًبا الجتراح
َّ
 ونجًسا مغل

ً
ها بوال ذًنا    وجعلت 

ُ
السيئات واكتساب الخطيئات، فإذا أصغيت  إليها أ

  منها لعًنا، أبهذا الكماُل تنظر علي  باالستحقار وبهذا الفضُل تبصرني بعين الاستصغار؟
! تسمع من كل 

 
َّ

ال
 
 ! ك

ً
ي أكلُت الدم  ودفعُت ِثقال ِ

 
،  فإن نظرت  إليَّ أن

ُ
وحكم بعُض املجتهدين بأنه ظاهر  يجوز به الصالة

 .ينقلب  إليك البصُر خاسًئا

                                                 
﴾ : قال تعالى: في هامش النسخة 42 ِظيم  ِ ع 

َّ
ُهو  ِعند  َّللا ًنا و  ِي  ُه ه 

 
ُبون س  ح 

 
ت منه“[. 11/  النور، ]﴿و  .” 

ِلق م: في هامش النسخة 43
ُ
ل  إلانسان  الذي خ ع  بينأي ج  منه“. ن تراب  الجليل  القدِر منتظًما في سلك املالئكة املقر  .” 

 .  ، البر مسلم 44
منه“. حال: في هامش النسخة 45 .” 
منه“. مقول قول : في هامش النسخة 46 .” 
منه“. بيان: في هامش النسخة 47 .” 
منه“. أي اكتساب: في هامش النسخة 48 .” 
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ا  في كون أرجلها ستًّ
    ومنها أن 

ً
 آلاثام تأتي إليك من جهاتك   1إشارة

 
 الذنوب وعقوبة

 
إلى أن  شآمة

﴾ : الست كما قال تعالى اِفِرين 
 
ك
 
 ِبال

 
ة
 
ِحيط

ُ  
م  مل نَّ ه  ِإنَّ ج  فيجب الحذُر والاحتراُز؛  ،[ 1/  العنكبوت، ]﴿و 

ن  بخالف آلاتي من كل  الجهات فإنه أشد  وأفظُع،  ِ
ي  ألن العذاب والبالء  آلاتي من طرف  واحد  أمُره ه 

نات[ و33 /]واعلم أن هذه  ن عرف سرَّ ألاوضاع الربانية في املكوَّ   آخر، عرف م 
 ِمن أسراِر فن 

 
. إلاشارة

ق ِ
 
 .وهللُا املوف

ًبا ومنها أن في طلبه ِ
 
 لحصول مطلوبها تعليًما لإلنسان بأنه ينبغي أن يكون ابن الوقت ومترق

 
ا الفرصة

 “: لألوقات الشريفة والساعات اللطيفة كما قال عليه السالم
 

ال
 
ام دهِركم نفحات  أ كم في أي  إن لرب 

ها تفرس وقت  الغفلة والنوم كذلك ينبغي أن يطلب إلانسان وقت   11”فتعر ضوا لها غفلة الناس فكما أن 

 في كل  ألاوقات على العباد من املبدأ الفياض الجواد؛ فإذا كان الناس 
 
 نازلة

 
ووقت نومهم؛ فإن الرحمة

ه   حاضري القلب تتوز ع بينهم، وإذ كانوا غافلين أو نائمين اختصت للمجتهدين املتهجدين القانتين تنب 

 !وال تغفل  
 الشكل تنبيًها 

 
بة بة الشكل وأنها ومنها أن في كونها ُمحدَّ على أن  ثقل الذنوب مثل الجبال فإنها محدَّ

اًدا﴾ : قال تعالى  1أوتاد ألارض فلوالها لم تستقر
 
ت و 
 
ال  أ ِجب 

 
ال ٰى ِفي : ، وقال تعالى[ 1/  النبأ، ]﴿و  ق 

 
ل
 
أ ﴿و 

 ﴾ م 
ُ
ِميد  ِبك

 
ن  ت

 
ي  أ اس ِ

و  ِض ر  ر 
  
 الذنوب لم كذلك ألارض البشرية لو لم تكن حا 13 [11/ 1النحل، ]ألا

 
ملة

  1.يستقر على ألارض بل يكون البشُر مثل املالئكة

 
 
ا أن عيس ى بن مريم مش ى على املاء، قال عليه السالم“: قالوا. حكاية ن 

 
غ
 
ل نعم، ولو “: يا رسول هللا ب 

ى في الهواء
 

ش 
  
ا ويقيًنا مل

ً
ر: قالوا” ازداد خوف ِ

ص  ا نرى أن الرسول  ُيق  : ليه السالم، قال ع”يا رسول هللا ما كن 

ه“ بلغ أحد  أمر  ن ي 
 
د هذا ما قيل 11”هللا تعالى أبلغ شأًنا ِمن أ شه  ا عرج “: ثم إنه ي 

  
إن عيس ى عليه السالم مل

ده فُوِجد فيه إبرة فكان سبًبا لبقائه فيها وعدم خروجه إلى أعلى  ش عن تجر  ِ
 
ت
ُ
إلى السماء الرابعة ف

ين ي 
 
ه وصل في التجرد والفقر املعنوي  بحيث عجز ألاوهاُم أال ترى إلى حضرة دمحم عليه الس  1”العل

 
الم أن

ٰى﴾ 
 
ن د 

 
و  أ

 
ِن أ ي  س  و 

 
اب  ق

 
 [. /13النجم، ]والعقوُل عن دركه فكان عروجه إلى ﴿ق

 عليه كما قال تعالى
 
 إلى أن ألاوزار  راكبة

ً
 على إلانسان إشارة

ً
 في كونها راكبة

ك  : ومنها أن  ن  ا ع  ن  ع  ض  و  ﴿و 

ر ك  
﴾  ِوز  ر ك  ه 

 
ض  ظ ق 

 
ن
 
ِذي أ

َّ
ِة : وقال تعالى  1[3/  الانشراح، ]ال ام  ِقي 

 
م  ال و   ي 

ً
ة
 
اِمل

 
ُهم  ك ار 

ز  و 
 
وا أ

ُ
ِمل ح  ﴿ِلي 

﴾ آلاية 
ِزُرون  ا ي  اء  م   س 

 
ال
 
م  أ

 
ِر ِعل ي 

 
ُهم ِبغ ون 

ُّ
ِذين  ُيِضل

َّ
اِر ال ز  و 

 
ِمن  أ ُع : ، وقال تعالى[1 / 1النحل، ]و  د 

 
ِإن ت ﴿و 

 
 
ة
 
ل ق 

 
﴾  ُمث ء  ي 

 
ُه ش  ل  ِمن  م   ُيح 

 
ا ال ِله  ى ِحم 

 
 [.11/ 3فاطر، ]ِإل

 على كونها منبع  الشهوات الرديئة 
 
ن  الطبيعة إلانسانية مجبولة

 
ومنها أن حدوثها من البدن يشعر أ

ِلكة، قال تعالى ه 
ُ
اِت امل

 
ك
 
ل
 
 امل

 
رِدية ومنشأ

ُ
ِلق  إلانساُن : ومعدن  ألاخالق امل

ُ
ل  [ ظ33 /]﴿خ

ج  ﴾ ِمن  ع 
اِق ۚ : ، وقال تعالى[ 1/3 ألانبياء، ] نف  ِ

 
 إلا

 
ة ي 

 
ش

 
ُتم  خ

 
ك س  م 

 َّ
ا أل

ً
ي ِإذ ِ

ب  ِة ر  م  ح  اِئن  ر  ز 
 
 خ

ون 
ُ
ِلك م 

 
نُتم  ت

 
و  أ

َّ
ل ل

ُ
﴿ ق

ُتوًرا﴾ 
 
اُن ق نس  ِ

 
ان  إلا

 
ك ه لكنود  : ، وقال تعالى[  1/ 1إلاسراء، ]و  ِ

ب  وإنه على ذلك  ﴿إن إلانسان  ِلر 

                                                 
منه“. خبر كان: في هامش النسخة 49 .” 
منه“. اسم أن  : ش النسخةفي هام 50 .” 
33 / 1املعجم الكبير للطبراني،  51 . 
منه“. هذا أيًضا من أسرار فن  آخر: في هامش النسخة 52 .” 
م  “: في هامش النسخة  53

ُ
ِميد  ِبك

 
ن  ت

 
ي  أ اس ِ

و  ا ر  ل  ِفيه  ع  ج  ، وما أثبتناه موافق للمصحف الشريف بلفظه”و  . 
حنين من البدالءكعيس ى وإدريس وخضر : في هامش النسخة 54 و  ر 

 
ت
ُ
منه“. وإلياس وامل .” 

 .لم أجده في املصادر الحديثية 55
 .لم أجده في املصادر الحديثية 56
منه“. هذا أيًضا من أسرار فن  آخر: في هامش النسخة 57 .” 
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﴾ وإنه  لشهيد   ِ الخير لشديد 
ن  : ، وقال تعالى[ - /  1العاديات، ]ِلُحب  ِ

ِرُجُهم م 
 
ُنوا ُيخ ِذين  آم 

َّ
و﴿ال

وِر﴾  ى النُّ
 
اِت ِإل م 

ُ
ل
ُّ
ى عليهم ِمن “: ، وقال عليه السالم[ 1 / البقرة، ]الظ ق 

 
ل
 
أ
 
لمة  ف

ُ
ه في ظ ق 

 
ل
 
ق  خ

 
ل
 
إن هللا  خ

ن أخ ن أصابه من ذلك النور اهتدى وم  م 
 
 ضلَّ نوِره ف

 
ا حاضر    1”طأ

ً
فال بد  لإلنسان أن يكون مستيقظ

داِرِكين ال من الهالكين ت 
ُ
ص من ظلمات الطبع والهوى والشيطان، ويصير من امل

 
 .القلب حتى يتخل

 
 
ة د وقد يكون بالتوالد وفيه إشارة إلى أن الذنوب  بعضها أصلي 

 
ومنها أن  حدوثها قد يكون بالتول

 القهر حينئذ مثال أن القوة الشهو 
ُ
ِ وأن القوة الغضبية منشأ

ح  ِع والشُّ م 
َّ
ِه والط ر   الحرص والشَّ

ُ
ية منشأ

والظلم والجور والاستيالء والانتقام وغير ذلك، وبعضها متوالدة مثال الرذائل الشيطانية أكثرها من 

د 
 
ر، وإن شئت  شاهًدا على التول د 

 
ر والغ

 
ك
 
والتوالد ازدواج الشهوة والغضب مثل الكبر والخداع وامل

 والبغضاُء والشحناُء وقطُع الرحم 
ُ
ب من حب  الدنيا الحسُد والحقُد والرياء والعداوة فانظر  كيف يتشع 

 
ُ
ِ الخبائِث املفاسُد الكثرة

م 
ُ
ِب أ ر 

ُ
، وكيف يترتب على ش

ُ
 . وقطُع الطريق والتقاتُل والغصُب والسرقة

وات   هاروت وماروت على رواية بعِض الرُّ
 
ة ر  قص 

َّ
ك
 
ذ
 
ت  بقلوبهما فراوداها ت

 
 تعر ضت  وأخذ

 
 ُزهرة

أن 

ا ما عبدت  ويقتال النفس  ويشربا الخمر  فامتنعا  ن يعبد 
 
ت  إال بشرِط أ ب 

 
ا فأ عن نفسها قد شغفاها ُحبًّ

ا وواقعا  ر 
 
ك ت، فباآلخرة التزما شرب  الخمر بناًء على أنه أهون ألامور الثالثة، فلما شربا س  ي 

 
ذ ت و  ي 

 
وكان ك

هما أحد  فقتاله، ثم سجدا الصنم  املر   فرأى وقاع 
 
ن في . -العياذ باهلل-  1أة ِ

 
 أبي صالح املؤذ

 
ة ر قص 

َّ
ذك

 
وت

خ أنه افتتن بجارية مجوسية فقالوا
 
ل جها لك بشرِط شرِب الخمرِ “: مدينة ب  ِ

و  ز 
ُ
ب  وسكر  فارتد  ”ن ، فشر 

 . -نعوذ باهلل-   ومات على الكفر

، وأ
 
ها القلُم، هذه وأمثال هذه القصة كثيرة

ُ
ضِبط كثُر ِمن أن ي 

 
ض  أ

ع   توالِد الذنوِب بعِضها ِمن  ب 
ُ
مثلة

رُتها على سبيل ألانموذج من عالم الاعتبار   بعُض ما ألهمني هللُا حر 
ُ
ُم املزبورة

 
 والِحك

ُ
ألاسراُر املسطورة

ن يشاُء على صراط مستقيم، وهللُا املستعاُن و -على سبيل الاختصار  هدي م  تحريًرا  -عليه التكالنوهللا ي 

                1  .في ست وسبعين وثمانمائة

 املصادر
 تفسير القرآن العظيم؛- 

أبو الفداء إسماعيل بن شهاب الدين عمر بن ضوء كثير القيس ي القرش ي الُبصراوي الدمشقي 

 (.م3 13/هـ   . ت)الشافعي 
 .م   1/هـ   1سامي بن دمحم سالمة، دار طيبة، بيروت : التحقيق

 سير أعالم النبالء؛- 

ماز الذهبي  اي 
 
 (.م  13/هـ   . ت)أبو عبد هللا شمس الدين دمحم بن أحمد بن عثمان بن ق

  .م1  1/هـ1  1شعيب ألارناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت  الشيخ: التحقيق

ى الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص)صحيح البخاري -   وسننه املسمَّ

 ؛ (وأيامه

                                                 
 .  -3 / 1صحيح ابن حبان،  58
  . 1/31البن كثير،  تفسير القرآن العظيم 59
أبو صالح املؤذن أحمد بن عبد امللك بن علي إلامام، الحافظ، الزاهد، “(:  1 / 1) ءسير أعالم النبالقال الذهبي في  60

. ت]املسند، محدث خراسان، أبو صالح أحمد بن عبد امللك بن علي بن أحمد بن عبد الصمد بن بكر النيسابوري 

ث عن أ” .، الصوفي، املؤذن[   1/هـ    بي صالح املؤذنولم أجد هذه القصة في كتب التراجم التي تحدَّ . 
 ِمن تأليف هذا الكتاب الشريف وتصنيف هذا الخطاب اللطيف والكالم املنيف في ربيع : في هامش النسخة 61

ُ
وقع الفراغ

آلاخر لسنة أربع وخمسين وثمانمائة، وصدر التصحيح والتحسين بيد العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني الكبير دمحم ابن 

غهما هللا
 
  ”.منه“. آمين.  إلى ُمناهما يوم  الديناملولى قطب الدين بل
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 (.م   /هـ 1 . ت)أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل البخاري 

 .م1   /هـ   1دمحم زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت : التحقيق
ى املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ -   صحيح مسلم املسمَّ

اج القشيري النيسابوري أبو الحس  (.م   /هـ1  . ت)ن مسلم بن الحجَّ

 .م11 1/هـ  13دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : التحقيق
 كنز العمال في سنن ألاقوال وألافعال؛- 

 (.م  11/هـ1  . ت)علي بن حسام الدين بن عبد امللك بن قاض ي خان املتقي الهندي 

 .م1  1/هـ1  1بيروت ، مؤسسة الرسالة، بيروت صفوة السقا-ري حيانيبك: التحقيق

 مجمع الزوائد؛ - 

 (.م1  1/هـ    . ت)أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي 

 .م   1/هـ 1 1حسام الدين القدس ي، مكتبة القدس ي، القاهرة : تحقيق
 املستدرك على الصحيحين؛ - 

عيم بن الحكم الضبي الطهماني أبو عبد هللا الحا
ُ
كم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن حمدويه بن ن

 (.م 1 1/هـ1  . ت)النيسابوري 
 .م   1/هـ11 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت : التحقيق

 صحيح ابن حبان؛- 

 (.م1  /هـ 31. ت)أبو حاتم دمحم بن حبان بن أحمد الُبستي 

 .م   1/هـ   1ألارنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت شعيب : التحقيق
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Özet 
Hüseyin Vaiz Kâşifî (ö.1504), 15. Yüzyıl Herat’ının dört büyük edip ve en-

telektüelinden biridir. Aynı zamanda birbirinin yakın dostu olan bu dörtlü-
nün diğer üçü Sultan Hüseyin Baykara, Ali Şir Nevâî ve Molla Câmi’dir. Kâşifî 
bu dört edip entelektüelin en az meşhur olanı olsa da şöhreti daha 16. Yüzyıl 
başlarından itibaren Osmanlı coğrafyasında yayılmıştır. Edebiyattan ahlaka, 
tefsirden hadise birçok alanda eser veren ve İslam düşünce tarihinde daha 
çok Ahlâk-ı Muhsinî ve Ravzatü’ş-Şüheda’sı ile şöhret kazanan Kâşifî’yi biz bu 
bildiride ahlak düşüncesi ile inceleme konusu yapacağız.  

Kâşifî’nin Ahlâk-ı Muhsinî’si, İslam ahlak düşüncesi alanında yazılan eser-
lerden bazı yönleriyle farklılaşmaktadır. Onu ne filozofların yazdığı 
Tehzibü’l-Ahlak ve Ahlak-ı Nâsırî gibi kitaplarla, ne Gazzâlî’nin İhyâ’sı ve 
Mizanü’l-Amel’i ile ne Mâverdî’nin Edebü’d-Dünya ve’d-Dîn’i ile ne de mutasav-
vıfların er-Riâye ve Kûtü’l-Kulûb gibi eserleri ile bir saymak mümkündür. Bu 
eser, bir yönüyle filozofların ahlak kitaplarına, bir yönüyle Mâverdî ve 
Gazzâlî gibi şeriat âlimlerinin eserlerine, bir yönüyle de filozoftan ziyade şe-
riat âlimi kategorisine girdiği halde filozofların tarzında ahlak kitabı yazan 
Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Alâî’sine benzemektedir. Bu son esere benzediği yön-
ler bol miktarda manzum ve hikâye içermesidir. Fakat bu bildiride bizi ilgi-
lendiren husus, Ahlâk-ı Muhsinî özelinde Kâşifî’nin ahlak düşüncesinin dinî 
boyutudur. Kâşifî, doğruluk, adalet, merhamet, şecaat, iffet gibi 40 ahlaki 
hasleti incelerken ayet ve hadis gibi naslardan nasıl yararlanmıştır? Bu nas 
ve bilgileri düşüncesine temel yaparken nasıl bir yöntem izlemiştir? Bunları 
gün yüzüne çıkaracak, analiz edecek ve değerlendireceğiz.   

Anahtar Kelimeler: Din, Haslet, Ahlak Düşüncesi, Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî.  
 
Relıgıous Fundamentals of al-Kāshifī's Moral Thought 
Abstract 
Husayn Vāiẓ al-Kāshifī (d.1504) is one of the four great poets and 

intellectuals of the 15th Century Herat. The other three of these four, who 
are also close friends, are Ṣulṭān Husayn Baykara, Ali Shir Navāī and Molla 
Cāmi‘. Although al-Kāshifī is the least famous of these four poets and 
intellectuals, his fame has spread throughout the Ottoman lands since the 

mailto:icanikli@ybu.edu.tr
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beginning of the 16th century. In this paper, we will examine moral thought 
of al-Kāshifī, who has written works in many areas from poetry to ethics, 
from tafsir to ḥadith, and has gained fame with his works Akhlāq-i Muḥsinī 
and Rawḍatu’s-Shuhadā in the history of Islamic thought. 

al-Kāshifī’s work Akhlāq-i Muḥsinī differs in some ways from the other 
works written in the field of Islamic moral thought. It is possible to consider 
it the same as neither the works of philosophers such as Tahdhību’l-Akhlāq 
and Akhlāq-i Nāṣirī nor al-Gazālī’s Iḥyā’ and Mizānu’l-‘Amal nor al-Māwardī’s 
Adabu’d-Dunyā ve’d-Dīn nor the works of Sufis such as ar-Riāya and Qūtu’l-
Qulūb. This work, in one way, belongs to the moral books of philosophers, in 
a way, to the works of sharī‘a scholars such as al-Māwardī and al-Gazālī, and 
in a sense, to the category of sharī‘a scholars rather than philosophers. 
However, it resembles Kinalizāda’s Akhlāq-i ‘Ālāī, who wrote a moral book in 
the style of philosophers. The aspects that it resembles to this last work 
include abundant poetry and stories. But what matters to us in this paper is 
the religious dimension of al-Kāshifī’s moral thought in the context of 
Akhlāq-i Muḥsinī. How did al-Kāshifī take advantage of religious texts such as 
verse and hadith and explanations of sharī‘a scholars while examining 40 
moral features such as righteousness, justice, mercy, courage and chastity? 
What method did he follow while making this religious text and knowledge 
the basis of his thought? We will uncover, analyze and evaluate these issues. 

Keywords: Religion, Ḥaṣla, Moral Thought, al-Kāshifī, Akhlāq-i Muḥsinī.  
 
Giriş 
İslam ahlak düşüncesinin teorik ve pratik yönü, başta Kur’an ve onun 

açıklayıcısı ve uygulayıcısı olan Hz. Peygamber’in sünneti şeklinde isimlen-
dirilen uygulamalarına dayanır.1 Ancak İslam ahlak düşüncesinin felsefî ola-
rak bir disiplin haline gelmesi ve bu alanda eserler verilmesi Antik Yunan 
Felsefesinden sonraki tarihlerde gerçekleşmiştir. Bu dönemden sonra İslam 
ahlak düşüncesiyle ilgili İslam filozoflarınca önemli eserler kaleme alınmış-
tır. Kindî (ö. 866), Ebû Bekir er-Razî (ö. 925), Fârâbî (ö. 950), İbn Sînâ (ö. 
1037), İbn Miskeveyh (ö. 1030), Gazzâlî (ö. 1111) ve Nasîreddin Tûsî (ö. 1274) 
                                                 
1  Kur’ân’ı Kerîm ve Türkçe Açıklamalı Meâli. çev. Ali Özek-Hayreddin Karaman-Ali Turgut-

Mustafa Çağrıcı-İbrahim Kâfi Dönmez-Sadreddin Gümüş. (Medine: Hâdimu’l-Haremeyni’ş-
şerifeyn Kral Fehd Mushaf-ı Şerif Basım Kurumu, 1992), İbrahim, 14/4. (Biz her peygamberi 
mutlaka kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (kendilerine indirileni) açıklasın); Nahl, 
16/44. “Sana da zikri (Kur’an’ı) indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın, ta ki 
düşünüp öğüt alsınlar.); Ahzâb, 33/21. (Andolsun ki sizin için, Allah’ı ve ahireti arzu eden ve 
Allah’ı çok arzu eden ve Allah’ı anan kimseler için güzel bir örnek vardır.) gibi ayetler bu 
durumu ortaya koyar niteliktedir. Hz. Peygamber’in dinî uygulamadaki  yeri ve konumu 
için daha ayrıntılı bilgi için bkz., M. Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet, 15. Baskı, 
Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2018, 117-214.   
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gibi filozoflar bunlardan bazılarıdır. İbn Miskeveyh’in Tehzîbu’l-Ahlak’ı, 
Gazzâlî’nin Mîzânu’l-Amel’i, Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî’si, Adudüddin el-Îcî’nin (ö. 
1355) el-Ahlâku’l-Adûdiyye’si, Devvânî’nin (ö. 1502) Ahlâk-ı Celâlî’si ve 
Kınalızâde Ali Çelebi’nin Ahlâk-ı Alâî’si sistematik birer felsefî ahlak kitabı 
olarak kabul edilebilir. Bu çerçevede 16. yüzyıl Horasan’ın özellikle Hüseyin 
Baykara yönetimindeki Herat’ın büyük edip, hatip, müfessir ve astrologla-
rından Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin (ö. 1504) kaleme aldığı Ahlâk-ı Muhsinî adlı 
eseri, İslam ahlak düşüncesini konu edinen literatürde önemli bir yere sa-
hiptir. Kâşifî dinî, edebî ve hikmetli bilgilerle donanımlı olmanın yanında 
bilgi ve duygu düşüncesini yüksek bir retorik ve şiirsel anlatımla ifade et-
meyi başarmış ve döneminde bu yönüyle zirveye çıkmıştır.2 

Kâşifî Ahlâk-ı Muhsinî’de konuları nazım ve hikâyelerle süsleyerek anla-
tımı güçlendirme yoluna gitmiştir. Bunun edebi bir kaygının yanında peda-
gojik bir gerekçeye dayandığını söylemek mümkündür. Kâşifî eserinde dakik 
ve standart bir yöntem izleyerek konuları izah etmeye çalışmıştır. Ahlâk-ı 
Muhsinî’de kırk (40) haslet bölümler halinde incelenerek sistematik ve içerik 
bakımından daha zengin bir görüntü vermektedir. Bu zenginliği sağlamaya 
yönelik olarak bazı konular ayet ve hadislerle desteklenerek ahlaki düşün-
cenin dinî temelleri oluşturulmaya çalışılmıştır. Eserde ayet ve hadisler ya-
nında nazım ve hikâyelere yer verilerek içerik bu yönü ile de zenginleştiril-
meye gayret edilmiştir.3 

Müellif daha önce sözü edilen kırk (40) bölümün her birinde ihtiyaç gör-
düğü ölçüde her bölüm için olmasa da anlatılan konuya uygun ayet ve ha-
dislere vermiştir. Kâşifî her başlık altında ayet ve hadislere yer vermemiş ol-
sa da başlıkları tanıma ve kitapta hangi konulara temas edildiğini görme açı-
sından sözü edilen eserdeki konu başlıklarını şu şekilde sıralamak mümkün-
dür. İbadet, ihlâs, dua, şükür, sabır, rıza, tevekkül, hayâ, iffet, edep, yüksek 
himmet, azim, çaba ve gayret, sebat, adalet, affetme, hilim, güzel huyluluk 
ve nezaket, şefkat ve merhamet, hayır ve iyilik öncelik verilen başlıklar ara-
sındadır. Müellif bu konu başlıklarına ilaveten eserinde cömertlik ve ihsan, 
tevazu ve saygı, emanet ve diyanet, ahde vefa, doğruluk, ihtiyaçları gider-
mek, teenni ve teemmül, istişare ve tedbir, basiret ve uzak görüşlülük, yiğit-
lik, kıskançlık, cezalandırma, teyakkuz ve haberdarlık, feraset, sır saklama, 
fırsatı ganimet bilme, hukuka riayet, iyilerle sohbet, kötülerin defi ve hiz-
metçi ve görevlilerin terbiye ve adabı gibi kişi ve toplum hayatını ilgilendi-
ren konulara da yer vererek eserini oluşturmuştur. 

                                                 
2  Daha ayrıntılı bilgi için eseri Farsça’dan günümüze Türkçesine çeviren Murat Demirkol’un 

Ahlâk-ı Muhsinî’ye yazdığı önsöze bakılabilir. 9. Hüseyin Vâiz-i Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, çev. 
Murat Demirkol (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2019).  

3  bk. Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, çev. Murat Demirkol, Önsöz, 10. 
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Kâşifî’nin ahlak düşüncesinin dinî temellerini Kur’an ve Hz. Peygam-
ber’in hadislerinin oluşturduğu açıktır. Bu tebliğimizde ayet ve hadis mer-
kezli bir temellendirme üzerinde durulması amaçlanmış ve bunların yer ve-
rildiği konulardaki yerleri tespit edilerek sırasıyla;  Kâşifî’nin ahlak düşün-
cesinin Kur’an’dan ve sünnetten temelleri şeklinde bildiri metni oluşturul-
muş ve konu bu çerçevede irdelenmeye çalışılmıştır. Daha çok ahlak felsefe-
cisi olan bir âlimin meydana getirdiği metinlerde ayet ve hadis kullanımı ve 
bunları kullanırken nasıl bir yol takip ettiğinin tespiti ve bunların yeniden 
dikkatlere arz edilmesi önemli görülmüştür.       

 
1. Kâşifî’nin Ahlak Düşüncesinin Kur’anî Temelleri 
Kâşifî’nin ahlak düşüncesini oluşturan temel dayanakların başında 

Kur’an gelmektedir. Her ne kadar onun kırk (40) konu başlığında sistematik 
olarak ayetlere yer vermediği görülse de uygun gördüğü konu başlıklarında 
bunları kullandığı görülmektedir. Tespit edebildiğimiz kadar kitabın giriş 
bölümü dâhil olmak üzere yirmi iki (22) konu başlığında ayetlerin yer aldığı 
görülmektedir. Aşağıda işaret edildiği gibi bunların ilgili bölüm başlığı ile 
ilişkilendirilmelerine dikkat çekilecektir.         

 
1.1. Ahlâk-ı Muhsinî’nin Giriş Bölümünde Yer Alan Ayetler 
Kâşifî Hz. Peygamber’i övme ve saygılı davranmak amacıyla sözü yüce ve 

azametli Allah’ın, onu peygamberlerin sultanı ve muhsinler ahlakının ta-
mamlayıcısı olarak insanlık için gönderdiğini ifade eder.4 O kitabının giri-
şinde Hz. Peygamber’i bu şekilde niteledikten sonra “Sen büyük bir ahlak 
üzeresin.”5 ayetine yer verir. Eserin giriş bölümünde Kâşifî övülen huylar ve 
beğenilen sıfatların bütün insanlarda, özellikle “Rabbin dilediğini yaratır ve 
seçer…”6 ayetine göre tecelli ettiğini belirttikten sonra, seçme yetkisinin sa-
dece Allah’ta olduğunu ise “…Mülkü dilediğine verirsin…”7 ayeti ile 
delillendirmektedir.8  

Padişah ile peygamber arasındaki ilişkinin önemini vurgulamak için 
Kâşifî, ilahi vahiyle belirlenen ve şeriatın koruyucusu olarak peygamberi 
kabul eder. Peygamberlere gelen kuralların başkalarınca çiğnenmemesi ve 
korunması işinin de güç ve kudret sahibi kişiler olan padişahlarca yerine ge-
tirilmesinin önemine işaret eder. Bu hususa delil olarak “…Allah’a, Peygam-
ber’e ve sizden olan yöneticilere itaat ediniz…”9 ayetini gösterir. Bu ayetle o, 

                                                 
4  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 56. 
5  Kalem, 68/4. 
6  Kasas, 28/68. 
7  Âl-i İmran, 3/26. 
8  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 58. 
9  Nisa, 4/59. 
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Allah’ın kendisine ve peygamberine itaatten sonra sultanlara yani yönetici-
lere itaati emrettiğini dile getirir.10  

 
1.2. Ahlâk-ı Muhsinî’nin Genelinde Yer Alan Ayetler ve İlgili Konu Başlık-

ları 
Ahlâk-i Muhsinî’de yer alan kırk (40) bölümün hepsinde ilgili konular 

çerçevesinde Kâşifî’nin ayetler ile konuyu açıkladığı hususu daha önce ifa-
de edilmişti. Tespit edilebildiği kadar kitabın genelindeki yirmi iki (22) ko-
nu başlığında çok sayıda ayete yer verilmiştir. Bu başlık altında sadece 
ayetlerin yer aldığı konu başlıkları üzerinden temellendirmelere işaret 
edilmiştir.  

1) Dua 
Üçüncü bölümde yer alan dua bölümünde Kâşifî duayı ilahi dergâha yal-

varıp, onun sonsuz fazilet ve feyzinden dilekte bulunmak olarak tanımla-
maktadır. Bu çerçevede konuyu “…Bana dua edin ki size karşılık vereyim…”11 
ayetiyle temellendirme yoluna gitmektedir.12 

2) Şükür 
Dördüncü bölümde yer alan şükür konusunda Kâşifî çok bilinen bir ayet-

le konuyu açıklamaya çalışmaktadır. Ona göre her uzvun bir şükrü olup, 
uzuv nimetinden elde edilen gücü nimet sahibine itaat uğrunda harcamak 
esastır. Gözün itaatini yaratılmışlara ibret, âlimler ve salihlere hürmet, za-
yıflar ve düşkünlere şefkat nazarıyla bakmak, kulağın şükrü ilahi kelamı, Hz. 
Peygamber’in hadislerini, din büyüklerinin kıssalarını, şeyhlerin ve kesin 
bilgi sahiplerinin öğütlerini dinlemektir. Ayrıca o elin itaatini ise fakirlere 
ve ihtiyaç sahiplerine iyilik olarak dile getirmektedir. Kâşifî’ye göre ayağın 
itaati mescitlere ve evliya mezarlarına gitmek, ihlaslı dervişlerin hatırını 
sormak ve zâhid münzevileri ziyaret etmektir. O örnek vermiş olduğu sözü 
edilen şükür yollarını ise “…Eğer şükrederseniz size nimetimi artırırım…”13 
ayetiyle desteklemektedir.14 

3) Sabır 
Beşinci bölümün konusu sabırdır. Kâşifî sabrı, kullara Allah’tan gelen be-

la ve musibetlere tahammül etme şeklinde tanımlamaktadır. Ona göre sabır 
çok makbul bir sıfat ve güzel bir huydur. Sabrı anlatmak için “…Şüphesiz Al-
lah sabredenlerle beraberdir…”15 ayetinin yeterli olacağını ifade eder. Ayrıca 

                                                 
10  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 66. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz., İlyas Canikli, Hadislere Göre Yö-

neticilere İtaatin Sınırları (Ankara: İlahiyat Yayınları, 2004)  isimli eserine bakılabilir.    
11  Mümin, 40/60. 
12  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 78. 
13  İbrahim, 14/7. 
14  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 82-84. 
15  Bakara, 2/153. 
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sabırlı davrananların ahiretteki mükâfatını “…Sabredenlere sınırsız mükâfat 
verilir…”16 ayetiyle vurgulamaya çalışır. 

4) Rıza 
Altıncı bölümün konu başlığı olan rıza kavramı Kâşifî’ye göre, kulun Al-

lah’tan gelen her şeye hoşnut olmasını ifade eder. O, kaza okuna rıza dışında 
daha uygun bir siperin olmadığını söyleyerek, rıza eşiğine başını koyan kim-
senin kısa zamanda liderlik koltuğuna oturacağını ifade eder. Bu düşüncesi-
ni ise “…Allah onlardan, onlar da Allah’tan razı oldu…”17 ayetiyle destekle-
mek yoluna gider.18 

5) Tevekkül 
Kâşifî yedinci bölümde tevekkül konusunu ele almaktadır. O konuyu pa-

dişah ile bir âlim arasında geçen konuşma ile örneklendirirken, padişahın 
savaşın olacağı geceyi ibadet yaparak geçirdiğini, gecenin sabahına tevekkül 
ettiğini ve bu düşüncesini ‘ben tevekkül zırhımı giydim ve işimi vekilim olan 
Allah’a havale ettim.’ diyerek dile getirmektedir. Ertesi gün savaş safları 
oluşup iki ordu karşı karşıya geldiğinde “…Sizin görmediğiniz ordular gön-
derdi…”19 hükmü gereğince ilahi yardım geldiğini söyler.20 

6) Hayâ 
Yüksek bir haslet ve güzel bir huyu ifade eden hayâ kavramı, sekizinci 

bölümün başlığını oluşturmaktadır. Konu değişik beyitler ile açıklandıktan 
sonra halife Me’mun zamanında çorak bir yerde yaşayan bir bedevînin ha-
yatında tuzlu ve acı su dışında bir şey tatmadığını konu edinen hikâyesiyle 
devam etmektedir. Sözü edilen hikâye içerisinde ise “…Orada bozulmayan su 
ırmakları vardır…”21 ayetine yer verilerek ilgili bahisle ilişkilendirme yapıl-
mıştır.22  

7) Azim 
Kâşifî azim konusuna on ikinci başlıkta yer vermekte ve azmi dileklerin 

önderi, işlerin şartı olarak kabul etmektedir. O, hiçbir sultanın azmin desteği 
olmadan ülkesini yönetemeyeceğini dile getirmektedir. Padişah’ın 
“…Azmettiğin zaman Allah’a tevekkül et…’23 ayetine göre hareket ettiğinde 
zafer ve galibiyete ulaşacağına olan düşüncesini zikreder.24 

                                                 
16  Zümer, 39/10. 
17  Mâide, 5/119. 
18  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 92. 
19  Ahzâb, 33/9. 
20  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 96. 
21  Muhammed, 47/15. 
22  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 100. 
23  Âl-i İmran, 3/159. 
24  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 120. 
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8) Adalet 
On beşinci bölümün başlığında ise adalet konusuna yer veren Kâşifî, ada-

leti saltanatı süsleyen bir muhafız ve karanlıkları yarıp aydınlatan bir kandil 
olarak tanımlamaktadır. Bu kavramı çok bilinen “Allah, adalet ve ihsanı em-
reder…”25 ayeti ile delillendirmeye gayret eder. Buna göre adalet, zulme uğ-
ramışlara hakkını vermek, ihsan ise yaralıların yarasına merhem sürmeyi 
ifade eder.26 Ayrıca adalet başlığı altına halife Me’mûn döneminde kardeşi-
nin suç işlemesi nedeniyle halifenin huzuruna getirilen bir şahsın, suçun 
şahsiliğine dayanarak kendisinin masum olduğunu ispat etmek için “Hiçbir 
kimse başkasının günah yükünü taşımaz.”27 ayetini okuması halifenin hoşu-
na gider ve bunu sağlam bir hüküm olarak niteler.28  

9) Affetme 
Affetme kavramı kitabın on altıncı bölümünde açıklanmaya çalışılmıştır. 

Kâşifî affı, kudretli iken suçluyu cezalandırmaktan vaz geçmek olarak tanım-
lamaya çalışır. Ona göre bu durum fazilet bakımından diğer bütün güzel 
davranışlardan üstündür. Hz. Peygamber’in şahsında bütün müminlere hi-
taben “Sen af yolunu tut!...”29 ayeti bu konuda delil olarak yer almaktadır.30  

10) Hilim 
Kâşifî hilimi ilahi huylardan biri olarak kabul etmekte ve kitabının on 

yedinci bölümünde bu kavrama yer vermektedir. Hilimin kaynağının Allah 
olduğunu “…Allah bağışlayıcı ve halimdir.”31 ayetiyle delillendirmektedir.32 
Bu başlık altında hilim kavramı, Hz. Ali’nin oğlu Hüseyin’in bir hizmetçinin 
elinde bulunan yemeği dökmesi nedeniyle onun yüzüne terbiye amacıyla 
bakması sonucu hizmetçinin  “…Onlar öfkelerini yutarlar…”33 ayetini oku-
masıyla ete kemiğe bürünür. Hz. Hüseyin bu ayet üzerine ona ‘öfkemi yut-
tum.” şeklinde cevap vererek hilimdeki örnek davranışını gösterir.34  

11) Güzel Huyluluk ve Nezaket 
Ahlâk-ı Muhsinî’nin on sekinci babında Kâşifî, güzel huyluluk ve nezaket 

konularına yer vermektedir. Bu başlık altında beyit ve daha birçok nakillerle 
konuyu izah etmeye çalışan müellif, nezaket hasletini uysallık ve güler yüz-
lülük olarak kabul etmektedir. Onun anlayışında nezaket dokunduğu her şe-
yi güzelleştirir, uyumsuzluk ise her şeyi alt üst eder. Hz. Peygamber’in sözü 
                                                 
25  Nahl, 16/90. 
26  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 136. 
27  Necm, 53/38. 
28  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 158. 
29  A’raf, 7/199. 
30  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 174. 
31  Maide, 5/101. 
32  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 182. 
33  Âl-i İmran, 3/134. 
34  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 188. 
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edilen hasletleri taşıdığını ve Kur’an’ın da bu konuya “Allah’ın rahmeti sa-
yesinde sen onlara yumuşak davrandın…”35 şeklinde işaret ettiğine yer ve-
rir.36 

12) Hayır ve İyilik 
Yirminci bölümün konu başlığı hayır ve iyiliktir. Bu başlık altında konu-

yu uzun uzadıya anlatmaya gayret eden müellif  “İyilik ederseniz ancak 
kendiniz için iyilik etmiş olursunuz…”37 ayetiyle meseleye Kur’an temelli bir 
boyut katmaktadır. İyiliğin her yönüne temas eden Kâşifî, bir hadisi esas 
alarak sadaka-ı cariyye kavramına uygun olarak “Allah’ın mescitlerini ancak 
Allah’a ve ahiret gününe inananlar imar ederler…”38 ayetiyle iyiliğin ve hay-
rın başka bir şekline dikkat çekmektedir.39 Ona göre eski mescitlerin tamir 
edilmesi, mescitlere imam ve müezzin tayini de hayır ve iyilik kategorisine 
girmektedir. Dönemin padişahı sözü edilen şekilde bir davranış sergilerse 
“Biliniz ki Allah’ın dostları için korku ve üzüntü yoktur.”40 ayetinde yer alan 
sıfatlara sahip olduğu gibi ahiret yurdunda da kurtuluşa erenlerden olur.41  

 13) Cömertlik ve İhsan 
Yirmi birinci bölümün konu başlığı cömertlik ve ihsandır. Bu bölümde 

müellif tespit edebildiğimiz kadar birden çok ayete yer vermiştir. Dinî mut-
luluğun kaynağı olarak kabul edilen cömertlik “Kim bir iyilik yaparsa ona 
bunun on katı verilir…”42 ayeti ile desteklenmiştir.43 Kâşifî cömertlik ve ih-
san konusunun sonuna doğru Allah’ın ihsanı “Kim bir muhsin olarak Allah’a 
yönelirse Rabbi katında onun için bir mükâfat vardır.”44 ayetiyle tasdik etti-
ğini ve iyilik yapan kimselerin de Allah katında büyük mükâfatlara erişece-
ğini “İşte biz muhsinleri böyle ödüllendiririz.”45 şeklinde övdüğünü ifade 
etmektedir.46  

14) Emanet ve Diyanet 
Emanet ve diyanet bölümü yirmi üçüncü başlığın konusudur. Kâşifî 

mevzuyu beyit ve çeşitli hikâyeler ile açıkladıktan sonra emanet kavramına 
başka bir boyut katarak, bir kimsenin gözünü harama açmasını, kulağıyla 
hoş olmayan şeyler dinlemesini, diliyle başkalarına iftira etmesini, eliyle 

                                                 
35  Al-i İmran, 3/159. 
36  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 196. 
37  İsra, 17/7. 
38  Tevbe, 9/18. 
39  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 212. 
40  Yunus, 10/62. 
41  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 214. 
42  En’am, 8/160. 
43  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 222. 
44  Bakara, 2/112.  
45  Yusuf, 12/22. 
46  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 248. 
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Müslümanları incitmesini ilahi emanetin ihlali olarak değerlendirmekte ve 
bununla ilgili olarak “Ey müminler, Allah’a ve Peygambere hainlik etme-
yin!...”47 ayetini zikretmektedir.48 

15) Ahde Vefa 
Yirmi dördüncü bölümün konu başlığında ‘ahde vefa’ konusuna yer ve-

ren Kâşifî, ahde vefaya özen gösteren kimseleri yiğit ve yetkin kimseler ola-
rak nitelendirmektedir. Bu hasletin büyüklere mahsus bir özellik olduğunu 
dile getirdikten sonra49 söz konusu kavramı “Ey iman edenler, sözleşmeleri-
nizi yerine getirin!...”50 “…Siz bana verdiğiniz sözde durun ki ben de size 
verdiğim sözde durayım…”51 ayetleriyle izah etme gayretindedir. Ayrıca ko-
nu İsmail (a.s.) ile arkadaşı arasında geçen ve arkadaşının ona verdiği sözde 
durmayarak gecikmesi sonucu, Kur’an’ın İbrahim Peygamber’i övmesini ifa-
de eden52 “…O, sözünde duran biriydi…”53 ayetiyle de desteklenmiştir. 

16) İstişare ve Tedbir 
Kâşifî kitabının yirmi sekizinci bölümünü istişare ve tedbir konularına 

ayırarak, Allah’ın sevgili Peygamber’ine “İş konusunda onlarla istişare et!”54 
buyurarak danışmanın önemine dikkat çekmiştir.55  

 17) Teyakkuz ve Haberdarlık 
 Teyakkuz ve haberdarlık kavramları kitabın otuz üçüncü bölümünde yer 

almaktadır. Kâşifî’ye göre teyakkuz memleket ve yönetim işlerinde uyanık 
olmayı, haberdarlık ise halkın durumu hakkında bilgi sahibi olmayı ifade 
eder.56 Ona göre saltanat makamı kişiler hakkında bilgi toplarken zanna da-
yanarak günahsız bir kimseyi zarar ve tehlikeye atmamalıdır. Böyle bir dav-
ranış günahtır.57 O bu düşüncesini “…Bazı zanlar günahtır…”58 ayetiyle des-
teklemektedir. Kâşifî hüküm verirken zanna göre hareket etmenin yanlışlı-
ğını dile getiren bir hikâyenin sonunda  “…Zan asla doğru bilgi vermez…”59 
ayetine yer vermektedir.60 Kâşifî teyakkuz ve haberdarlık konusu ile tövbe 
arasındaki ilişkiye “…Allah’a samimiyet ile tövbe edin…”61 “…Günahın için 
                                                 
47  Enfal, 8/27. 
48  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 262. 
49  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 270. 
50  Mâide, 5/1. 
51  Bakara, 2/40.  
52  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 272. 
53  Meryem, 19/54. 
54  Âl-i İmran, 3/159. 
55  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 302. 
56  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 372.  
57  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 382. 
58  Hucurat, 49/12. 
59  Yunus, 10/36. 
60  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 384. 
61  Tahrim, 66/8. 
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tövbe et!...”62 ve “…Rabbinize dönün…”63 gibi ayetlerle dikkat çekmektedir.64 
Ayrıca o konu çerçevesinde, iyi ve hayırlı iş yapanlar ile ilgili  “Rableri onla-
ra temiz bir şarap içirecektir.”65 ayetine yer vermektedir.66 

18) Feraset 
Eserin otuz dördüncü bölümünde feraset ile ilgili bilgilere yer verilmiş-

tir. Kâşifî feraseti Allah’ın insana lütfettiği bir nur olarak kabul etmektedir. 
O, konuyu açıklarken yer vermiş olduğu  “Bunda derin düşünenler 
(mütevessimîn) için ibretler vardır.”67 ayetindeki ‘tevessüme’ feraset anla-
mını vermiştir.68  

19) Hukuka Riayet 
Otuz yedinci bölümde hukuka riayet konusuna yer veren Kâşifî, hakları 

eda etmenin, genel olarak tüm insanların, özellikle de devlet adamlarının ve 
iktidar sahiplerinin üzerine bir borcu olduğunu ifade etmektedir. O öncelik-
le anne ve babanın rızasını almanın ve onların hukukuna riayet etmenin 
önemine vurgu yaparak konuyu “Rabbin, kendisinden başkasına ibadet et-
memenizi ve anne babaya iyi davranmanızı emretmiştir…”69 ayetiyle destek-
lemiştir.70 Anlatılan bir hikâye çerçevesinde, şeriatta birine helal diğerine 
haram olan şey hakkında soruya binaen “…Kim şiddetli açlık durumunda 
zorda kalır, günaha meyl etmeksizin yerse şüphesiz Allah bağışlayıcı ve 
merhametlidir.”71 ayetini zikretmiştir.72      

Kâşifî riayet edilmesi gereken haklar arasında dilencilerin hukukunun 
gözetilmesini de saymaktadır. Bu hususu “Dilenciyi azarlama!”73 ayetiyle 
ilişkilendirmektedir.74 O, aynı konu başlığı altında şer’i had cezalarının uy-
gulanmasında şefaatin rolünün olmayacağı düşüncesinden hareketle, bu 
konuda iman, emanet, din ve diyanet erbabı şefaatte bulunamaz demekte-
dir. Bu konu ile ilgili “…Onlara Allah’ın hükmünü uygulamada sakın acıma 
duygusunun etkisinde kalmayın!”75 ayetine yer verir. Bu çerçevede Tamgaç 

                                                 
62  Muhammed, 47/19. (Her ne kadar Kâşifî tövbe ile ilgili ayet metnini bu şekilde vermiş olsa 

da ayetin aslının “…Hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahla-
rının bağışlanmasını dile!”) şeklinde olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.  

63  Zümer, 39/54. 
64  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 392. 
65  İnsan, 76/21. 
66  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 394. 
67  Hicr, 15/75. 
68  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 396. 
69  İsra, 17/23. 
70  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 430. 
71  Mâide, 5/3. 
72  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 440. 
73  Duha, 93/10. 
74  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 454. 
75  Nur, 24/2. 
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Han’ın cezaları arasında anlatılan ve hırsızlıkla suçlanan yakışıklı, eli ayağı 
düzgün bir genci nitelendirirken de “…Size şekil verdi ve suretinizi güzelleş-
tirdi…”76 ve “Biz insanı en güzel şekilde yarattık.”77 ayetlerine yer vermek-
tedir.78 

20) Kötülerin Defi 
Kâşifî otuz dokuzuncu bölümde kötülerin defi konusuna yer ayırmıştır. O 

kötülerin ve kötülüklerin defi babında zalim ve zulüm kavramlarını açıklar-
ken, sözü edilen kötü sıfat sahiplerinin hal ve ruh durumlarına vurgu yapar. 
Konuya “Dikkat edin, Allah’ın laneti zalimleredir.”79 ayetini delil getirir.80 
Aynı şekilde halk arasında fitne çıkarmak ve dostları birbirine düşman et-
mek için doğru yalan her haberi yayan dedikoducuların tehlikelerini “…Eğer 
bir fasık size haber getirirse…”81 ayetiyle bildirir.82 Kâşifî görev verilmemesi 
gerekenleri sayarken dördüncü grupta, bir kişi anıldığında onun kusurlarını 
ortaya dökmek isteyen gıybetçileri saymaktadır. Ona göre anlatılan şey doğ-
ru ise gıybet, şayet doğru değil ve meydana gelmemiş ise hem gıybet hem de 
iftiradır. Konuyu “ …Birbirinizin gıybetini yapmayın. Ölü kardeşinizin etini 
yemekten hoşlanır mısınız?...83 ayetiyle ilişkilendirmektedir.84 

21) Hizmetçi ve Görevlilerin Terbiye ve Adabı 
Eserinin kırkıncı bölümünde Kâşifî, hizmetçi ve görevlilerin terbiye ve 

adabı konusuna yer vermektedir. Bu çerçevede Kâşifî saltanatın süsü ve ma-
lın hazinesi olarak kabul ettiği vezire çok büyük önem vermekte o olmadan 
memleketin yönetilemeyeceği düşüncesini dile getirmektedir. Bu düşünce-
sine “Bana ailemden birini kardeşim Harun’u vezir yap ve beni onunla des-
tekle.”85 ayetini delil göstermektedir.86  

Kâşifî padişah tarafını gözetmenin şartlarından dördüncüsünü; yumuşak 
üslupla zulmü sultanın nazarında yerilen bir şey haline getirmek, tarif ve 
tavsif yoluyla adaleti onun gönlünde sevimli kılmak ve maslahat bildiği şe-
kilde onu zulümden alıkoymak şeklinde ifade etmektedir. Kâşifî’ye göre pa-
dişahın yakınındaki bir kimse onun zulmüne razı olursa o da buna ortak 
olur. O bu düşüncesini “…Zalimleri ve eşlerini (ortaklarını) toplayın!...”87 

                                                 
76  Mümin, 40/64. 
77  Tin, 95/4. 
78  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 460. 
79  Hûd, 11/18. 
80  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 492. 
81  Hucurât, 49/6. 
82  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 494.  
83  Hucurât, 49/12. 
84  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 514. 
85  Taha, 20/29-31. 
86  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 552. 
87  Saffat, 37/22. 
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ayetiyle teyit etmektedir.88 Yönetimde olan kimselerin hasletlerinden olan 
ve Kâşifî’nin on dördüncü sırada yer verdiği önemli bir özellik de güvenilir 
olmaktır. Ona göre güvenilir olmak değersiz bir kimseyi değerli yapan bir sı-
fattır. Güvenilir olmanın zıttı hıyanet ise değerli olanı alçaltan bir özelliktir. 
Hain bir kimsenin ise Allah sevgisinden mahrum olacağını “…Allah, hiçbir 
hain ve nankörü sevmez.”89 ayetine dayandırmaktadır.90 İnsanlara olabildi-
ğince iyilik etmenin önemine dikkat çeken Kâşifî’nin bu düşüncesinin  “İyi-
lik ederseniz kendi kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz ken-
dinize kötülük etmiş olursunuz.”91 ayetine dayandığı görülmektedir.92  

 
2. Kâşifî’nin Ahlak Düşüncesinin Sünnetten Delilleri 
Kâşifî’nin Ahlâk-ı Muhsinî’deki ahlak düşüncesinin temelinde, yeri geldi-

ğinde ve konuya uygunluğu çerçevesinde sünnetten delilleri de göz önünde 
bulundurduğu görülmektedir. Bu rivayetlerin çok azı diyebileceğimiz dört 
tanesi giriş bölümünde yer almaktadır.    

 
2.1. Ahlâk-ı Muhsinî’nin Giriş Bölümünde Yer Alan Rivayetler 
 Giriş bölümünde Kâşifî Hz. Peygamber’e salat ve selam getirdikten ve 

ona bağlılığını ifade temek için birtakım nitelemeler yaptıktan sonra “Ben 
güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”93 hadisine yer vererek 
Rasulullah’ın ahlakına vurgu yapmaktadır. Ayrıca o hadis olarak kabul ettiği 
“Allah’ın ahlakına sahip olun!”94 sözüne yer vermektedir.95 Kâşifî kıyamet 
terazisinde ilk tartılacak şeyin güzel ahlak olduğunu dile getirdikten sonra 
bu konuda  “Doğrusu, mümin güzel ahlak sayesinde geceleri namaz ve gün-
düzleri oruç ile geçiren kimsenin derecesine yükselir.”96 rivayetini zikre-

                                                 
88  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 570. 
89  Hac, 22/38. 
90  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 582. 
91  İsra, 17/7. 
92  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 598. 
93  Ebû Abdillâh Mâlik b. Enes el-Asbahî İmam Mâlik, el-Muvatta, (İstanbul: Çağrı Yayınları, 

1413/1992), “Hüsnü’l-Hulk”, 8;  Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-
Mervezî Ahmed b. Hanbel, el-Musned, (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992), 2/381. 

94  Hadis olarak tespit edilememiştir. Muhyiddin, İbn Arabî. el-Futûhâti’l-Mekkiyye. thk. Osman 
Yahya, (Mısır: el-Mektebetu’l-Arabiyye, 1985) 2/136. Bu rivayet Muhittin Uysal tarafından 
“Asılsız Haberler” başlığı altında verilmiştir. bk., Tasavvuf Kültüründe Hadis. (İstanbul: Ensar 
Neşriyat, 2012), 342-343. 

95  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 56. 
96  Süleymân b. el-Eş'as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî Ebû Davud, es-Sunen, (İstanbul: Çağrı, Ya-

yınları, 1413/1992), Ebû Dâvûd, “Edeb”, 8; Ebû İsa Muhammed b. İsa Tirmizî, es-Sunen, (thk. 
Ahmed Muhammed Şâki, Mektebetu ve Matbaatu Mustafa. Mısır: 1395/1975), “Birr ve’s-Sıla”, 
62. 
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der.97 Padişahlık ile peygamberliği aynı konumda kabul eden, Peygamber’i 
şeriat koyucu, padişahı ise onun hamisi olarak gören Kâşifî, temel hadis 
kaynaklarında yer almayan ve daha çok kelam-ı kibar özelliği taşıyan “Sal-
tanat ve din ikiz kardeştir…”98 rivayetiyle bu düşüncesini desteklemekte-
dir.99 

2.2.Ahlâk-ı Muhsinî Genelinde Yer Alan Rivayetler ve İlgili Konu Başlık-
ları 

Hüseyin Vâiz-i Kâşifî Ahlâk-ı Muhsinî isimli eserinde giriş bölümü hariç 
kırk (40) konu başlığına yer vermiştir. Ancak tespit edebildiğimiz kadar 
onun kitapta yer alan bütün konularda hadislere yer verdiğini söylemek 
mümkün değildir. Bu nedenle tebliğde sözü edilen konu başlıklarından sa-
dece rivayetlerin yer aldığı yirmi iki (22) bölüm başlığı ön plana çıkarılıp 
konu rivayet ilişkisi irdelenmeye çalışılmıştır. 

1) İbadet  
Kâşifî birinci bölümde ibadet ile ilgili konulara yer vererek bu bağlamda 

teb’anın huyu ile padişahın huyu arasında sıkı bir ilişki olduğunu ifade eder. 
Ona göre padişah Allah’a itaat ve ibadet ederse halk da aynı şekilde bu işe 
meyl eder. O bu düşüncelerini yaygın olarak bilinen ve kanaatimizce hadis 
olmadığı düşünülen “İnsanlar krallarının dini üzeredirler.”100 sözü ile des-
tekleme yoluna gitmiştir.101  

2) Hayâ 
Kitabının sekizinci bölümünde hayâ ile ilgili konulara yer veren Kâşifî, 

hayâyı yüksek bir haslet ve güzel bir huy olarak niteler. O “…Hayâ imandan 
bir şubedir.”102 hadisi ile hayâ ve iman ağacı arasında bir ilişki kurar.103 
Kâşifî’ye göre hayânın bir çeşidi de keremdir. O insanların Allah’tan bir ta-
lepte bulunmaları halinde yaratıcının bu talep karşısında nasıl bir tutum 
içerisinde olduğunu “Allah hayâ sahibidir. Kullarından biri iki elini açıp dua 
edince ona lütuf ve rahmetinden vermeyerek ellerini boş çevirmekten uta-
nır ve dileğini yerine getirir.”104 hadisiyle açıklamaya çalışmıştır.105 
                                                 
97  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 58. 
98  Ebû Şucâ' el-Hemedânî Deylemî, el-Firdevs bi Me’sûri’l-hitâb, (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 

1406/1986), 1/117 (No: 396); Ali el-Muttaki el-Hindî, Kenzu’l-ummâl fî suneni’l-akvâl ve’l-ef’âl, 
(Matbaatu’l-Belâğa, Haleb: 1390/1971 ve Müessetu’r-Risâle, Beyrut: 1405/1985), 6/10, (No: 
14613). 

99  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 66. 
100  Ali b. Muhammed Şevkânî, el-Fevâidi’l-mecmûa fi’l-ehâdîsi’l-mevdûa, (Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye. 

Beyrut: ts.), 210. 
101  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 76. 
102  Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, (İstanbul: Çağrı Yayınları, 

1413/1992), Buharî, “İmân”, 16; Ebû’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc Müslim, el-Câmiu’s-sahîh 
(Dâru Taybe. Riyâd: 1426),    Müslim, “İman”, 12. 

103  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 96. 
104  Tirmizî, “De'avât”,119. 
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Kâşifî’nin hayâ başlığı altında yer vermiş olduğu rivayetlerin kaynak değeri 
açısından bir sıkıntısının olmadığı görülmekledir.  

3) Edep 
Kâşifî eserinin onuncu bölümünde, kişinin nefsini çirkin ve kötü davra-

nışlardan koruması, hem kendisine hem de diğer insanlara saygı duyması ve 
hiç kimsenin şerefini ayaklar altına almaması anlamına gelen edep konusu-
na yer vermiştir. Edep konusunda takip edilecek en doğru yolun da Hz. Pey-
gamber’e uymak olduğunu, temel hadis kayaklarında tespit edilemeyen ve 
daha sonraki dönem eserlerinde yer alan “Rabbim beni terbiye etti ve ede-
bimi güzelleştirdi.”106 rivayeti ile açıklamaya çalışmıştır.107 

4) Yüksek Himmet 
Kitabının on birinci bölümünde yüksek himmet konusuna yer veren 

Kâşifî, Allah’ın yüksek himmet sahibi kimseleri sevdiğini “Allah yüksek işleri 
sever.”108 rivayetiyle desteklediği görülür.109 Onun rivayet olarak yer verdiği 
bu söz temel hadis kaynaklarında tespit edilememiştir.  

5) Adalet 

Kâşifî kitabının on beşinci bölümünde adalet konusuna yer vermektedir. 
Onun adalet kavramını ayet, hikâye ve beyitler yoluyla açıklama dışında bir-
takım rivayetlere de yer verdiği görülmektedir. Kâşifî adaletin faziletlerin-
den biri olarak toprağın kabirde adil sultanının vücut parçalarına herhangi 
bir etkide bulunamayacağını kabul etmektedir. Bu düşüncesini desteklemek 
için bir nakle yer vermektedir. Âlimlerden biri Me’mun’un bulunduğu mec-
liste “Adil padişahların bedenleri kabirde dağılmaz ve parçaları birbirinden 
ayrılmaz.”110 rivayetini nakleder. Halife Me’mun bu rivayeti duyunca doğru-
luğu konusunda bir şüphesinin olmadığını ifade ettikten sonra Hz. Peygam-
ber’in “Ben adil bir kral zamanında doğdum.”111 şeklinde bir söz söylediğini 

                                                                                                               
105  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 98. 
106  Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr Suyûtî, el-Câmius’-Sağîr fi ehâdîsi’l-beşîr en-nezîr, (Daru’l-

Kütübi’l-ilmiyye. Beyrut: 1981), No: 310. Hadisi, Sem'ânî, Edebü'l-İmlâ adlı eserinde, İbn 
Mes'ûd'dan rivayet etmiştir. bk. Ebü'l-Hayr Şemseddin Muhammed b. Abdurrahman b. Mu-
hammed es-Sehâvi, el-Makâsıdu’l-hasene, (Mektebetu’l-Hancî, Mısır: 1375/1956), 45;  İsmail b. 
Muhammed Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, (Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî. Beyrut: 1351 ve Mısır: 1351), 
No: 164. 

107  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 108. 
108  Temel hadis kaynaklarında rivayet olarak tespit edilememiştir. Ancak bu ve benzer sözlerin 

“Yaptığınız işi güzel yapın; Allah işini güzel yapanları sever.” ayetinden mülhem olarak 
söylenmesi ihtimal dâhilindedir.  (Bakara, 2/195). 

109  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 112. 
110  Temel hadis kaynaklarında tespit edilememiştir. 
111  Muhammed Yılmaz, “Bazı Hadislerin Sıhhat Durumuna Dair Ünlü Sûfî Necmüddîn el-

Kübrâ’ya Yöneltilen Sorular ve Cevapları”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
14/1 (2014): 17. Bu Hz. Peygamber adına söylenmiş yalan ve uydurmadır. Nasıl olur da Hz. 
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söyler.112 Kâşifî’nin adalet gibi bir konuda çok sayıda sahih hadis olmasına 
rağmen tamamen padişahı övme amacı güden rivayetle adalet konusunu 
açıklamaya çalışması dikkate şayandır. Onun adalet başlığı altında yer ver-
miş olduğu bu iki rivayetin kaynak değeri bir tarafa Hz. Peygamber’e hadis 
olarak isnadı söz konusu değildir. 

6) Affetme 
On altıncı bölümde affetme konusuna yer veren Kâşifî, affı güç kuvvet 

sahibi iken suçlu kimseyi cezalandırmaktan vaz geçme olarak tanımlamak-
tadır.113 Bunu en güzel örneği olarak Resulüllah’ın Mekke’yi fethettiğinde 
daha önce kendisine eziyet ve işkence yapmış olan bütün Kureyş’in ileri ge-
lenlerini affetmesini göstermektedir. Hz. Peygamber “Özgürsünüz, azarlan-
mayacaksınız!” diyerek onları af müjdesiyle sevindirmiştir.114 

7) Hilim 
Kâşifî Ahlâk-ı Muhsinî’nin on yedinci bölümünde hilim konusuna yer 

vermekte ve hilimi tanımladıktan sonra bütün peygamberlerin ve Allah’ın 
takva sahibi kullarının bu sıfata sahip olduğunu dile getirmektedir. O, bu 
özellik sayesinde onların imanı bozan ve şeytanın askeri olan öfkenin şidde-
tini kırdıklarını ifade etmektedir.115 Bu konuyu açıklamak amacıyla temel 
hadis kaynaklarında yer alan “Sizin en güçlünüz, insanları yere yıkanınızdır. 
Ama asıl güçlü, öfkesini yenen ve kendini tutan kimsedir.”116 hadisine yer 
vermektedir. 

8) Güzel Huyluluk ve Nezaket 
Güzel huyluluk ve nezaket, Kâşifî’nin eserinin on sekizinci bölümde yer 

verdiği bir konudur. Burada kastedilenin güler yüzlü ve tatlı dillilik olduğu-
nu ifade eden Kâşifî, güzel huyluluğun en iyi haslet olduğunu söylemektedir. 
Bu hasletin zıttı olan huysuzluk özelliğini taşıyan kimselerin akıbetleri hak-
kında ise “Huysuz ve cimri cennete giremez.”117 hadisini zikreder.118  

9) Hayır ve İyilik 
Hayır ve iyilik konusunu eserinin yirminci bölümünde ele alan Kâşifî, 

hayırla ilgili kuralları ve iyilik esaslarını hazırlamanın her devlet yöneticisi-

                                                                                                               
Peygamber kâfir birini adil olarak niteler? Hz. Peygamber böyle bir övmeden beridir. Bkz., 
(Süâlât Ecâbe ‘anhâ Ebu’l-Cennâb Necmüddîn el-Hîvakî el-Kübrâ, vr. 424b-425a’den naklen) 

112  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 136. 
113  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 174. 
114  İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın-

ları, 2004), 205-213. 
115  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 182. 
116  Ebû Urve Ma‘mer b. Râşid el-Basrî es-San‘ânî Ma’mer b. Raşid, el-Câmi, (Pakistan: 1403), 

11/188 (Abdurrezzâk’ın el-Musannafı’nda); İmam Mâlik, “Hüsnü’l-Hulk”, 12; Buharî, “Edeb”, 
28. 

117  Tirmizî, “Birr ve’s-Sıla”, 41. 
118  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 192. 
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nin görevleri arasında olduğunu zikrettikten sonra119 iyiliğin süreklilik arz 
eden bir şey olması gerektiğini “Bir insan ölünce şu üç amel dışındaki bütün 
amelleri sona erer. Bunlar, sadaka-i cariye, faydalanılan ilim ve babasına dua 
eden salih evlattır.”120 hadisine dayandırır. Kâşifî sözü edilen rivayette yer 
alan “sadaka-i cariye” kavramına istinaden mescit inşa etmenin önemini 
“Kim Allah için bir mescit yaparsa Allah ona merhamet eder.”121 hadisi ile 
anlatmaya çalışmaktadır. Kâşifî’nin düşüncesinde suyu az olan yol ve mahal-
lelerde havuz yapılması ve kuyu açılması kıyamet günü susuzluğundan kur-
tulmaya vesiledir.122 O bu düşüncesini desteklemek amacıyla şu rivayete yer 
verir. Sahabeden biri Hz. Peygamber’e: “Annemin ruhu için sadaka vermek 
istiyorum. Ne yapmamı emredersin?” sorusunu yöneltti. Hz. Peygamber: 
“En iyi sadaka sudur.” buyurdu. O sahabi de bir kuyuyu satın alarak Müslü-
manlara vakfetti ve sevabını annesinin ruhuna bağışladı.123 Hüseyin Vâiz-i 
Kâşifî, vakıf işlerinin önemine dikkat çekmek için eserinde “Bir hayra öncü-
lük eden onu yapmış gibi olur.”124 hadisine yer vermektedir. 

10) Tevazu ve Saygı 
Kitabın yirmi ikinci bölümünde Kâşifî, tevazuyu bir yükseliş sebebi ola-

rak görmekte ve bu düşüncesini “Kim Allah için mütevazı olursa Allah onun 
derecesini yükseltir.”125 hadisiyle destekleme yoluna gitmektedir.126 Ayrıca 
o, bir kimsenin tevazu ve saygı ile insanlara davranırsa onların gönüllerini 
kazanacağına inanmakta ve bu çerçevede  “İnsanların hayırlısı, onlara hiz-
met eden kimsedir.”127 rivayetine yer vermektedir.128 

11) Emanet ve Diyanet 
Emanet ve diyanet Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin önem verdiği konular ara-

sında yer almakta ve bunlar kitabın yirmi üçüncü bölümünde açıklanmaya 
çalışılmaktadır. Ona göre imanın binası emanet ile tamamlanmaktadır. Şeri-
atın esası ise ancak diyanetin esaslarının korunmasıyla mümkün olur. Bu 
hususa delil olarak “Güvenilir olmayanın imanı yoktur.”129 rivayetini zikre-
der.130 

 

                                                 
119 Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 210. 
120 Müslim, “Vasiyye”, 3; Ebû Davud, “Vesâyâ”, 14. 
121 Buharî, “Salât”, 65; Müslim, “Mesâcid”, 4. 
122 Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 216. 
123 Ebû Dâvûd, “Zekât”, 41. 
124 Müslim, “İmâre”, 38; Ebû Davud, “Edeb”, 126: Tirmizî, “İlim”, 114. 
125 Müslim, “Birr ve's Sila”, 19; Tirmizî, “Birr ve’s-Sıla”, 82. 
126 Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 248. 
127 el-Askalânî, İbn Hacer, el-Metâlibu’l-âliye, (Beyrut: ts.), 1/ 264; Suyutî, el-Câmius’-sağîr, 444. 
128 Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 250.  
129 Ahmed b. Hanbel, 3/135. 
130 Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 260. 
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12) Ahde Vefa 
Kâşifî’nin yirmi dördüncü bölümde mevzu bahis yaptığı diğer bir husus 

ahde vefadır. Bu çerçevede “Sözünde durmayanın dini yoktur.”131 rivayeti 
ile bu konunun önemine dikkat çekmiştir.132 

13. İhtiyaçları Gidermek 
Yirmi altıncı bölümün konusu olan ihtiyaçları gidermek hususunda 

Kâşifî, Allah katında ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen bir kimsenin gü-
cünün yettiği kadar diğer kimselerin ihtiyaçları konusunda hassas davran-
ması gerektiğine inanır. Bu düşüncesini “Allah, kullarına yardım eden kim-
seye yardım eder.”133 rivayetiyle desteklemeye çalışır.134 Başkalarının ihti-
yaçlarının karşılanmasına özen gösteren kimselerin ulaşacağı mükâfatı ise 
“Bir müminin gönlünü eden kimseye bütün insan ve cinlerin ameli kadar 
sevap verilir.”135 rivayetiyle bildirme yoluna gider.  

İhtiyaçları gidermek konusunda sahih hadislerden yararlanma imkânı 
söz konusu iken Kâşifî’nin, bu başlık altında yer verdiği rivayetlerin kaynak 
değeri ve içerdiği anlam bakımından tartışmalara açık olduğu aşikârdır. 

14. Teenni ve Teemmül 
Teenni ve teemmül yirmi yedinci bölümde yer alan bir konudur. Kâşifî 

konuyu izaha “Teenni Rahman’dan, acelecilik şeytandandır.”136 rivayeti ile 
başlamakta, teenni ve düşünce ile hareket etmenin Rahman’dan, acelecilik 
ile davranmanın ise şeytandan geldiğini söylemektedir.137  

15. Yiğitlik 
Kâşifî otuzuncu bölümde yiğitlik konusuna yer vermektedir. O yiğitliği 

temel erdemlerden kabul edip, yiğitliği korkaklık ile atılganlık arasında bir 
meleke olarak tanımlamaktadır.138 Bunun akabinde yiğit insanları övmek 
için  “Allah yiğitleri sever.”139 rivayetini zikretmektedir. Kâşifî savaş mey-
danlarında korkak insanların kaçmaya çalıştıklarını yiğit kimselerin ise Al-
lah’ın ihsanıyla hareket ettiklerini söyler. Şecaatli davranma konusunda ise 

                                                 
131  Ahmed b. Hanbel, 3/135. 
132  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 272. 
133  Her ne kadar hadis olarak verilmiş olsa da hadis kaynaklarında tespit edilememiştir. Bu dü-

şüncenin şu ayete dayandığını söylemek mümkündür: “Ey iman edenler! Allah'a yardım 
ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.” (Muhammed, 47/7) 

134  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 290. 
135  Hadis olarak tespit edilememiştir. 
136  Tirmizî, “Birr ve Sıla”, 66. 
137  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 294. 
138  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 320. 
139  Burada hadis olarak verilen metnin “Müminler içinde öyle yiğit erkekler vardır ki, Allah’a 

verdikleri sözlerinde durdular…” Ahzâb, 33/23. Bu ayetin sahabenin kahramanlığı ile ilgili 
olduğun dair hadis kitaplarında bilgi mevcuttur. Bkz., Buharî, “Cihâd”, 12; Müslim, “İmâre”, 
148; Tirmizî, “Tefsir”, 34. 
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Hz. Peygamber’in “Rızkım mızrağımın gölgesi altındadır.”140 hadisini delil 
olarak alır.141 Harpte nasıl bir nasıl bir tavır gösterilmesi gerektiği ile ilgili 
Kâşifî,  hile ve kurnazlığın harpte kötü bir şey olmadığını “Harp hiledir.”142 
hadisiyle açıklamaya çalışmaktadır.143 

16. Kıskançlık 
Kıskançlık konusuna kitabının otuz birinci bölümünde yer veren Kâşifî, 

genel kıskançlık tanımını zikrettikten sonra din ile kıskanma kavramını ise 
marufu emretme ve münkerden alıkoymayı uygulamaya çalışmak, padişa-
hın tebaasına ve ülke vatandaşlarına itaati emretmek, günah ve yasaklardan 
alıkoymak olarak açıklamaktadır. O bu düşüncesini “Sizden biri bir münker 
yani şeriata aykırı bir durum görürse değiştirsin, yani dinin gerektirdiği şe-
kilde kırbaçla veya kılıçla engellesin…”144 hadisiyle destekleme yoluna git-
mektedir.145 Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’ye göre saray görevlileri halkın namusuna 
halel getirmemeli ve buna fırsat da vermemelidir. Yönetim görevini üstle-
nen kimseler Müslümanların günah ve ayıplarını açığa vurmamalıdır. O bu 
düşüncesini  “…Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun ayıplarını 
örter.” 146 hadisine dayandırmaktadır.147 Ayrıca Kâşifî buna ilişkin olarak 
“Onun günahlarını dünya ve ahirette örter.”148 rivayetini de zikreder. 

17. Cezalandırma 
Cezalandırmayı kontrol etmek ve düzenlemek olarak açıklamaya çalışan 

Kâşifî, bu bahse eserinin otuz ikinci bölümünde yer verir. Onun düşüncesine 
göre şeriat temeli olmadan hiçbir hak kendi merkezinde istikrarlı duramaz 
ve siyaset kontrolü olmadan da din ve şeriat işi düzende olamaz. Kralların 
cezası şeriatı, şeriatın hükümleri de saltanatı güçlendirir. Kâşifî bu düşünce-
sini rivayet olarak kabul ettiği “Padişah olmasaydı insanlar birbirini yer-
di.”149 sözüyle destekler.150 

 

                                                 
140  Ahmed b. Hanbel, 2/50, 92; Buharî, “Cihad”, 88. 
141  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 322. 
142  Ebû Dâvûd, Tâyâlisî, el-Musned, (Mısır: Dâru Hıcr, 1419/1999), 1/103  (No: 107);  Ebu Bekr 

Abdullah b. ez-Zübeyr b. İsa el-Kureşi el-Humeydî, el-Musned, (Dımeşk: thk. Hasan Selim, 
Dâru’s-Sakâ, 1996), 2/ 326 (No: 1273); Ali b. Ca’d, İbn Ca’d, el-Musned, (Muessesetu nâdir, 
(Beyrut: 1990),  2/ 565 (No: 1321). Ahmed b. Hanbel, 2/303; Buharî, “Cihad ve’s-Siyer”, 157; 
İbn Ca’d, el-Musned, 2/ 565 (No: 1321). Ahmed b. Hanbel, 2/303. 

143  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 340. 
144  Müslim, “İmân”, 20; Tirmizî, “Fiten”, 11; Nesâî, “İmân”, 17. 
145  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 346. 
146  Müslim, “Birr”, 15. 
147  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 356. 
148  Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd el-Kazvinî İbn Mâce, es-Sunen, (Çağrı Yayınları, İstanbul: 

1413/1992),   “Hudûd”, 5. 
149  Bu rivayet temek hadis kaynaklarında tespit edilememiştir.  
150  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 363.   
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18. Feraset 
Kâşifi kitabının otuz dördüncü bölümünde feraset konusuna yer vermek-

tedir. O, feraseti Allah’ın mümin kuluna lütfettiği bir nur olarak kabul et-
mektedir. Bu düşüncesini “Müminin ferasetinden korkun; zira o, Allah’ın 
nuruyla bakar.”151 hadisiyle desteklemektedir.152 

19. Hukuka Riayet 
Hukuka riayet konusu Kâşifi’nin önem verdiği hususlar arasında yer al-

makta ve eserinin otuz yedinci bölümünde bu meseleyi ele almaktadır. O, 
hakların yerine getirilmesini, devlet başkanları ve bütün insanların üzerine 
bir zorunluluk olarak görmektedir. İlahi nimetin hakkını eda ettikten sonra 
anne ve babanın hakkını yerine getirmenin önemine “Anne babasının razı 
olduğu kimseden ben de razı olurum.”153 hadisi ile dikkat çekmektedir.154 
Hakkı gözetme kapsamında akrabanın ziyareti ve onların haklarına riayet 
etmenin önemine “Ben Rahman’ım, rahim benim ismimden türemiştir. Kim 
rahmi sıkı tutarsa ben onu rahmetime eriştiririm. Kim de koparır ve kabul 
etmezse rahmetimden mahrum ederim.”155 hadisi ile işaret etmektedir.156 
Ona göre önemli haklarından biri de komşuluk hakkıdır. Kâşifî bu hususta 
“Allah’a ve kıyamet gününe iman eden kimse komşusuna güzel söz söylesin 
ve değer versin. Allah’a ve kıyamet gününe inanan kimse misafire ikramda 
bulunsun”157 rivayetini delil almaktadır.158 

20. İyilerle Sohbet 
İyilerle sohbet konusu Ahlâk-ı Muhsinî’nin otuz sekizinci bölümünde yer 

almaktadır. Kâşifî tehlike ve sıkıntı anlarında Allah’a dua etmek, sadaka 
vermek ve çokça hayır yapmak konusu ile ilişkili olarak “Sadaka belayı geri 
çevirir ve ömrü uzatır.”159 hadisini zikreder.160 

21. Kötülerin Defi 
Kâşifî otuz dokuzuncu bölümde, kötülerin defi ile ilgili olarak zulmün kö-

tülüğüne işret etmiş ve konuyu “…Zulüm, kıyamet gününün karanlıkları-
dır...”161 hadisi ile ilişkilendirerek vermiştir.162 Dedikodu yapmayı da bir tür 
kötülük kabul eden Kâşifî Hz. Peygamber’in “Dedikoducu cennete gire-

                                                 
151 Tirmizî, “Tefsîru sûreti’l-Hicr”, 15. 
152 Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 396. 
153 Tirmizî, “Birr ve’s-Sıla”, 3. 
154 Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 430. 
155 Tirmizî, “Birr ve’s-Sıla, 9. 
156 Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 436. 
157 Buharî, “Edeb”, 85; Müslim, “İman”, 75. 
158 Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 438. 
159 Ahmed b. Hanbel, 3/266. 
160 Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 476. 
161 Müslim, “Birr, 15. 
162 Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 492. 
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mez.”163 sözü ile konunun önemini ortaya koymuştur.164 Bu başlık altında 
daha birçok kötülük çeşidini açıklamaya çalışan Kâşifî, hasedi de ortadan 
kaldırılması gereken bir kötülük olarak nitelemekte ve “Haset, kulun sevap-
larını tıpkı ateşin odunu yakıp kül etmesi gibi yiyip bitirir…”165 hadisine yer 
vererek bu davranışın kişi için ne kadar zarar verici olduğunu açıkça ortaya 
koyar.166  

22. Hizmetçi ve Görevlilerin Terbiye ve Adabı 
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî eserinin kırkıncı bölümünde hizmetçi ve görevlile-

rin terbiye ve adabı konusuna yer vermektedir. O, sözü edilen konu başlı-
ğında birçok meseleye temas ettikten sonra güvenilir olmak konusuna da 
dikkat çekmektedir. Ona göre düşük seviyedeki bir kimse dahi güvenilir ol-
makla yüksek seviyelere çıkar. Bu düşüncesini “Emin olmayanın imanı yok-
tur.”167 hadisi ile destekleme yoluna gitmiştir.168 Hizmetçi ve görevlilerin 
terbiye ve adabı başlığıyla ilişkili olarak Kâşifî, merhametli olmaya vurgu 
yapmakta ve idarecilerin yoksullara zenginlerin örnek alacağı şekilde dav-
ranmasının gereğini dile getirdikten sonra konuyu “Merhamet etmeyene 
merhamet edilmez.”169 ve “Senden aşağı seviyede olanlara merhamet et ki 
senden üstte olan da sana merhamet etsin.”170 rivayetleriyle açıklamaya ça-
lışır.171  

Kâşifî, bir yöneticinin icraat yaparken hiçbir işte Allah’ı unutmaması ge-
rektiğini söyler. Bununla ilgili olarak şu rivayete yer verir. “Allah bir yöneti-
ciye hayır dilerse ona işinde dürüst ve doğru sözlü vezir verir. Böylece o 
adalet kurallarını unutunca vezir hatırlatır, eğer unutmazsa vezir ona yar-
dımcı olur. Eğer Allah bir yöneticiye kötülük dilerse ona kötü davranışlı ve 
halkı azarlayan bir vezir verir. Adalet kurallarını unuttuğunda ona hatırlat-
maz. Hatırında tutmaktaysa ona yardım etmez.”172 Yönetme konumunda 

                                                 
163  Buhari, “Edeb”, 50; Müslim, “İman”, 169, 170. 
164  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 494. 
165  İbn Mâce, “Zühd”, 22. 
166  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 506. 
167  Ahmed b. Hanbel, 3/135. 
168  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 582. 
169  Buhârî, “Edeb”, 27; Müslim, “Fedâil”, 66; Tirmizî, “Birr ve’s-Sıla”, 16. 
170  Bu rivayetin asıl metni hadis kaynaklarında şu şekildedir: “Merhamet edenlere, Allah da 

merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin. 
" (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 58; Tirmizî, “Birr ve’s-Sıla”, 16) 

171  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 614. 
172  Bu rivayet temel hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Daha sonraki dönem kaynakların-

da “Allah, Müslümanların başına yönetici tayin ettiği bir kimse için hayır murat ederse, ona 
güvenilir ve dürüst bir vezir verir. Unuttuklarını ona hatırlatır, hatırladığında (bildiği şey-
leri yapmak istediğinde) ise ona yardımcı olur. Şayet Allah o yöneticiye bundan başkasını 
(kötülüğü) murat ederse, ona öyle kötü bir vezir (danışman) verir ki, unuttuklarını ona ha-
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olan kimselerin geride kötü değil iyi kural ve âdetler bırakmasının önemine 
inanan Kâşifî bu düşüncesini “Kim iyi bir âdet başlatırsa hem kendi hem de 
onu uygulayan kimselerin mükâfatını görür. Kim de kötü bir âdet başlatırsa 
hem kendi hem de onu uygulayanların günahını üstlenir.”173 rivayetiyle des-
tekler.174  

 
Sonuç 
Kâşifî’nin Ahlâk-ı Muhsinî’deki Ahlak Düşüncesinin Dinî Temelleri’ konu-

lu bu tebliğ çerçevesinde şu gibi sonuçlara ulaşmak mümkündür. 
Kâşifî’nin bir ahlak felsefecisi olarak yeri geldiğinde ilgili konuyla ilgili 

ayet ve hadisleri delil aldığı görülmektedir. Ancak onun kitabında yer alan 
kırk (40) konu başlığının her birinde ayet ve hadislere yer verdiğini söyle-
mek mümkün değildir. Onun bu tercihinden hareketle, konuları oluşturup 
yazarken sistematik bir şekilde ayet ve hadis kullanma kaygısıyla hareket 
etmediği söylenebilir. 

Kitabının giriş bölümü de dâhil olmak üzere yirmi iki (22) bölümde ayet-
lere yer veren Kâşifî’nin her konu için ayetleri kullanma noktasında hassas 
davrandığını söylenemez. Meseleye ayet kullanımındaki yaklaşımı açısından 
bakıldığında ayetleri o anda aklına ne geldiyse ilgili bölümle ilişkilendirme 
yoluna giderek konuyu beyit ve hikâye gibi diğer argümanlar ile anlatma 
yoluna gitmiştir. İşin aslı ayetlere yer vermediği konu başlıkları dikkate 
alındığında bu bölümlerde de ayetlere yer vermiş olsaydı eserinin bu yönüy-
le de daha zengin bir içeriğe sahip olacağı aşikârdır. Ayrıca o, çoğu zaman 
yer verdiği ayetin tamamı yerine sadece konuyla ilgisi olduğu bölümünü 
eserine almıştır. Kâşifî giriş bölümünde dört (4), eserin tamamında kırk beş 
(45) olmak üzere toplam kırk dokuz (49) ayet ile konuları izah etmeye çalış-
mıştır.  

Kâşifî Ahlâk-ı Muhsinî’nin kırk bölümünün sadece giriş bölümü dâhil ol-
mak üzere yirmi üç (23) konu başlığı altında rivayetlere yer vermiştir. Onun 
ayetlerde olduğu gibi hadisleri kullanırken de sistematik davranmadığı gö-
rülür. Neredeyse eserindeki kırk konunun yarısında hadislere yer vermediği 
göz önüne alındığında o anda bilgi dağarcığındaki rivayetler ne ise eserinde 
o kadarını zikrettiği intibaını vermektedir. Kâşifî’yi gerek ayet ve gerekse 
                                                                                                               

tırlatmaz, hatırında tuttuğu işler konusunda (bildiği şeyleri yapmak istediğinde) ise ona 
yardımcı olmaz.” şeklinde yer aldığı görülmektedir.  Hindî, Kenzu’l-Ummal, (No: 14940). 

173  Bu rivayetin asıl metni temel hadis kaynaklarında “Kim İslam’da güzel bir çığır açar, iyi bir 
şey ihdas eder, daha sonra bununla amel edilirse bu kimseye amel edenlerin mükâfatı kadar 
mükâfat yazılır. Amel edenlerin mükâfatından hiçbir şey eksilmez. Kim de İslam’da kötü bir 
çığır açarsa, kötü bir şey ihdas eder de daha sonra bununla amel edilirse bu kimseye amel 
edenlerin günahı kadar günah yazılır. Amel edenlerin günahından hiçbir şey eksilmez." 
şeklindedir.  Ahmed b. Hanbel, 4/358–359; Tirmizî, “İlim”, 15; Müslim, “İlim”, 15. 

174  Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, 619-620. 
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hadis kullanımda bu türlü davranmaya sevk eden amillerin neler olduğu 
hakkında bundan fazla yorum yapmanın pek sağlıklı olmadığı ortadadır.         

Tespit edebildiğimiz kadar Kâşifî Ahlâk-ı Muhsinî’de giriş bölümünde 
dört (4), eser genelinde otuz sekiz (38), toplamda da kırk iki (42) rivayete yer 
vermiştir. Bunlardan otuz bir (31) hadisin temel hadis kaynaklarında yer al-
dığı tespit edilmiştir. Dokuzunun (9) ise temel hadis kaynakları dışındaki 
eserlerde yer aldığı ve bir kısmının da kaynağının tespiti mümkün olama-
mıştır. 

Kâşifî’nin söz konusu kitabında ayet ve hadislere yer vermiş olması, 
onun bir ahlak felsefecisi olarak dini kaynaklarını bilme ve fark etme açısın-
dan önemlidir.    
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Öz 
İslam düşünce gelenekleri, insanın nihaî amacının Tanrı’yı bilmek 

(marifetullah) olduğu hususunda hemfikirdir. Bunun hangi vasıtalarla ger-
çekleştirileceği sorusu insanın mahiyetine ve idrak araçlarına, nasıl gerçek-
leştirileceği sorusu yönteme dair tartışmaları beraberinde getirirken, ince-
leme konusunun ne olması gerektiğine dair yaklaşımlar bilimsel kimlik, 
kapsam ve bunlara bağlı olarak içerik tartışmalarına yol açmıştır. Dinî dü-
şünce geleneğinin önemli bir kanadını temsil eden kelam ilminin, tarihinin 
hiçbir döneminde, bütün mevcutları inceleme amacını güden bir disiplin 
olma iddiasından vazgeçmediği açık olmakla birlikte, her dönemde değişik 
saik ve gerekçelerle öne sürülen görüşler, onun bilimsel kimliğine yönelik 
bir tartışma alanının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Kelam ilminin, ilk 
Muʾtezilî düşünürler elinde tümel bir disiplin olarak inşa edilmesiyle başla-
yıp mütekaddimîn dönemi kelam düşünürleriyle belirli bir ivme yakalayan 
gelişim süreci, ehl-i hadisin temel kurgusuna karşıt, akide formunu aşan bir 
‘rasyonel teoloji’nin oluşumunu beraberinde getirdi. Metafiziğin konusu ile 
kelam ilminin konusunu eşitleyen Gazzâlî’nin metafiziğin müstakil bir bilim 
olmadığına ve filozofların farklı bir ilimle uğraştıkları için değil, yanlış dü-
şünceler sebebiyle kelamcılardan ayrıldıklarına dair yaklaşımı ‘felsefî teolo-
ji’ye giden yolun ilk taşlarını döşedi. Fahreddîn er-Râzî’nin kelam ilmini ye-
niden yapılandırma projesi, varlık olmak bakımından varlığın kelam ilminin 
konusu olduğuna ilişkin görüşün müteahhirîn dönemdeki en güçlü ifadesi 
oldu. Bu yaklaşım, Seyfeddîn el-Âmidî ve Sirâceddîn el-Urmevî’nin teklifle-
rinin de eklenmesiyle birlikte sonraki yüzyıllarda kelam ilminin bilimsel 
kimliğine dair tartışmaların bir parçası haline geldi. Daha sonra Seyyid Şerif 
Cürcânî ve Teftâzânî gibi düşünürlerin de dahil olduğu bu tartışmaya katılan 
önemli isimlerden biri Celâleddin ed-Devvânî’dir. Bu çalışma Devvânî’nin, 
bahsi geçen yaklaşım ve tekliflere yönelik değerlendirmelerinin analizini 
içermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kelam ilmi, Devvânî, Mevzu, Tümel disiplin, Bilimsel 
kimlik  

mailto:muratkas16@gmail.com
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Debates on Islamic Theology as a Science: Interpreting al-Dawwânî’s 
Approach 

Abstract 
Islamic intellectual traditions agree that the ultimate aim of human 

being is to know God (marifatullah). Contextualization of this topic raises 
three questions that are connected to the three fundamental issues. The 
first is “the means to carrying out this purpose” which is related to “man’s 
nature and his scope of rational comprehension”. The second is “the way of 
carrying out it” that is concerned with “methodological discussions”. The 
third is “the subject-matter of this intellectual quest” which is involved in 
“scientific character of intellectual traditions”. Taken into consideration the 
last problem with regard to Islamic theology, as one of the significant 
intellectual traditions in Islamic thougtht, it could be argued that in its 
entire history Islamic theology has never stopped being a science which 
seeks to study the whole existence. However different approaches that has 
been asserted for various reasons in every phase of its progress paved the 
way for a debate on scientific character of Islamic theology. Development of 
Islamic theology which started with early Muʾtazilīte theologian’s effort to 
build it as a universal science and continued with pre-Ghazalian Sunni 
theologian’s endeavours resulted in formation of a ‘rational theology’ which 
was posited against traditionalist theologians’ basic conception and 
exceeded the creedial statements. al-Ghazālī’s idea that Islamic theology’s 
subject-matter is the same of metaphysics’s and philosophers are not 
distinct from Islamic theology for the reason that they deal with a  different 
science, conversely because of their inaccurate opinions has led to a 
‘philosophical theology’ which became a significant interpretation of 
Islamic religious thought after the Avicennian turn in sunni theology. Fakhr 
al-dīn al-Rāzī’s project of reconstructing Islamic theology as a philosophical 
science was a strong express of the idea that the subject-matter of Islamic 
theology is existence qua existence. This approach, together with Sayf al-
dīn al-Āmidī’s remark and Sirāc al-dīn al-Urmawī’s proposal, became a part 
of the debates on Islamic theology’s scientific character in following 
centuries. Beside Sayyid Sharīf al-Jurjānī and al-Taftāzānī, Jalāl al-dīn 
Dawwānî is one of the influential theologian who had contributed to this 
debate in fifteenth century. This study is an examination of Dawwānî’s 
treatment to the approaches in quesiton.              

Keywords: Islamic theology, Dawwānî, Subject-matter, Universal science, 
Scientific character            
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Giriş 
Kelam ilminin tümel bir disiplin olarak teşekkülü ile başlayıp nazarî dü-

şünce gelenekleri içerisinde önemli bir çizgiyi temsil eder hale geldiği süreç, 
çeşitli açılardan incelenmeyi hak eden bir mahiyete sahiptir. Bu sürecin, biri 
kelam ilminin karakterine ve yapısına diğeri konu ve kapsamına bakan iki 
yönü vardır. 

Birinci husus, kelam ilminin dinî düşünce geleneği içerisinde yer alan ve 
naslara dayalı olarak inşa edilen bir disiplin olmasının, onun tümelliğine ve 
nazarîliğine engel teşkil edip etmediği tartışmasıyla ilgilidir. Özellikle 
Fârâbî’nin (öl. 339/950) kelam ilmini mille’ye özgü ilimler arasında konum-
landırıp onun nazarî, tümel bir disiplin hüviyetine sahip olmadığını iddia 
etmesi önemli bir meydan okumayı temsil etmektedir. Onun bu tavrının 
temelinde nübüvveti, tikeli idrak eden mütehayyile gücüyle açıklama fikri-
nin yer aldığı açıktır. Diğer taraftan Gazzâlî’nin (öl. 505/1111) kelam ilmine 
dinî ilimler içerisinde tümellik payesi vermesi ile din savunusuna hizmet 
eden yönünü vurgulayıp onu hakikate ulaşmada yetersiz olarak görmesi 
arasında bir tutarsızlık olmadığını, ikinci husus açısından Fârâbî ile aynı 
tavrı benimsediği sonucuna varmanın doğru olmadığını söylemek gerekir. 
Zira Gazzâlî’inin kelam ilmine yönelik eleştirisi Fârâbî’de olduğu gibi akıl-
mütehayyile karşıtlığı üzerine kurgulanmamıştır. Gazzâlî’nin kelam ilmine 
yönelttiği eleştirilerin bir kısmı kelam ilmine özgü olmakla birlikte, 
burhanîlik iddiasında olan meşşâî metafiziğe ve epistemolojiye yönelik iti-
razları, nazar ve istidlal yöntemini kullanan kelam ilmini de içerecek şekil-
de, onun, rasyonel aklın sınırlarına dair eleştirel okumasının bir parçasıdır. 
Dolayısıyla ona göre nihaî tahlilde kelam da meşşâî felsefe de hakikate ulaş-
tırmada sonuçsuz kalmaktadır. Her iki düşünürün kelam ilmine yaklaşımı-
nın ayrıntılı analizi bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır.1       

Kelam ilminin, dış etkenlerin nisbî etkisi bir tarafa, Müslümanların kendi 
iç sorunlarını çözmek üzere başlangıçta bir nas yorumu olarak ortaya çıkıp 
çok geçmeden hicrî ikinci yüzyıldan itibaren özellikle erken dönem Mutezilî 
düşünürlerin elinde tümel bir disipline doğru evrildiğinde şüphe yoktur. 
İnanç esaslarının aklen temellendirilmesi, yani rasyonel bir teoloji inşa etme 
çabasının nihayetinde bütün varlıklara dair bir soruşturmaya evrilmesini 

                                                 
1  Bu hususla ilgili olarak bk. Eşref Altaş, “Kelamın Metafizik Olarak İnşası Mümkün müdür? 

Gazzâlî’nin Kelam Tasavvuru”, Uluslararası Modern Çağ ve Gazzâlî Sempozyumu 12-14 Mayıs 
2011, (Isparta: SDÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları 2014), 273-285; Osman Demir, “el-
Menhûl’den İlcâm’a Gazzâlî’ye Göre Kelam İlmi ve Kelamcılar”, Divan: Disiplinlerarası Çalış-
malar Dergisi, 16/31 (2011/2), 1-33; Sâid Humeysî, “Fârâbî’ye Göre Kelam İlminin Anlamı”, 
çev. Mehmet Şaşa, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3/4 (2016), 243-254; Şenol 
Korkut, “Fârâbî’nin Felsefî Sisteminde İlmî Medenî, Kelâm ve Fıkıh İlişkisi”, Eski Yeni: Anado-
lu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi, 28 (2014), 97-136.  
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içeren bu süreç, Gazzâlî öncesi Eşarî kelamcılarında da gözlemlenebilecek 
bir olgudur. Fârâbî’nin kelam ilminin bilimsel statüsü ile ilgili köktenci tav-
rının aksine kelamî düşünceyi mesele ve problem düzeyinde çeşitli açılar-
dan eleştiriye tabi tutan İbn Sînâ’nın (öl. 428/1037) çabaları kavram, konu ve 
problem ağı açısından bütün bir felsefî birikimin Gazzâlî eliyle tevarüs edil-
mesi ve buna bağlı olarak kelamcıların filozoflarla aynı zeminde konuşma ve 
tartışma imkanına kavuşmaları sonucunu doğurmuştur. Bu açıdan Gazzâlî 
ve Fahreddîn er-Râzî (öl. 606/1210) sonrası kelamî düşüncenin ilk dönem 
kelam düşüncesine kıyasla ‘felsefî teoloji’ olarak adlandırılması mümkün 
olmakla birlikte, bununla İbn Haldun (öl. 808/1406) gibi düşünürlerce ‘ke-
lamın felsefîleşmesi’ denilen şeye referansta bulunulması oldukça yanıltıcı 
olacaktır. Zira kelam ilmi ilk Mutezilî düşünürlerden itibaren felsefî, spekü-
latif bir kimliğe zaten sahipti.2 Kelam ilmi ile metafiziğin mevzusunun 
Gazzâlî tarafından eşitlenip ‘varlık olmak bakımından varlık’ şeklinde tescil 
edilmesi durumu, Râzî’nin onu ayrıntılı olarak bütün boyutlarıyla bir ‘ilm-i 
ilahî’ olarak tesis etme projesiyle en güçlü ifadesine kavuşmuştur. Kelam il-
minin mevzusuyla ilgili olarak sonraki dönemde yapılacak olan teknik tar-
tışmaların izine ancak Râzî’den sonra rastlanması, onun projesinin konu ve 
kapsam açısından kelam ilminin bilimsel kimliğine yönelik tartışmaları baş-
latacak bir niteliğe ve etkinliğe sahip olduğunu göstermektedir. Kelam ilmi-
nin mevzusuna dair tartışmayla ilgili olarak Devvânî’nin (öl. 908/1502) de-
ğerlendirmelerinin analizine geçmeden önce, bu hususta öne sürülen yakla-
şımları ana hatlarıyla tasvir etmekte yarar vardır.3 

Kelam ilminin mevzusunun varlık olmak bakımından varlık olduğu iddi-
ası Gazzâlî’ye atfedilerek tartışma konusu yapılmaktadır. Bu yaklaşıma göre 
felsefe ile aynı mevzuyu inceleyen kelam ilmi, dinî esaslara ve bunlardan el-
de edilen ilkelere dayalı bir aklî soruşturma yürütmesi açısından felsefeden 
ayrılmaktadır.  

Âmidî (öl. 631/1233) ile anılan diğer bir görüş4 kelam ilminin mevzusu-
nun ‘malum’ olduğu iddiasıdır. Yaklaşımlar içerisinde en zayıfı olup kelam 
ilminin bilimsel kimliğiyle ilgili tartışmalara katkısı en az olan bu yaklaşım, 
varlığın mevzu kabul edilmesi halinde, kelamcıların zihnî varlığı reddetme-
leri sebebiyle bazı konuların inceleme dışı kalacağı şeklinde naif bir teze da-
                                                 
2  Felsefî kelamın mahiyetiyle ilgili bir soruşturma için bk. Eşref Altaş, “Felsefî Kelamın Mahi-

yeti: Müteahhirûn Kelamında Mezc ve Telfikî Tedâhülü Nasıl Anlamalı?”, Osmanlı Düşüncesi: 
Kaynakları ve Tartışma Konuları, ed. Fuat Aydın-Metin Aydın-Muhammed Yetim (İstanbul: 
Mahya Yayıncılık, 2019), 35-54. 

3  Bu yaklaşımların daha ayrıntılı bir değerlendirmesi için bk. Ömer Türker, “Kelam Gelene-
ğinde Adudüddîn el-Îcî: Kelam İlminin Bilimsel Kimliği Sorunu”, İslam İlim ve Düşünce Gele-
neğinde Adudüddîn el-Îcî, ed. Eşref Altaş (İstanbul: İsam Yayınları, 2017), 323-335. 

4  Ömer Türker, “Kelam Geleneğinde Adudüddîn el-Îcî: Kelam İlminin Bilimsel Kimliği Soru-
nu”, 324. 
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yanmaktadır. Teftâzânî (öl. 792/1390), Cürcânî (öl. 816/1413) gibi düşünür-
lerin bu yaklaşımı benimsediğine ilişkin iddia5 tartışmaya açıktır. Bu düşü-
nürlere ilişkin bütüncül bir okuma onların varlık olmak bakımından varlığı 
mevzu kabul ettiklerini gösterecektir.  

Urmevî’ye (öl. 682/1283) ait olan üçüncü yaklaşıma göre kelam ilminin 
mevzusu Allah’ın zatı ve sıfatlarıdır. Çağdaşı Sadreddîn Konevî’nin (öl. 
673/1274) dinî düşünce geleneği içerisinde yer alan tasavvufu, mevzunun 
ilahî zat, mesâilin esmâ-yı hüsnâ olduğu bilimsel bir disiplin haline getirme 
teşebbüsüne benzer şekilde, Urmevî de kelam ilminde, mevzuyu ilahî zat, 
mesâili oluşturan ve bütün mevcutlara dair soruşturmayla şekillenen konu-
ları da Tanrı’nın fiillerine referansla açıkladığı bir çerçeve kurgulamak iste-
miştir.6 İlmin amacının mevzunun zatî arazlarının incelenmesi olduğunu 
dikkate aldığımızda, varlıkları Tanrı’nın fiilleri kapsamında değerlendirmek 
suretiyle onlara ilişkin soruşturmayı böyle bir çerçeveye yerleştirme çaba-
sının Tanrı ile alem arasında keskin bir ayırım öngören kelamî ontolojiyle 
uyuşmazlığı bir tarafa, kelam ilminin en önemli meselesi olarak görülen 
isbât-ı vacibi felsefeye havale etme durumunun ortaya çıkması, bu yakla-
şımla ilgili çeşitli tartışmaları beraberinde getirmiştir.     

Dördüncü yaklaşım Şemseddîn Semerkandî’ye (öl. 702/1303) aittir. Buna 
göre kelam ilminin mevzusu kendi olmaklığı bakımından ilahî zat ve O’na 

                                                 
5  Yasin Apaydın, Metafiziğin Meselesini Temellendirmek: Tecrîd Geleneği Bağlamında Umûr-ı Âmme 

Sorunu, İstanbul: Endülüs Yayınları, 2019, 190. Yazar kelam ilminin mevzusuyla ilgili yakla-
şımları ele aldığı bölümde Cürcânî ve Teftâzânî’den aktardığı pasajlara dayanarak onların 
mevzuyu ‘malum’ kabul ettiklerini ifade etmektedir. Fakat sözgelimi Cürcânî’den aktarılan 
kısmı (s. 195) dikkate aldığımızda, yazarın tamamını aktarmadığı ilgili pasajın bütününe 
Şerhu’l-Mevakıf’tan bakıldığında (Şerhu’l-Mevâkıf, İstanbul: Dâru’t-Tıbâati’l-Âmire, 1266, 12), 
bunların Cürcânî’nin kabulü değil, Îcî’nin ifadelerinin açıklamasından ibaret olduğu görü-
lür. Nitekim bu yaklaşıma karşı yapılan itirazı ve ona verilebilecek cevabı dile getiren 
Cürcânî ilgili pasajın sonunda bu görüşe haklı olarak yöneltilebilecek eleştiriye yer vermek-
tedir. Yine kelam ilminin mevzusunun neden mevcut değil de malum olması gerektiği fik-
rini savunanların üç gerekçesini Teftâzânî’nin Şerhu’l-Makâsıd’ından aktaran yazar (s. 195) 
metnin doğal akışının sevk ettiği bir düşünceyle bunları Teftâzânî’nin de benimsediği so-
nucuna varmıştır. Halbuki Teftâzânî, mevzunun varlık olması yaklaşımına yönelik itirazları 
ele aldığı yerde bu gerekçelere karşı nasıl cevap verileceğini göstermektedir (Şerhu’l-
Makâsıd. İstanbul: Dâru’t-Tıbâati’l-Âmire, 1277, 1/9-10). Klasik düşünürlerin bir meseleyle 
ilgili yaklaşımları serimleme tarzı, onların gerçekte hangi görüşü benimsediğini tespit etme 
noktasında bazen birtakım güçlükler barındırmaktadır. Fakat tartıştığımız meselede sözünü 
ettiğimiz düşünürlerin kelam ilminin mevzusunu ‘malum’ olarak kabul etmediklerine iliş-
kin iddiamız sadece konuyla ilgili anlatıya yaslanmamakta, mevzunun ‘malum’ olduğunu 
iddia etmenin kelam ilminin bilimsel kimliğine, kapsam ve içeriğine ilişkin hiçbir önemli 
sonuç içermediği, dolayısıyla söz konusu düşünürlerin, salt gündeme getirildiği için bu gö-
rüşe yer verdikleri fikrine de dayanmaktadır. 

6  Bu hususun ayrıntısı için bk. Ömer Türker, “Kelam Geleneğinde Adudüddîn el-Îcî: Kelam 
İlminin Bilimsel Kimliği Sorunu”, 326-329. 
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istinad etmeleri açısından mümkün varlıklardır. Burada ilahî zata istinad 
etmeleri açısından mümkün varlıkları, Tanrı’nın yaratmasının, yani fiilinin 
bir eseri olarak değerlendirecek olursak, bu, Urmevî’nin görüşünün farklı 
ifadelerle tekrarından ibaret olacaktır. Buradaki ilahî zatı ve mümkün var-
lıkları bir bütün olarak ele alıp mevzunun, bu ikisini kuşatan ‘varlık’ oldu-
ğunu söylediğimizde ise, kelam ilmi bütün varlıklara ilişkin bir soruşturmayı 
içermiş olacaktır. Zira bütün mümkün varlıklar ilahî zata istinad ettiklerine 
göre, onların hepsini bu açıdan incelemek mümkün olacaktır. Bu durumda 
söz konusu yaklaşıma göre kelam ilminde ilahî zatın sıfatları ve bu zata 
istinad etmeleri açısından mümkün varlıkların zatî arazları mesâili oluştu-
racaktır. Semerkandî’nin, “kelam ilminde iki mevzunun varlığından bahse-
dilebileceği” şeklinde bir yaklaşımı benimsediğini söylemek7 ise kanaatimiz-
ce doğru değildir. Zira o, kendi eseri olan Sahâif’e yazdığı şerhte, bu bağlam-
da kendisine yöneltilen bir soruya cevap verirken, ilahî zatın ve O’na istinad 
etmeleri açısından mümkün varlıkların mevcuda tekabül ettiğini söylemek-
tedir.8 Bu açıdan bakıldığında onun yaklaşımı, ilahî zatı mevzu kabul eden 
Urmevî’den ziyade, varlık olmak bakımından varlığı mevzu kabul eden dü-
şünürlerin görüşüne yaklaşmaktadır. Aradaki fark, mevzunun ve buna bağlı 
olarak mesâil’in sınırlandırılması hususundadır. Buna göre varlık olmak ba-
kımından varlığı mevzu kabul edenler, mümkün varlıklara ilişkin herhangi 
bir zatî arazı dışarıda bırakmaksızın hepsini incelemeye dahil etmekte ve 
kelam ilmini yaslandığı ilkeler açısından (alâ kanûni’l-İslam) metafizikten 
ayırmayı yeterli görmektedirler. Buna karşın Semerkandî mümkün varlıkla-
rın, ilahî zata istinad etmeleriyle ilişkili olmayan hallerini dışarıda bırakmak 
istemektedir. Kelam ilminin bilimsel kimliğine ilişkin yaklaşımı açısından 
Îcî’nin (öl. 756/1355) bu tavra yakın durduğunu söylemek mümkündür. Bu-
nun pratikte mesâil’e dair nasıl bir daralmayı beraberinde getireceği ayrı bir 
tartışmanın konusudur. Bu girişten sonra Devvânî’nin meseleyi nasıl ele al-
dığına bakabiliriz. 

 
1. Yaklaşımlar 
Devvânî’nin kelam ilminin mevzusuyla ilgili tartışmalara yönelik açıkla-

malarını büyük ölçüde Tavaliu’l-envâr’ın mukaddimesine yazdığı şerhe9 da-
yanarak analiz etmeye çalışacağız. Devvânî’nin yaklaşımlara dair değerlen-

                                                 
7  Yasin Apaydın, Metafiziğin Meselesini Temellendirmek, 189. 
8  Şemseddîn Semerkandî, el-Maârif fî Şerhi’s-Sahâif, thk. Abdullah Muhammed Abdullah İsma-

il-Nazîr Muhammed en-Nazîr İyâd (Kahire: el-Mektebetü’l-Ezheriyye li’t-Türâs, 2015), 
1/356. 

9  Yazma halinde çeşitli nüshaları bulunan eserin Süleymaniye Kütüphanesi H. Hüsnü Paşa 
1160’ta Şerhu Hutbeti’t-Tavâliʾ adıyla kayıtlı, 289a-299b aralığında yer alan nüshasını kulla-
nacağız. 
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dirmesi, temelde onlara yönelik itiraz ve cevapların sunumu şeklindedir. Bu 
anlatıda  dile getirilen eleştirilerin ve argümanların izini Şerhu’l-Makâsıd ve 
Şerhu’l-Mevâkıf, Sahâif ve Şerhu’s-Sahâif gibi metinlerde sürmek mümkündür. 
Dolayısıyla amacımız benzerlik ve bağlantılara dikkat çekmekten ziyade 
Devvânî’nin yaklaşımını tespite yönelik kısımlara odaklanmaktır. Kâdî 
Beyzâvî (öl. 685/1286) Tavaliu’l-envâr’ın girişinde kelam ilminin, incelediği 
mevzu açısından en üst ilim olduğunu ifade etmektedir.10 Bütün anlatısını 
bu ibarenin şerhi üzerine kuran Devvânî, kelam ilminin konusuyla ilgili dört 
seçeneği şu şekilde sıralamaktadır:11 

1- Allah’ın zatı 
2- Allah’ın zatı ve O’na istinad etmeleri açısından mümkün varlıklar 
3- Mutlak mevcud  
4- İnanç esaslarının ispatıyla yakın veya uzak bir şekilde irtibatlı olması 

açısından malum 
Devvânî, kelam ilminin en üst oluşunun bu yaklaşımlar açısından ayrıntı-

lı olarak nasıl temellendirildiğini ortaya koyma ihtiyacı hissetmemekte, sa-
dece ilk iki seçenek açısından durumun açık olduğunu, son iki seçenek açı-
sından da  gerekçenin ‘genellik’ olduğunu ifade etmekle yetinmektedir. 
Onun örtük bir şekilde ifade ettiği temellendirmeyi kısaca şu şekilde ortaya 
koyabiliriz: 

Mevzunun birinci seçenek, yani Allah’ın zatı olması açısından en üst ilim 
oluşu açıktır. Zira bir ilmin konumunun ve üstünlüğünün, incelediği mev-
zunun varlık hiyerarşisindeki yerine göre tayin edildiği klasik bilimler tasni-
fi anlayışı açısından bakıldığında, kelam ilminin mevzusu Allah’ın zatı oldu-
ğu takdirde, Allah en yüce varlık olduğu için, en yüce varlığı kendisine konu 
edinen ilmin de en üst ilim olacağı açıktır. 

İkinci seçenek, yani mevzunun Allah’ın zatı ve O’na istinad etmeleri açı-
sından mümkün varlıklar olması açısından bakıldığında, bu, ister Allah’ın 
zatının mevzunun bir parçası olması şeklinde anlaşılsın isterse hem Allah’ın 
zatını hem de mümkün varlıkları kuşatan varlığın mevzu kabul edilmesi şek-
linde kabul edilsin, kelam ilminin en üst ilim oluşu bu seçenek açısından da 
açıktır.  

Üçüncü ve dördüncü seçenekler, yani kelam ilminin mevzusunun mutlak 
mevcud veya malum olduğu iddiası açısından bakıldığında ise, mevzunun 
üstünlüğü genellik açısından olacaktır. Yani mevcud ve malum, bütün var-
lıkları ve bilgiye konu olan her şeyi kuşattığı ve bunların daha üstünde bir 

                                                 
10  Kâdî Beyzâvî, Tavâliʾuʾl-envâr min metâliʾi’l-enzâr, thk. Abbas Süleyman (Beyrut: Dâru’l-Cîl, 

1991), 51.   
11  Devvânî, Şerhu Hutbeti’t-Tavâliʾ (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hüsnü Paşa, 1160), 

294b. 
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nesne ve kavram yer almadığı için, mevzusu mevcud veya malum olan ke-
lam ilmi en üst ilim olacaktır. 

Devvânî yaklaşımları bu dörtlü tasnifle sıralamasına rağmen, analiz ve 
değerlendirmelerini birinci, üçüncü ve dördüncü seçenekler üzerinden 
yapmakta, Semerkandî’nin yaklaşımını müstakil olarak değerlendirmemek-
tedir. Bunun yerine o, salt ilahî zatı mevzu kabul eden yaklaşıma yönelik de-
ğerlendirmeleri esnasında buna temas etmekte, fakat nihaî tahlilde 
Semerkandî’nin yaklaşımında ilahî zatın kelam ilminin mevzusu olarak gö-
rülmediği, alt bir meselesinin mevzusu kabul edildiği şeklindeki görüşünü 
ifade etmektedir. Bu genel tasvirin ardından yaklaşımlara yönelik analiz ve 
değerlendirmeleri ele alabiliriz. 

 
2. Yaklaşımların Analizi 
2.1. Mevzunun İlahî Zat Olduğu İddiası 
1) Mevzunun İlahi Zat Olduğu İddiasına Yönelik Birinci Eleştiri  
Allah’ın zatının kelam ilminin mevzusu olmasına yönelik birinci eleştiri, 

bir ilmin mevzusunun varlığının o ilimde ispat edilemeyeceği ilkesine da-
yanmaktadır. Buna göre kelam ilminde Allah’ın varlığına ilişkin kanıtlama-
lar olduğuna göre Allah’ın zatı kelam ilminin mevzusu olamaz, bilakis onun 
meselelerinden olur. Devvânî bu eleştirinin üç şekilde anlaşılabileceğinden 
söz etmektedir:  

1- “İlmin amacı, mevzunun zatî arazlarının incelenmesidir. Mevzunun zatî araz-
larının incelenmesi ise mevzunun var olmasına bağlıdır. Bu sebeple bir ilmin mevzu-
sunun varlığının ispatı o ilimde gerçekleşemez. Aksi takdirde ilmin varlığı kendisine 
dayanmış olurdu.”12 

Eleştirinin bu yorumuna göre bir ilim ancak bir mevzuya bağlı olarak or-
taya çıkar. Dolayısıyla ilmin amacı, yani mevzunun zatî arazlarının incelen-
mesi, mevzunun varlığına bağlı olduğu için, mevzunun ispatını o ilimden 
beklemek, kendisinin varlığının dayandığı şeyi ondan ispat etmesini istemek 
anlamına gelecektir. Bu itirazı kelam ilmi özelinde şöyle ortaya koyabiliriz: 
“Bir ilmin amacı, mevzusunun zatî arazlarını incelemektir” ilkesi açısından 
bakıldığında, eğer kelam ilminin mevzusu Allah’ın zatı ise, amacı O’nun zatî 
niteliklerini incelemek olmalıdır. Zatî niteliklerin incelenmesi kelam ilminin 
sadece amacı değil, aynı zamanda kendisidir. Daha doğrusu zatî nitelikleri 
incelemek kelamcının amacıdır, zatî niteliklerin incelenmesi ise bizzat 
kelamî faaliyetin kendisi olmaktadır. Bu durumda zatî niteliklerin varlığı za-
tın varlığına bağlı olduğu gibi, zatî niteliklerin incelenmesi de zatın varlığı-
na bağlıdır. Bunu şöyle bir kıyasla formüle etmek mümkündür.  

(i) Kelam ilmi Allah’ın zatî niteliklerinin incelenmesi faaliyetidir. 

                                                 
12  Devvânî, Şerhu Hutbeti’t-Tavâliʾ (H. Hüsnü Paşa, 1160), 295a. 
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(ii) Zatî nitelikler zatın varlığına bağlıdır 
(iii) O halde kelam ilmi zatın varlığına bağlıdır. 
(iv) Bu durumda zatın varlığı kelam ilminde ispata konu olamaz. 
Sonuç olarak kelam ilminin mevzusu olan zatın varlığı kelam ilminde is-

pata konu olursa, kelam ilmi, kendisinin dayandığı şeyin ispatıyla uğraşmış 
olur. 

Eleştirinin bu birinci şekline karşı verilen cevaba göre zatî arazların or-
taya konulmasının mevzunun varlığına dayanması, varlık vasfı dışındaki ni-
teliklerin ispatı için geçerlidir. Mevzunun varlığının ispatı ise hiçbir şeye 
dayanmaz. Bunun kelam ilminin mevzusuyla ilgili tartışmaya tatbiki şu şe-
kildedir: 

(i) Allah’ın zatî niteliklerinin zatının varlığına dayandığı açıktır. Yani an-
cak Allah’ın zatı var olduğu takdirde zatî nitelikleri incelenebilir.  

(ii) Zatî niteliklerin zatın varlığına bağlı olması vücud sıfatı dışındaki ni-
telikler için geçerlidir.  

(iii) Zatî niteliklerin incelenmesinin zatın varlığına bağlı olması da vücud 
sıfatı dışındaki nitelikler için geçerlidir. 

(iv) Bu durumda zatın varlığının ispatı hiçbir şeyin varlığına bağlı değil-
dir. 

(v) O halde kelam ilmi kendi mevzusu olan ilahî zatın varlığını ispat edip 
O’nun diğer zatî niteliklerini inceleyebilir.  

İtiraza verilen bu cevapta, varlık sıfatı zatî bir araz olarak görülmekte ve 
zata ait diğer niteliklerden ayrıştırılmaktadır. Buna göre amacı ilahî zatın 
niteliklerini ortaya koymak olan kelam ilmi, varlık sıfatı dışındaki bütün ni-
telikleri ilahî zatın varlığına bağlı olarak ortaya koyacak, fakat varlık sıfatını 
ortaya koyarken ilahî zata dayanmak zorunda kalmayacak, zatın varlığını 
ispat edip diğer nitelikleri ona yüklem yapabilecektir. Peki varlık sıfatı zatî 
araz olmadığına göre onu diğer niteliklerden ayırmanın dayanağı nedir? Öy-
le görünüyor ki bu cevap, varlık sıfatının zorunlu varlığın zatî niteliği sayıl-
ması fikrine yaslanmaktadır. Buna göre varlık, mümkün varlıklara zatları 
itibarıyla yüklem yapılamazken, zorunlu varlığa zatı itibarıyla yüklem ya-
pıldığı için varlık sıfatı zorunlu varlığın zatî niteliğidir. Bu durumda zatî 
araz olan varlığın ispatı kelam ilminde yapılacak ve diğer zatî arazların ince-
lenmesi bu varlık ispatına dayanmış olacaktır. Bu zatî arazın ispatı ise mev-
zunun varlığına bağlı olmayacaktır. Fakat varlığın zatî araz olması, gerek 
varlığı zatın/mahiyetin aynı kabul eden gerekse onu zat üzerine eklenmiş 
genel bir mefhum olarak gören yaklaşım açısından bazı soruları gündeme 
getirmektedir. Nitekim Devvânî bu eleştirinin ikinci şeklinde varlığın hiçbir 
şekilde zatî araz olamayacağı iddiasını tartışmaktadır.   
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2- “Vücud Allah’ın zatî niteliklerinden değildir. Çünkü mutlak vücud [mefhu-
mu], bütün varlıklar arasında ortaktır. Dolayısıyla varlıklardan hiçbirisinin zatî 
arazı olamaz. Vücud-ı has ise hakiki tikeldir ve hiçbir şeye yüklem olamaz.”13  

İtirazın ikinci şekli, varlık sıfatının zatî arazlardan olamayacağı iddiasın-
dan hareketle kurgulanmaktadır. Bu durumda bir ilmin amacı mevzusunun 
zatî arazlarını incelemek ise ve mevzunun varlığı onun zatî arazlarından de-
ğilse, varlık ispatı o ilimde yapılamayacaktır. Buna göre kelam ilminin ama-
cı, mevzusu olan ilahî zatın niteliklerini incelemek ise ve zatın varlığı zatî 
niteliklerden değilse, ilahî zatın varlığı kelam ilminde ispata konu olamaya-
caktır. Halbuki kelam ilminde ispat-ı vacib yapılmaktadır, o halde kelam il-
minin mevzusu Allah’ın zatı olamaz. Bunu şu şekilde formüle edebiliriz: 

(i) Kelam ilminin amacı, mevzusu olan ilahî zatın niteliklerini incelemek-
tir. 

(ii) Zatın varlığı zatî niteliklerden değildir. 
(iii) Bu durumda varlık ispatı kelam ilminde yapılamaz. 
(iv) Kelam ilminde ilahî zatın varlığı ispat konusu yapılmaktadır. 
(v) O halde kelam ilminin mevzusu Allah’ın zatı değildir. 
Kelam ilminde Allah’ın zatının ispata konu olmasının, varlığın O’na yük-

lem yapılması anlamına geldiğinin dikkatlere sunulduğu birinci itirazın bu 
ikinci şeklinde, Allah’a yüklem yapılan varlığın ne mutlak ne de özel varlık 
olamayacağı iddiası serimlenmektedir. Yukarıdaki kıyasın temelini “varlık 
zatî arazlardan değildir” önermesinin oluşturduğu açıktır. Bu sebeple 
Devvânî, ilgili önermenin nasıl temellendirildiğine işaret etmektedir. Bu 
doğrultuda öncelikle yüklemin mutlak vücud olamayacağı ortaya konulmak-
ta, ardından bu ispata karşı yapılabilecek olan örtük bir itiraz dikkate alına-
rak yüklem olan şeyin özel varlık da olamayacağı ifade edilmektedir.  

Allah’a yüklem yapılan varlığın mutlak vücud olamayacağıyla ilgili kısmı 
şöyle formüle etmek mümkündür:  

(i) Bir ilmin amacı mevzusunun zatî arazlarını ortaya koymaktır. 
(ii) Varlık zatî arazlardan değildir, çünkü mutlak vücud bütün varlıklara 

yüklem olmaktadır. 
(iii) Her ilim, mevzusunun zatî arazlarını inceliyorsa ve varlık zatî araz-

lardan değilse, herhangi bir ilim kendi mevzusunun varlığını ispata konu 
yapamaz.  

(iv) Bu durumda kelam ilminin mevzusu Allah’ın zatı ise ve amacı O’nun 
zatî niteliklerini ortaya koymak ise, varlık zatî arazlardan olmadığına göre 
Allah’ın varlığı kelam ilminde ispata konu yapılamaz.  

Bu argümana karşı yapılabilecek olan örtük itiraz şudur: İlimde ispata 
konu olan şeylerin mevzunun zatî arazları olduğunu, mutlak mevcudun zatî 

                                                 
13  Devvânî, Şerhu Hutbeti’t-Tavâliʾ (H. Hüsnü Paşa, 1160), 295a. 
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arazlardan olmadığını kabul ediyoruz. Fakat kelam ilminde ispata konu olan 
şey mutlak vücud değildir, bilakis Allah’ın özel varlığıdır (vücud-ı has). Hal-
buki söz konusu argüman, mutlak vücud olduğu varsayımından hareketle 
kurgulanmıştır. Özel varlık ise zatî araz değildir, varlığın kendisidir, dolayı-
sıyla ispata konu edilebilir.  

Bu örtük itiraz karşısında, Allah’a yüklem yapılan varlığın özel varlık 
olamayacağıyla ilgili cevabı şöyle formüle etmek mümkündür: 

(i) İspata konu olan ve Allah’a yüklem yapılan varlık mutlak vücud ola-
mayacağı gibi, özel varlık da olamaz.  

(ii) Çünkü bir şeyin özel varlığı hakiki tikeldir, bu sebeple kendisine yük-
lem yapılamaz. 

(iii) Bu durumda kelam ilminde Allah’ın zatının ispata konu olması ve bu 
özel varlığın O’na yüklem yapılması mümkün değildir. 

(iv) O halde Allah’ın zatının kelam ilminde ispata konu olması mümkün 
değildir.  

Özetle söz konusu önermedeki varlık ile ya mutlak varlık ya da hususi 
varlık kastedilmektedir. Herhangi bir şekilde kayıtlanmamış varlık bütün 
mevcutlar arasında ortak olduğu için bu mevcutlardan herhangi birisinin 
zatî arazı olamaz. Hususi varlık ise hakiki bir tikel olduğu için kesinlikle hiç-
bir şeye yüklem yapılamaz. O halde ister genel anlamıyla isterse hususi an-
lamıyla olsun varlık hiçbir şekilde zatî araz olamaz.  

Devvânî bu temellendirme karşısında birtakım cevaplar üretildiğinden 
söz etmektedir: 

- Bazılarına göre ilahî zata yüklem yapılan varlık ne mutlak varlık ne de 
hususi varlıktır. “Allah kendisine özgü bir varlık ile mevcuttur” örneğinde 
olduğu gibi tümel açıdan ele alınan hususi bir varlıktır. Bu, Allah’ın zatî nite-
liklerindendir. Her ne kadar hariçte tikel, hakiki bir şeyin, yani ilahî zatın 
sahip olduğu hususi varlıktan başkası için geçerli olmasa da bu, tümel bir 
anlamdır.   

- Bir diğer cevaba göre hakiki tikel bir şeyin bir varlığa yüklem olması, 
muvâtaa yoluyla yüklemeyi kabul etmeyenler açısından imkansız olabilir. 
Fakat bunu türetme (iştikâk) yoluyla varlığa yüklem yapmanın önünde hiç-
bir engel yoktur. Dolayısıyla ilahî zatın sahip olduğu hususi varlığı ‘Allah 
vücuttur’ şeklinde yüklem yapmak mümkün olmasa da söz konusu varlıktan 
mevcudiyeti türetip ‘Allah mevcuttur’ şeklinde yüklem yapmak mümkün-
dür. Böylece Allah’ın hususi varlığını kendisine türetme yoluyla yüklem 
yapmak suretiyle ilahî zatın varlığı ortaya konulmuş olacaktır.  

- Mutlak varlığın bütün mevcutlar arasında ortak olmasından hareketle 
zatî araz olamayacağı, bir şeyin hususi varlığının ise asla kendisine yüklem 
yapılamayacağı şeklinde kurgulanan bu temellendirme doğru olsaydı, onun 
sadece varlık sıfat için değil, ilim, kudret gibi diğer sıfatlar için de geçerli 
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olması gerekirdi. Buna göre herhangi bir varlığa ilmi ve kudreti yüklem yap-
tığımızda, bunlarla kastedilen şey mutlak ilim ve mutlak kudret ise bu iki 
vasıf söz konusu varlık ile bu niteliklere sahip başka varlıklar arasında ortak 
olacaktır. Bu durumda ona özgü zatî niteliklerden olamazlar. Eğer bunlarla 
kastedilen, hususi ilim ve kudret ise hakiki tikel şeyler olacakları için tikel 
bir varlığa yüklem yapılmaları mümkün olmayacaktır.14 

Özetle zata yüklem yapılan varlığın genel ve özel varlık olma seçenekle-
rini elemek suretiyle varlığın zatî arazlardan olmadığına ilişkin iddiayı te-
mellendirme çabasının karşısında üç aşamalı bir cevaba yer verilmektedir: 

- Allah’a yüklem yapılan şey, ne mutlak vücud ne de özel varlıktır, tümel 
bir tarzda ele alınan özel varlıktır.  

- Özel varlık olduğunu kabul etsek bile, özel varlık muvâtaa yoluyla ol-
masa da, türetme yoluyla varlığa yüklem yapılabilir.    

- Söz konusu temellendirmeyi kabul edersek aynı kıyas formunu Allah’ın 
sıfatları hakkında da kurgulayabiliriz. Halbuki biz söz konusu sıfatları Al-
lah’a yüklem yapabiliyoruz, dolayısıyla varlığı da yüklem yapmak mümkün-
dür.   

3- “Varlık ispatını, ilmin içeriğini teşkil eden meselelerin dışında yer alan ve 
bunların esasını oluşturan temel hükümlerden (mebâdî) kabul etmek” şeklinde tek-
nik bir kullanım vardır. Varlık sıfatı, ispatı herhangi bir şeyin varlığına dayanma-
ması açısından diğer zatî niteliklerden ayrıştığı için, varlık ispatını bu zatî nitelikle-
rin ispatıyla bir araya getirmek suretiyle bunları tek bir ilimde gerçekleştirmek hoş 
karşılanmamıştır.”15 

Eleştirinin bu üçüncü yorumunda, varlık ispatını, varlığın zatî araz olup 
olmadığı tartışmasının dışına çıkarma eğilimi söz konusudur. Bu ise heliyye-
i basita ve mürekkebe16 ayırımı üzerinden gerçekleştirilir. Buna göre mevzu, 
mebâdî ve mesâil unsurlarından oluşan bir ilmin mevzusunun varlığına iliş-
kin önerme, mebâdî içerisinde yer alan yargılardandır. Dolayısıyla ilahî zat 
açısından varlık ister zatî araz olsun ister olmasın, varlık ispatı mesâil’in dı-
şında yer alan ve diğer bütün yüklemlerin, yani heliyye-i mürekkebe ile ifa-
de edilen yüklemelerin dayanağı olan temel bir önermedir. Mebâdî’den olup 
apaçık sayıldığı takdirde ispatının başka bir ilimde yapılması gerekmeyecek-
tir. Apaçık olmadığı takdirde ise ispatı diğer bir ilimde yapılacak ve oradan 
ilke olarak alınacaktır.          

                                                 
14  Devvânî, Şerhu Hutbeti’t-Tavâliʾ (H. Hüsnü Paşa, 1160), 295a-b. 
15  Devvânî, Şerhu Hutbeti’t-Tavâliʾ (H. Hüsnü Paşa, 1160), 295b. 
16  Heliyye-i basita bir şeyin varlığına ilişkin ‘mevcuttur’, ‘vardır’ yüklemini, heliyye-i mürek-

kebe ise buna bağlı olarak diğer niteliklerin yüklenmesini ifade etmektedir. Mürekkeb ol-
masının sebebi, nitelik yükleminin aynı zamanda varlık yüklemini içermesidir. Bk. 
Tehânevî, Keşşâfu ıstılâhâti’l-funûn ve’l-ulûm, ed. Refik el-Acem, çev. Corc Zeynâtî, Abdullah 
Halidî (Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1996), 2/1743. 
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Eleştirinin bu şekline karşı yapılan bir savunmaya göre kelamcılar bütün 
dinî ilimlerin nihaî olarak kendisinde son bulduğu ve onların yegâne daya-
nağı olan tümel bir disiplin oluşturmak istedikleri için, ilahî zatın varlığına 
yönelik ispatı bu maslahata bağlı olarak kelam ilminde yapmayı uygun gör-
düler.17 Dolayısıyla heliyye-i basita’yı, yani varlık ispatını zatî niteliklerin is-
patıyla bir araya getirmek suretiyle bunları tek bir ilimde gerçekleştirmeyi 
uygun görmemek istihsânî bir tercihe dayanıyorsa, kelamcıların söz konusu 
maslahata bağlı olarak varlık ispatını kelam ilminin sınırları içerisinde ger-
çekleştirmeyi uygun görmeleri de diğer bir istihsanî tercihe dayanmış ol-
maktadır. Zira varlık ispatının mutlak olarak ilmin inceleme alanının dışına 
çıkarılmasıyla ilgili teknik kullanım itiraza açıktır. Nitekim metafiziğin ko-
nuları arasında yer alan tabiî tümelin ve ikincil makullerin varlığına ilişkin 
soruşturmanın metafiziğin meselelerinden olduğu açıktır.        

Devvânî’ye göre birileri bu savunu karşısında, tartışmanın, bir ilmin sı-
nırları içerisindeki herhangi bir meselenin mevzusu ile ilgili değil, bizatihi 
ilmin mevzusuyla ilgili olduğunu söyleyebilir. Bu açıdan bakıldığında tabiî 
tümelin ve ikincil makullerin varlığı metafiziğin mevzusu değil, meselesidir. 
Bir ilmin mevzusunun ispatı o ilmin kesinlikle dışındadır. Bir ilmin alt bir 
meselesinin mevzusunun varlığına ilişkin ispat ise, o meselenin dışında ol-
makla birlikte ilmin kendisine dahil olabilir. Zira bir ilmin bazı meseleleri-
nin diğer meselelerine esas ve zemin teşkil etmesi sebebiyle söz konusu tikel 
meseledeki mevzunun varlığı aynı ilmin sınırları içerisinde ispatlanabilir.18 
Bu açıdan bakıldığında Allah’ın zatının kelam ilminin bir meselesi olup is-
pat-ı Vacib’in kelam ilminde yapılması mümkün iken, ilahî zatın hem kelam 
ilminin mevzusu kabul edilip hem de ispatının bu ilimde yapılması mümkün 
olmayacaktır.  

Devvânî’ye göre üç farklı tarzda yöneltilen birinci eleştiri, kelam ilminin 
mevzusunun Allah’ın zatı ve O’na istinad etmeleri açısından mümkün var-
lıklar olduğunu ileri süren Semerkandî’nin yaklaşımı açısından geçerli ol-
mayacaktır. Zira Devvânî’ye göre Semerkandî’nin yaklaşımında Allah’ın zatı 
kelam ilminin mevzusu değil, alt bir meselesinin mevzusu olmaktadır.19  

2) Mevzunun İlahi Zat Olduğu İddiasına Yönelik İkinci Eleştiri 
İkinci eleştiri hem Urmevî’nin hem de Semerkandî’nin yaklaşımını kap-

sayacak şekilde kurgulanmıştır. Buna göre kelam ilminde ‘cevherler iç içe 
geçmezler’, ‘arazlar intikal etmezler’ örneklerinde olduğu gibi gerek Allah’ın 
zatı gerekse O’na istinad etmeleri açısından mümkün varlıklarla irtibatlan-
dırılamayacak hususlar incelenmektedir. Bu durumda ya kelam ilminin 

                                                 
17  Devvânî, Şerhu Hutbeti’t-Tavâliʾ (H. Hüsnü Paşa, 1160), 295b. 
18  Devvânî, Şerhu Hutbeti’t-Tavâliʾ (H. Hüsnü Paşa, 1160), 295b. 
19  Devvânî, Şerhu Hutbeti’t-Tavâliʾ (H. Hüsnü Paşa, 1160), 296a. 
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mevzusunun Allah’ın zatı ve O’na istinad etmeleri açısından mümkün var-
lıklar olmaması gerekir ya da söz konusu hususların kelam ilminde ele alın-
maması gerekir. Bunlar kelam ilminde incelendiğine göre kelam ilminin 
mevzusu ne Allah’ın zatıdır ne de O’na istinad etmeleri açısından mümkün 
varlıklardır.20  

Bu eleştiri karşısında üretilen cevaplardan birine göre söz konusu husus-
lar kelam ilminin meselelerini kavramaya yönelik başlangıç, hazırlık ve giriş 
bilgileridir. Bu cevabın tatmin edici olmadığını düşünenlere göre söz konusu 
bilgiler kendiliğinden apaçık olmadığı için ispatlanmaya muhtaçtır. Bu du-
rumda mutlaka bir ilmin meselesi olması gerekir. Eğer bunlar kelam ilminin 
meselesi ise, bu bilgileri, mevzunun Allah’ın zatı ve O’na istinad etmeleri 
açısından mümkün varlıklar olarak kabul edildiği bir ilmin sınırları içerisine 
dâhil etmenin mümkün olmadığı açıktır. Eğer bunlar diğer bir ilimde ispat-
lanıp da kelam ilmi bunları oradan temin ediyorsa, bu hususlar diğer bir dinî 
ilmin meseleleri olmadığına göre, kelam ilminin dinî olmayan bir ilimden 
bunları alması gerekecektir. Dinî ilimlerin en üstün olan kelam ilminin dinî 
olmayan bir ilme muhtaç kılan bir görüş ise kesinlikle kabul edilemez.21  

 
2.2. Mevzunun Mutlak Mevcud Olduğu İddiası 
1) Mevzunun Mutlak Mevcud Olduğu İddiasına Yönelik Birinci İtiraz 
Kelam ilminin varlık olmak bakımından varlığı incelediği iddiasına karşı 

yapılan itirazlardan biri, madum halleri, doğru akıl yürütmenin bilgiyi mey-
dana getireceği, akıl yürütmenin ardından sonucun zorunlu olarak ya da 
âdetullaha bağlı olarak ortaya çıktığı gibi hariçte varlığı olmayan birtakım 
hususların kelam ilminde inceleniyor olmasıdır. Bunun varlığın hallerine 
ilişkin bir inceleme olmadığı açıktır. O halde kelam ilminin mevzusunun 
varlık olmak bakımından varlık olması bu hususların dışarıda kalması anla-
mına gelecektir. Bu itirazı yapanlar, mutlak mevcudun hem hariçteki hem 
zihindeki varlığı kapsadığının söylenemeyeceğini, zira kelamcıların zihnî 
varlığı reddettiklerini ifade etmektedirler.  

Devvanî, bu itiraza yönelik cevabın, bahsi geçen konuların varlık araş-
tırmasının bir parçası olarak görülmesine yönelik seçenekler üzerinden ve-
rilebileceğini ifade etmektedir. Buna göre kelam ilminin ulaşmak istediği 
sonuçları daha yetkin bir şekilde ortaya koyma amacına bağlı olarak madum 
vb. hususlar saded dışı (istidrâdî) olarak ele alınabilir. Zira amaç, varlığın 
hallerini açıklamaktır. Bunu sağlayan şeylerden biri de varlığı zıtlarıyla ele 
almaktır. Ayrıca haller konusunun kelam ilminde ele alınması örneğinde ol-
duğu gibi, bu hususlar varlığın hallerine yönelik bir araştırmanın parçası 

                                                 
20  Devvânî, Şerhu Hutbeti’t-Tavâliʾ (H. Hüsnü Paşa, 1160), 296a. 
21  Devvânî, Şerhu Hutbeti’t-Tavâliʾ (H. Hüsnü Paşa, 1160), 296a. 
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olarak da incelenebilir. Zira sözgelimi hallerin incelenmesiyle amaçlanan 
şey, varlık ile yokluk arasında bir kategorinin var olup olmadığını tespit et-
mektir. O halde itirazda bahsi geçen hususların, varlık olmak bakımından 
varlığı inceleyen kelam ilminde hangi açıdan ele alındıkları kolayca anlaşı-
labilir ve temellendirilebilir bir durumdur.22  

Kelamcıların zihnî varlığı reddettikleri için madum, hal, akıl yürütme 
(nazar) gibi hususları varlık olmak bakımından varlığı incelemenin bir par-
çası haline getiremeyeceği iddiasının zayıf ve geçersiz olduğunu hatırlat-
makta yarar vardır. Zira zihnî varlığı reddetmenin kavramları, mefhumları, 
bilgi üretme süreçlerini reddetmeyi gerektirmediği açıktır. Çünkü kelamcı-
ların bu noktada reddettiği şey, nefsin, akletme sürecinde idrak ettiği şeyin 
suretiyle birleşmesini öngören bir bilgi teorisidir. 

2) Mevzunun Mutlak Mevcud Olduğu İddiasına Yönelik İkinci İtiraz 
Kelam ilminin varlık olmak bakımından varlığı incelediği iddiasına karşı 

yapılan ikinci itiraz, inceleme konusu olan şeyin herhangi bir açıdan sınır-
landırılıp sınırlandırılmaması hususuyla ilgilidir. Buna göre varlık araştır-
ması, İslam esasları doğrultusunda gerçekleştirilme vasfıyla sınırlandırılma-
dığı takdirde kelam ilminin felsefeden ayrışması mümkün olmaz. Zira felse-
fenin konusu da varlık olmak bakımından varlıktır. İslam esasları doğrultu-
sunda gerçekleşme vasfıyla sınırlandırıldığı takdirde ise, yanlış yolda olan 
Mutezile’nin ve diğer fırkaların kelamî faaliyetleri tarifin dışında kalır. Çün-
kü ancak İslam esaslarına uygun olan şey doğrudur. Halbuki Mutezile ve di-
ğer fırkaların ürettikleri bilgiler de kelam ilmi kapsamında yer almaktadır. 
Buna verilen cevapta ikinci seçeneği tercih edenlere göre İslam esasları doğ-
rultusunda varlık araştırması yapmanın anlamı, ulaşılan sonuçların niteliği 
değil, soruşturmanın Kur’an ve sünnete yaslanılarak yapılmasıdır.23  

İkinci itiraz bağlamında yapılan diğer bir tartışma, varlık araştırmasının 
İslam esasları doğrultusunda yapılmasının, kelam ilminin mevzusunun var-
lık olmak bakımından varlık olduğunu iddia eden yaklaşım açısından nasıl 
bir sonuç ortaya çıkardığıdır. Bu noktada eleştirilen husus, araştırmanın İs-
lam esasları doğrultusunda yapılmasının kelam ilminin inceleme alanının 
sınırları üzerinde bir etkisinin olmaması sebebiyle, mevzunun bununla sı-
nırlandırılmasının, yapılacak yüklemeler açısından anlamsız olmasıdır. 
Devvânî’ye göre bu eleştiriyi yapan kişi, söz konusu kaydın yüklemedeki et-
kisizliğinin, yüklemin mevzunun zatî arazı olmamasına yol açacağını dü-
şünmektedir.24 Bu eleştiri karşısında verilen cevaplardan birine göre tarifte 
mevzuya, yani mutlak mevcuda getirilen kayıt, dinî akideleri ya da bunları 

                                                 
22  Devvânî, Şerhu Hutbeti’t-Tavâliʾ (H. Hüsnü Paşa, 1160), 296b. 
23  Devvânî, Şerhu Hutbeti’t-Tavâliʾ (H. Hüsnü Paşa, 1160), 296b. 
24  Devvânî, Şerhu Hutbeti’t-Tavâliʾ (H. Hüsnü Paşa, 1160), 296b. 
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ispata vasıta olan şeyleri kanıtlamaktır. Bu ise, mutlak mevcudun gerekle-
rinden olduğu için, yüklem yapılan şey, bu kayıtla sınırlanmış mevzuya ya-
bancı bir nitelik olmamış olur.25  

Devvânî, varlık araştırmasının İslam esasları doğrultusunda veya dinî 
akideleri ya da onları ispata ulaştıran şeyleri kanıtlama amacıyla yapılması-
nın mevzuya değil de tarife ilişkin bir kayıt olarak görülmesiyle ilgili diğer 
bir cevaba daha temas etmektedir. Buna göre varlık araştırması yapan iki di-
siplin, yaslandıkları ilkeler, vardıkları sonuçlar açısından farklılaşmaktadır. 
Sözgelimi nasıl fıkıh tek bir ilim olup Şafiî fıkhı ile Hanefî fıkhı birbirinden 
ayrı iki fıkhı temsil ediyorsa, dinî bir ilim olan kelam ilmi ile aklî ilimlerden 
olan felsefe, mevzuları aynı olan iki farklı metafiziği temsil etmektedirler. 
Bu açıdan bakıldığında kelamı felsefeden ayırmak üzere varlık araştırması-
nın ‘İslam esasları doğrultusunda yapılması’ ya da ‘dinî akideleri ya da onları 
ispata ulaştıran şeyleri kanıtlama amacıyla yapılması’ şeklinde eklenen ka-
yıtlar mevzuya değil, tarife ilişkin birer kayıt olmaktadır.26      

Kelam ilminde varlık araştırmasının İslam esasları doğrultusunda yapıl-
masıyla ilgili diğer bir husus, naslardan verili olarak alınan esasları ispat 
etme çabasının anlamsız bir döngüye yol açıp açmayacağı ve bunun kelam 
ilmini nazarî bir disiplin olmaktan çıkarıp çıkarmayacağıdır. Birinci cihetten 
yapılan itiraza göre kelam ilminde, zaten başta doğruluğu kabul edilen esas-
lar ispat edilmeye çalışılmakta, bu da ispat edilmek istenen şeyin verili ola-
rak alınması, verili olarak alınan şeyin de ispat edilmesi gibi bir döngüye yol 
açmaktadır. Devvânî’ye göre buna verilebilecek cevap şudur: Dinden alınan 
esaslar hüsn-i zanna bağlı bir taklitle kabul edilmektedir. Bu, öğrencinin öğ-
retmenden ilimlerin başlangıç bilgi ve önermelerini almasına benzer.27 Nasıl 
öğrenci o bilgileri bir tür ön kabulle ve inançla öğrenip onların doğruluğunu 
ya da yanlışlığını sonraki süreçte test edebileceği sürecin bir parçası haline 
getiriyorsa, mümin de nefsülemirde doğruluğuna kesin olarak inandığı esas-
ları, kendisi açısından da yakîn ifade edecek bir düzeyde kavrama amacını 
güder. Bu durum, inanç esaslarını ispat çabasının, öncelikle kişinin onları 
kendisine kanıtlamaya yönelik bir gayreti içermesi anlamına gelir.  

 
2.3. Mevzunun ‘Malum’ Olduğu İddiası 
1) Mevzunun Malum Olduğu İddiasına Yönelik Birinci Eleştiri 
Bu yaklaşıma göre kelam ilminin mevzusu, dinî akideleri ispatla ilgili ol-

ması açısından ‘malum’dur. Buna yöneltilen eleştirilerden birine göre, mev-
zu, dinî akideleri ispatla ilgili olması açısından ‘malum’ olduğu takdirde, bu 
                                                 
25  Devvânî, Şerhu Hutbeti’t-Tavâliʾ (H. Hüsnü Paşa, 1160), 297a. 
26  Devvânî, Şerhu Hutbeti’t-Tavâliʾ (H. Hüsnü Paşa, 1160), 297a-b. 
27  Devvânî, Risâle fî taʾrîfi ilmi’l-kelâm, nşr. Nezzâr Hammâdî (Tunus: Dâru’l-İmâm İbn Arefe, ts.), 

56. 
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mevzuya yüklem yapılan şeyler de ‘malum’ kapsamına girdiği için mevzu, 
yüklemleri de içerecek şekilde genişleyecektir. Bu sebeple bu yaklaşımı be-
nimseyenler, söz konusu tarifi ‘dinî akidelerle ya da onlara ulaştıran şeylerle 
yüklemeye konu olması açısından irtibatlı olan malum’ şeklinde ifade etmeyi 
tercih etmişlerdir. Devvânî’ye göre herhangi bir ilmin mevzusunun, kendi-
sine yüklem yapılan şeyleri içermesinde bir sakınca yoktur. Nitekim mevzu-
su tümel olan önermelerde de yüklemler bu mevzunun altında yer almakta-
dır. Bu noktada mevzunun yüklemle karışacağı söylemi yersizdir. Zira yük-
lem yapılan şeyler mevzunun halleri, mevzu ise onları taşıyan şeydir.28   

2) Mevzunun Malum Olduğu İddiasına Yönelik Birinci Eleştiri     
Bu yaklaşıma yönelik ikinci itiraz, mevzunun mutlak mevcud olduğu id-

diasına yönelik ikinci itirazla aynı mahiyeti taşımaktadır. Diğer bir deyişle, 
mevzunun mutlak mevcud kabul edilip de kelam ilminin çeşitli kayıtlarla 
felsefeden ayrıştırılmasına yönelik itirazın aynısı, mevzunun ‘malum’ kabul 
edilmesi halinde de gündeme gelecektir. Devvânî, aynı argümanlarla yürü-
tüldüğü için tartışmayı tekrar etme ihtiyacı hissetmemiştir.    

 
Sonuç 
Kelam ilminin bilimsel kimliğine dair tartışmaların onun dinî düşünce 

geleneği içerisinde konumlanmış olmasıyla ilgili bir yönü olduğu açıktır. 
İnanç esaslarını akılla temellendirme çabasının eşlik ettiği bu durum, diğer 
bir yönden akıl ile vahiy, bilgi ile inanç arasındaki ilişkinin doğasına dair 
tartışmalarla ilintilidir. İlk ortaya çıkışından itibaren tümel bir disiplin olma 
hedefini güden kelam ilminin bütün mevcutların incelenmesine yönelik bir 
araştırmaya dönüşmesi, zaman içerisinde onu, varlık olmak bakımından 
varlığı kendisine konu edinen felsefeyle mevzu açısından eşitledi. Kelam il-
mindeki soruşturmanın inanç esasları doğrultusunda yapılması onu felsefe-
den ayrıştırsa da, bazılarına göre Tanrı ile evren arasındaki keskin ayırım, 
varlık olmak bakımından varlığa dair incelemeyi inanç esaslarını temellen-
dirme çabasının bir parçası haline getirme noktasında bir boşluk oluştur-
maktaydı. Urmevî’nin bütün varlık alanını ilahî zatın fiilleri olarak görme 
fikri bu boşluğu kapatmaya yönelik bir teşebbüsü ifade etmektedir. Fakat 
bahsini ettiğimiz ontolojik ayırımın oluşturduğu bariyeri aşmadan âlemi 
Tanrı’nın bir fiili olarak görme düşüncesini temellendirmek pek mümkün 
gözükmüyordu. Bunun farkında olan Semerkandî, ilahî zatı ve O’na istinad 
etmeleri açısından mümkün varlıkları mevzu kabul etme düşüncesini dil-
lendirdi. Böylece ilahî zata istinad etme ciheti, varlık olmak bakımından var-
lığa dair soruşturmayı çerçeveleyen ve sınırlandıran bir yön oldu. Kelam il-
minin mevzusunun ‘malum’ olduğuna ilişkin iddianın ilmin bilimsel kimli-

                                                 
28  Devvânî, Şerhu Hutbeti’t-Tavâliʾ (H. Hüsnü Paşa, 1160), 297b. 
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ğine ilişkin tartışmalara esas itibarıyla herhangi bir katkısı olmadığını söy-
lemek için yeterli gerekçelerin var olduğu görülmektedir. Devvânî’nin anla-
tısına bir bütün olarak bakıldığında, onun, kelam ilminin mevzusunu mutlak 
varlık olarak kabul eden yaklaşıma yakın durduğunu söylemek mümkündür. 
Bu tutum, Gazzâlî’nin mevzu açısından metafiziği kelam ilminden bağımsız, 
müstakil bir bilim olarak görmeme tavrıyla örtüşmektedir. Kelam ilminde 
varlık araştırmasının İslam esasları doğrultusunda yapılmasının onu nazarî 
bir disiplin olmaktan çıkarmayacağını düşünen Devvânî’ye göre inanç esas-
larının naslardan verili olarak alınması, onların ispatlanmış olması anlamına 
değil, nefsülemirde doğru olduklarına dair, taklide ve hüsn-i zanna dayalı 
bir inancın onlara eşlik etmesi anlamına gelmektedir. Fakat bütün bunların 
ötesinde, kelam düşünce geleneğinin İbn Sinacı eleştirilere maruz kaldığı, 
İbn Sinacı sistemin imalarının Fahreddîn er-Râzî tarafından açığa çıkartıldı-
ğı, bu iki düşünce sisteminin de işrakî (Sühreverdî) ve irfanî (İbn Arabî) ge-
lenekler tarafından eleştiriye tabi tutulduğu ve onların etkileşimiyle ortaya 
çıkan sorunların çözülmeye çalışıldığı bir tarihsel birikimi tevarüs eden 
Devvânî’yi bu çizgilerden herhangi biriyle sınırlandırmanın doğru olmadı-
ğını, onun, bütün bu hasıla içerisinde sorunları çözme arayışında olan ve 
düşünce üreten bir metafizikçi olduğunu söylemek mümkündür.     
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Öz 
İslam ilimlerinin tedvin edilmeye başladığı II/VIII. yüzyıldan günümüze 

kadar, gerek yöntem düzeyinde gerekse söylem düzeyinde ciddi muhalefetle 
karşılaşan tek disiplin Kelâm ilmidir. Usûlu’d-dîn olarak da isimlendirilen bu 
ilim, konusu itibariyle değil, kullandığı yöntem bakımından ciddi eleştirilere 
maruz kalmıştır. Bu bağlamda Kelâm ilminin meşruiyeti tartışma konusu 
olmuştur. Söz konusu eleştirilerin yoğunlaştığı dönemlerden biri VIII/XIV. 
yüzyıldır. Bu dönemde Kelâm’ın meşruiyetini konu edinen ve eleştirilere 
cevap niteliğinde Kelâm savunusu yapan âlimlerden biri Ebu’r-Rebî‘ 
Necmüddîn Süleymân b. Abdilkavî b. Abdilkerîm b. Saîd et-Tûfî el-
Hanbelî’dir (öl. 1316). Tûfî, mensubu olduğu Hanbelî geleneğe göre akılcı ve 
orijinal özellikleri bulunan bir âlimdir. Hanbelî gelenekte yer almasına rağ-
men düşünce sisteminde kıyas vb. rasyonel yöntemlere yer vermesi, farklı 
bir maslahat anlayışı ile yeni bir yöntem önerisinde bulunması, İslam dü-
şünce geleneğinde onu ön plana çıkarmıştır. Genel Hanbelî tutumun aksine 
Kelâm ilmine mesafeli bir yaklaşım sergilemeyen Tûfî, îtikâdî konuların akıl-
la desteklenerek Kelâmî bir tarzda ele alınması gerektiğini savunmaktadır. 
Tûfî’ye göre Kelâm ilminin meşruiyetinin dayanağı bizzat Kur’an’dır. O, Hz. 
İbrahim’i, Kur’an’da Allah’ın varlığını aklî çıkarımlarla ispat edenler içeri-
sinde en önemli örnek olarak görmekte, kelâmcıları da bu örnekliğinden do-
layı Hz. İbrahim’in öğrencileri olarak kabul etmektedir. Bu çalışma, 
VIII/XIV. yüzyılda Kelâm ilminin meşruiyetine ilişkin tartışmalar çerçeve-
sinde Tûfî’nin Kelâm ilmine duyulan ihtiyacı temellendirmeye yönelik ola-
rak ortaya koyduğu argümanları ele alınmaktadır. Zira usulde Hanbelî bir 
âlim olan Tûfî’nin; fıkıh, fıkıh usulü, Kur’an ilimleri ve tefsire ilişkin görüşle-
rini ele alan çalışmaların varlığına rağmen kelâmî görüşlerini merkeze alan 
bir çalışmanın yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda Tûfî’nin, Hz. İbra-
him’in Allah’ın varlığı ve birliğini ispatlamak amacıyla ortaya koyduğu akli 
istidlaller temelinde, Kelâm ilminin gerekliliğine ilişkin ortaya koyduğu çı-
karımlar ele alınmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Kelâm, Îtikâd, Akıl Yürütme, Allah’ın Varlığı, Hz. İb-
rahim, Necmüddîn Tûfî 
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Debates on the Legitimacy of Kalam in the XIVth Century: Najm al-Dîn 
Tûfî’s Defense of Kalam 

Abstract 
From the second century of hijra when the Islamic sciences started to be 

compiled to the present day, at both method and discourse the only 
discipline to face serious opposition is the science of Kalam.This science, 
also called Usul al-Din, has been criticized seriously not in terms of its 
subject but in terms of the method.In this context, the legitimacy of the 
Kalam has been a matter of debate.One of the periods when the criticism in 
question intensifiedwere the VIII/XIV century.In this period, one of the 
scholars who discussed the legitimacy of Kalam and defended it in response 
to criticism was Abu al-Rabî Najm al-Din Suleiman b. Abd al-Qawî b. Abd al-
Karîm b. Sa‘îd al-Tûfî al-Hanbalî (d. 1316). Al-Tûfî was a scholar with rational 
and original features when compared to the Hanbali tradition. Despite being 
the Hanbalite tradition, his using rational methods like analogy etc. and 
proposing new method with a different understanding of interest brought 
him to the fore in the Islamic thought. Despite his Hanbalite identity, al-Tûfî 
who did not remain distant from Kalam argued that religious issues should 
be dealt with in a theological manner by being supported with 
reason.According to al-Tûfî, the basis of the legitimacy of Kalam was the 
Qur’an itself.He saw Abraham as the most important example that proved 
the existence of Allah in the Qur'an with rational inferences, and 
acceptedthe theologians as the students of Abraham because of this 
examplariness.This study dealt with the arguments that al-Tûfî put forward 
in order to base the need for Kalam within the framework of the discussions 
on the legitimacy of Kalam in the period in question, because it has been 
identified that, despite the existence of studies on fiqh, usul al-fiqh, 
Qur'anic sciences and tafsir, there has been no study that centered on the 
theological views of al-Tûfî,a Hanbalite scholar in method, In this context, 
the inferences of al-Tûfî regarding the necessity of Kalam will be discussed 
on the basis of the argumentations that Abraham put forward to prove the 
existence and unity of Allah. 

Keywords: Kalam, Itiqad, Reasoning, Existence of Allah, Abraham, Najm 
al-Dîn al-Tûfî 

 
1. Kelâm Karşıtı Tavrın VIII/ XIV. Yüzyıldaki Yansımaları 
İslam düşüncesinde Müslümanlar tarafından ortaya konulan ilmi çabalar 

farklı disiplinlerin oluşmasını sağlamıştır. Bu disiplinler, insanların dinle 
kurdukları ilişkiye dair bazen birbirinden farklı bazen de birbirine zıt bakış 
açıları ve yöntemlerle ayrışmışlardır. İlimlerin çeşitlenmesinde,  ele alınan 
konular kadar konuyu ele alış tarzları olarak ifade edebileceğimiz yöntemler 
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de etkin rol oynamıştır. İslam düşüncesinde ilim olma hüviyetine sahip iki 
disiplinden bahsedilmektedir. Bunlardan ilki Usûlu’d-dîn diğeri ise Usûlu’l-
fıkh’tır. Her iki disiplin de Müslüman bilginlerin ortaya koydukları özgün 
ilmi disiplinlerdir. Söz konusu bu disiplinlerden Usûlu’d-dîn, inan-
cın/imanın asıllarını ele alıp bu ilkelerin dayandığı zihinsel temelleri belir-
lerken kalbi fiilleri rasyonel temelde ele almakta, bu yönüyle imana ve ahla-
ka taalluk eden konuları aklî çıkarımlara dayalı olarak inşa etmektedir. 
Usûlu’l-fıkh, dinin pratik yaşama ilişkin boyutunu ele alarak bu alanın ilke-
lerini belirlemektedir.1 Başka bir ifade ile usul alanında bilgi üreten bu disip-
linler, İslam düşüncesinde farklı bağlamlarda inşâî bir işlev görmüşlerdir.  

Her iki disiplinin tarihsel seyri dikkate alındığında Usûlu’l-fıkh’ın Müs-
lümanlar tarafından Usûlu’d-dîn’e kıyasla, daha kolay kabul gördüğü ifade 
edilebilir. İnsanın, kendisine ait pratik yaşam alanına ilişkin makul ve meşru 
kabul edilen çözüm üretme çabasının sonucu olarak ortaya çıkan bir düşün-
ce sistemi olması yönüyle, Usulu’l-fıkh’ın meşruiyet zeminini daha kolay 
kabul ettiği söylenebilir. Zira değişen yaşam şartları bu şartlara uygun fıkhî 
hükümler üretmeyi de zorunlu kılmıştır. Ancak Usulu’d-dîn/Kelâm, insanla-
rın duyu verilerine konu olmaması sebebiyle müşahede edemedikleri meta-
fiziksel alana, başka bir ifadeyle zihinsel/aklî boyuta ilişkin teorik problem-
lere çözüm üretmektedir. Bu yönüyle Fıkıh ve Kelâm’a duyulan ihtiyacın 
mahiyeti değişmekte ve Kelâm entelektüel çabayı önemseyenlerin dikkate 
aldığı bir ilim olarak vücut bulmaktadır.  

II/VIII. Asrın başlarından itibaren aklın mahiyeti ve sınırlarına, dinin an-
laşılmasında aklın işlevinin olup olmadığına dair tartışmada, kelâmcıların 
akıl lehinde takındıkları tavır, kendi aleyhlerine işleyen bir çabayı ve süreci 
tetiklemiştir. Bu yönüyle Usûlu’d-dîn/Kelâm erken dönemlerden itibaren 
tepkilerle karşılaşmıştır. Nitekim Müslüman bilginler, dinin anlaşılmasında 
benimsedikleri farklı yöntemler neticesinde ehl-i hadîs ve ehl-i re’y şeklinde 
ayrışmış, böylece bu karşıtlığın temelleri atılmıştır.2 Süreç içerisinde bu kar-
şıtlık artarak devam etmiştir. Bu muhalif tavır Kelâm ilminin İslam dışı ka-
bul edilmesi; kelâmcıların tekfir edilmesi, sosyal olarak toplumdan tecrid 
edilmeleri ve cezalandırılmaları gibi çeşitli şekillerde tezahür etmiştir. Ke-
lâm alanı ile ilgilenenlerin en kötü şekilde yerilmesi de bu alana ilgi duyul-
masını engelleyen önemli bir etken olmuştur.3  

                                                 
1  Ebü'l-Feth Muhammed bin Abdülkerim eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-niḥal, thk. Ahmed Fehmi 

Muhammed (Beyrut: Daru’l- Kütübi’l-İlmiyye, 1413/1992), I/32. 
2  Şehristânî, el-Milel ve’n-niḥal, I/217-218. 
3  Ebû Muhammed Abdullāh b. Müslim İbn Kuteybe, Teʾvîlü muḫtelifi’l-ḥadîs ,  thk. Muhammed 

Muhyiddin el-Esfer (Beyrut: Mektebetü’l-İslamî, 1419/1999), 61-64; Bu konuda geniş bilgi 
için bk. Muhit Mert, “Kelâm İlminin Zemmi Üzerine Bir Araştırma”, İslami Araştırmalar Der-
gisi XIV/1 (2001), 194-206. 
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Ehl-i re’y- ehl-i hadîs farklılaşması, Müslümanlar tarafından üretilen dü-
şünce tarihinin belirleyici unsurlarından biri olmuştur. Süreç içerisinde mu-
tasavvıflar ve İslam filozofları da Kelâm’a karşı mesafeli bir tavır sergilemiş-
lerse de, ne mutasavvıfların ne de İslam filozoflarının Kelâm ilmine karşı ta-
vırları, Ashâbu’l-hadîs mensuplarının sergilediği katı tavırla kıyaslanamaz. 
Zira Ashâbu’l-hadîs taraftarlarının tavrı, tam bir karşıtlıktır. Söz konusu 
karşıtlığın sebebi, her iki bakış açısının epistemik tutumlarının farklılaşma-
sıdır. Nassın esas alınmasını ve müteşâbihlerin te’vilinden kaçınmayı temel 
alan Ashâbu’l-hadîs ile akıl, duyu ve haber temelinde epistemik bir tutum 
benimseyen kelâmcılar arasındaki ayrışma akıl-nakil ilişkisinde belirginleş-
mektedir. Başka bir ifade ile söz konusu ayrışma, dinin anlaşılmasında aklın 
mı yoksa naklin mi öncelenmesi gerektiği konusunda düğümlenmektedir. 
Zira Ashâbu’l-hadîs, dinin anlaşılmasında aklın nakle öncelenmesini, naklin 
önemsizleştirilmesi olarak anlayıp şiddetle karşı çıkmaktadır.4 Oysa kelâmcı-
lar aklın öncelenmesini, vahyin muhatabı olmanın ön şartı olarak kabul et-
mekte ve mevcut nassın, vahiy oluşunu anlayıp kabul edecek temel unsurun 
akıl olduğu ilkesine dayandırmaktadırlar.    

  Ashâbu’l-hadîsin Kelâm karşıtlığı, bazı âlimlerce süreç içerisinde yumu-
şama eğilimi gösterse de genel bakışa hâkim olamamıştır. Ashâbu’l-hadîs’in 
temsilcisi olarak kabul edilen Hanbelî mezhebine mensup âlimlerin Kelâm 
ilmine bakışını iki ana akım üzerinden irdelemek mümkündür. Bu bağlamda 
Dımaşk ve Bağdat çevresi, Kelâm ilmi konusunda birbirinden farklı tavır ta-
kınmışlardır. Bağdat çevresi, kısmen te’vil, cedel, aklî istidlal vb. Kelâm yön-
temlerini kullanırken; Dımaşk çevresi ise Kelâm ilmine karşı oldukça sert ve 
katı bir tavır takınmaktan geri durmamıştır. Kelâm karşıtı tavrın temsilcileri 
Ebû Muhammed el-Berbehârî (öl. 329/940-41), Hâce Abdullah-ı Herevî (öl. 
417/1026), Şerîf Ebû Ca‘fer el-Hâşimî (öl. 470/1077), Abdülkâdir el-Geylânî 
(öl. 561/1165-66), Muvaffakuddin İbn Kudâme el-Makdisî (öl. 620/1223), İbn 
Teymiyye (öl. 72871328) ve İbn Kayyım el-Cevziyye’dir5(öl. 751/1350). Han-
belî gelenek içindeki diğer tavır ise kısmen Kelâmî yöntemi benimseyen ve 
Kelâm karşıtı Hanbelî bakış açısını daha müsamahakâr boyutlara taşıyan 
Kâdı Ebû Ya‘la el-Ferrâ (öl. 458/1066), Ebü’l-Vefâ İbn Akîl (öl. 513/1119) 
Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî (öl. 597/1201) ve Necmüddîn et-Tûfî’nin (öl. 
716/1316) temsil ettiği eğilimdir. Bu bakış açısını benimseyen âlimlerin or-
tak özelliği, düşünce sistemlerinde Usûlu’d-dîn ve Akaid ilminin belirleyici 
olması, eserlerinde nazar ve istidlalin meşruiyetini Kur’an ayetlerinden ha-
reketle temellendirmeleridir. Bununla birlikte Allah’ın varlığı, âlemin yara-
                                                 
4  Fethi Kerim Kazanç, “Selefiyyenin Nass ve Metod Ekseninde Din Anlayışı ve Sonuçları”, Ke-

lâm Araştırmaları 8/1 (Ocak 2010), 93-121.  
5  M. Sait Özervarlı, İbn Teymiyye’nin Düşünce Metodu ve Kelâmcılara Eleştirisi (İstanbul: İSAM Ya-

yınları, 2008), 58-59. 
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tılmışlığı, nübüvvet ve müteşâbihlerin te’vili6 konularında selefin nassçı tu-
tumuna karşın Kelâmcıların aklî delillendirme yöntemini benimseyen bu 
âlimler, insan sorumluluğu için sadece aklın yeterli olmadığını da belirtmiş-
lerdir.7 Görüşleri dolayısıyla klasik selefî tutumun dışına çıkan bu âlimler, 
selefî tutumun katı temsilcisi olan Hanbelî âlimler tarafından sert bir biçim-
de eleştirildiği gibi selef yolundan ayrılarak yanlış görüşleri benimseyip sa-
vunmakla da itham edilmişleridir. Hatta İbn Teymiyye, Kâdı Ebû Ya‘la el-
Ferrâ’yı ahvâl teorisini benimseyip i‘tikadî konularda akıl yürütme metodu-
nu kullanmasından dolayı kelâmcılar arasında saymaktadır.8   

İbn Kudâme, İbn Teymiyye ve öğrencisi İbn Kayyim el-Cevziyye, Kelâm, 
Felsefe, Tasavvuf düşüncesini kıyasıya eleştirerek, her üç disipline de alter-
natif bir düşünce biçimi oluşturmaya çalışmışlardır. Bu alternatif düşünce 
biçimi; kelâmcıların, Usûlu’d-dîn alanında aklı kullanmalarını, müteşâbihler 
ve haberî sıfatlar konusunda te’vile başvurmalarını, hudûs delili temelinde 
Allah-âlem ilişkisini açıklama biçimlerini, cedel yönteminin kullanımını 
reddetmeye dayanıyordu.9 Kelâm ilmine yönelik bu karşıt tavrın sembol 
isimlerinden biri olan İbn Teymiyye’nin, Tûfî ile de hoca-öğrenci ilişkisi 
içinde bulunması, Tûfî’nin Kelâm savunusunda önemli bir etkisinin olması 
kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca Tûfî’nin yaşadığı Mısır bölgesindeki ilmi çe-
şitlilik ve zenginliğin de onun selef yönteminin dışına çıkarak nazar ve istid-
lale dayalı bir bakış açısı geliştirmesinde belirleyici bir unsur olabilir. Zira 
1256 yılında Bağdat’ın Moğollar tarafından işgal edilmesi ve Endülüs’ün haç-
lı seferlerine maruz kalması sonrasında Memlükler eliyle Mısır, hilafet mer-
kezi olmuştur. Memlük yönetiminin eğitim ve bilime verdiği önem ve sağla-
dığı entelektüel ortamla bilginler için güvenli bir şehir haline gelen Mısır, 
dönemin en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir.  Özellikle fıkıh 
merkezli dini ilimlerin eğitiminin verildiği kurumların fazlalığı, bölgenin 

                                                 
6  Her ne kadar Kâdı Ebû Ya‘la el-Ferrâ te’vil konusunda yukarıda ismi geçen kısmen kelam 

yöntemini kullanan âlimlerden farklı bir görüşte olsa da diğer konularda ortak bir bakış 
açısına sahip oldukları söylenebilir. Nitekim te’vil konusunda yazdığı İbṭâlü’t-teʾvîlât li-
a bâri’ṣ-ṣıfât adlı bir eseri bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bk. Ebû Ya‘la Muhammed b. 
el-Ferrâ, İbṭâlü’t-teʾvîlât li-aḫbâri’ṣ-ṣıfât, thk. Muhammed bin Hamed el-Hamûd en-Necdî (Ku-
veyt: Dâru îlafi’d-düveliyyeti li neşri ve’t-tevzîi‘, ts.), I-II. 

7  Ebû Ya‘la el-Ferrâ, el- Mu‘temed fi usûli’d-dîn, thk. Vedi‘ Zeydan Haddâd (Beyrut: Daru’l 
Meşrık, 1974), 19-25; Ebu Muhammed Muvaffakuddin İbn Kudame, Taḥrîmü’n-naẓar fî kütübi 
ehli’l-kelâm, thk. Abdurrahman b. Saîd el-Meşkıyye (Riyad: Alemü’l- Kutub, 1410/1990), 29-
36; Ebu’l Ferec Cemâlüddîn İbnü’l-Cevzî, Defu‘ şübehi’t-teşbihi, thk. Muhammed Zahid el-
Kevserî (b.y.: el-Mektebetü’l-Ezheriyye ve’t-türâs, ts.), 18-24; Ebu’r-Rebî‘ Necmüddin et-Tûfî, el-
İşârâtü’l-ilâhiyye ile’l-mebâḥis i’l-uṣûliyye, thk. Ebû Âsım Hasan b. Abbâs b. Kutb (Kahire: el-
Fârûku'l-Hadîsiyye, 1423/2002), II/347.  

8  Takıyyüddin İbn Teymiyye, Derʾü teʿârużi’l-ʿaḳl ve’n-naḳl, thk. Muhammed Reşad Salim (by.: 
Câmi‘atü’l-İmam Muhammed b. Suud el-İslâmiyye, 1411/1991), I/104, 302.  

9  Özervarlı, İbn Teymiyye’nin Düşünce Metodu ve Kelâmcılara Eleştirisi, 66-115. 
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cazibesini daha da artırmıştır. Bunun yanı sıra bölgede felsefe ve tabiat bi-
limleri ile uğraşan önemli âlimler de yetişmiştir. Kahire’nin gözde bir ilim 
merkezi olmasının yanı sıra bir yandan çeşitli tasavvuf hareketlerine ev sa-
hipliği yapması ve bu hareketlerin siyasi otorite tarafından desteklenmesi 
öte taraftan Yahudilik ve Hıristiyanlık’a mensup gayr-i Müslim toplulukların 
varlığı bölgedeki düşünsel hareketliliği başka bir boyuta taşımıştır.10 

 
2. Necmüddîn Tûfî’nin İlmi Kişiliği ve İslam Düşüncesindeki Yeri 
Necmüddîn Tûfî; Usûl-ü fıkıh, Fıkıh, Hadis, Kelâm, Arap Dili ve Edebiyatı 

başta olmak üzere İslam düşüncesine ait birçok ilim dalında eser kaleme al-
mış önemli âlimlerdendir. Ayrıca Tûfî, döneminin önemli Hanbelî usulcüsü 
ve bilginlerinden biridir. 704/1304 yılında Dımaşk’a, bir yıl sonra da Kahi-
re’ye giderek önemli âlimlerinden dersler almıştır.11  

Tûfî’nin eserleri incelendiğinde, özellikle tartışmalı kelâmî ve fıkhî konu-
larda, mezheplerin görüşlerini temellendirmek için delil olarak sundukları 
ayetleri ele aldığı, konuya ilişkin çeşitli görüşlere yer verip bu görüşleri 
eleştirdiği ve bu görüşlere ilişkin kendi düşüncesini izah ettiği görülmekte-
dir. Bu yöntemin görüldüğü en önemli eseri İşârâtu’l ilahiyye adlı tefsiridir. 
Eser klasik bir tefsir olmanın ötesinde Tûfî’nin kelâmî ve fıkhî görüşlerini 
açıkladığı temel kaynaklardan biri görünümündedir.12 Bu eserde savunduğu 
itikadî görüşler dikkate alındığında onun, Eş‘ari Kelâm düşüncesini benim-
sediği ve kelâmî söylemini bu çerçevede geliştirdiği ifade edilebilir. Fıkıhta 
Hanbelî; Kelâm da ise Eş‘arî düşünceyi benimseyen ve bu çerçevede düşünce 
üreten Tûfî,  XIV. yüzyılın çok yönlü, üretken, mezhepsel kimliği itibariyle 
de tartışmalı âlimlerindendir.13 

Kelâm ilmi bağlamında Tûfî’yi önemli kılan yönü, Ashâbu’l-hadîs içeri-
sinden çıkmış Hanbelî bir usulcüsü olarak Kelâm ilmine karşı takındığı 
olumlu tavırdır. Öyle ki bu olumlu tavır, daha ileri bir boyuta taşınarak bir 
Kelâm savunusuna dönüşmüştür. Nitekim Tûfî, Kelâm ve Mantık ilminin 

                                                 
10  İsmail Yiğit, “Memlüklüler”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 

2004),  29/94-95. 
11  Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân es-Süyûtî, Buġyetü’l-vuʿât fî ṭabaḳāti’l-luġaviyyîn ve’n-

nüḥât, thk. Muhammed Ebu’l Fazl İbrahim (b.y.: Matbaatu İsa el-Bâbî el-Halebî, 1384/1965), 
I/599; Abdülhay b. Ahmed b. Muhammed İbn İmâd, Şeẕerâtü’ẕ-ẕeheb fî aḫbâri men ẕeheb, thk. 
Mamhud el Arnaût (Beyrut: Daru İbn-i  Kesir, 1992/1413), 8/71 

12  Tûfî, el-İşârât, I-II; Ayrıntılı bilgi için bk. Faysal Arpaguş, Necmüddin et-Tûfî’nin el-İşârâtü’l-
İlahiyye İle’l-Mebahis’l-Usuliyye’si (İnceleme-Değerlendirme) (İstanbul: Marmara Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2018). 

13  Necmeddin Tûfî, yaşadığı dönemde ve sonrasında Şiî ve Râfizî olmakla itham edilmiştir. Bu 
konuda bilgi için bk. Zeynüddin Ebü'l-Ferec Abdurrahman b. Ahmed İbn Receb, eẕ-Ẕeyl ʿalâ 
Ṭabaḳāti’l-Ḥanâbile, thk. Muhammed Hamid el-Fıkī (Kahire: Matbatu’s-Sünneti’l-Muhamme-
diyye, 1372/1953), 2/68-70. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/bugyetul-vuat
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zemmedilmesine karşı “Ref‘ul melâm an ehli’l- mantık ve’l kelâm”14 isimli bir 
eser yazdığından bahsetmektedir. Ancak eser günümüze ulaşmamıştır. Bu 
eser, Tûfî’nin Mantık ve Kelâm karşıtlığı ile tanınan hocası İbn Teymiyye’nin 
görüşlerine bir alternatif oluşturmak amacıyla ilimler arasında ortak bir ze-
min tesis etme çabasının ürünü olarak nitelenebilir.15 Eserleri dikkatle ince-
lendiğinde, Tûfî’nin özellikle Tanrı tasavvuru bağlamında Mu‘tezile, 
Müşebbihe vb. fırkalara eleştiriler yönelttiği görülmektedir.16 Yine Tanrı ta-
savvuru ve nübüvvet konusu bağlamında özellikle Hıristiyanlık’a yönettiği 
eleştirileri dikkate değer olan Tûfî’nin,17 Hıristiyanlığa reddiye niteliği taşıyan 
eseri el-İntisârâtü’l-islâmiyye fî keşfi şübehi’n-nasrâniyye18 ve dört İncil hakkında 
önemli bilgilere yer verdiği ve zeyl niteliğinde yazdığı eseri et-Taʿlîḳ ʿale’l-
Enâcîli’l-erbaʿa ve’t-taʿlîḳ ʿale’t-Tevrât ve ʿalâ ġayrihâ min kütübi’l-enbiyâʾ19 da zikre-
dilmesi gereken eserleridir.  Bu çalışmaları sebebiyle W.P. Heinrichs, Tûfî’yi 
Eski ve Yeni Ahid’i ciddi şekilde okuyan birkaç Müslüman araştırmacıdan biri 
olarak nitelendirmektedir.20 Yalnızca kıyaslama yapmakla kalmayıp olması 
gerekene dair bir eleştiriyi içermesi bakımından Tûfî’nin söz konusu eserleri, 
Kelâm’a dair reddiye türünde yazılmış çalışmalar olarak kabul edilebilir. Zira 
bu eserler, klasik Kelâm literatüründe Mu‘tezilî Kelâmcıların diğer din men-
suplarının Tanrı ve nübüvvet tasavvurlarını eleştirmek ve reddetmek amacıy-
la yazdıkları reddiye türü eserlerin bir devamı olarak kabul edilebilir. 

Tûfî’nin bir diğer önemli çalışması olan ʿİlmü’l-ceẕel fî ʿilmi’l-cedel’de, 
cedelin meşru kullanım alanları ele alınmaktadır. Cedelin özellikle hakkı or-
taya çıkarmak için başvurulması gereken önemli bir yöntem olduğu ifade 
edilen eserde, cedelin meşruiyeti Kur’an-ı Kerim’deki örnekleri ve düşünce 
tarihinde diğer din mensupları ile yapılan tartışma meclislerindeki kulla-
nımları üzerinden ortaya konulmuştur.21 

                                                 
14  Tûfî, el-İşârât, III/305. Eserin ismi ile ilgili bir diğer varyant ise Defʿü’l-melâm ʿan ehli’l-manṭıḳ 

ve’l-kelâm şeklindedir. 
15  W.P. Heinrichs, “Najm al-Dîn Tûfî’”, The Encyclopedia of Islam (New Edition), ed. P.J. Bearman 

vd. (Leiden: Brill, 2000), X/588. 
16   Tûfî, el-İşârât, I/277-278;  II/222-224,232-236. 
17   Tûfî, el-İşârât, I/4040; II/108, 129, 295.  
18  bk.Tûfî, el-İntiṣârâtü’l-İslâmiyye fî defʿi şübehi’n-Naṣrâniyye, thk. Salim b. Muhammed el-Karnî 

(Riyad: Mektebetü Abîkân, 1419/1999), I-II. 
19  Tûfî’nin et-Taʿlîḳ ʿale’l-Enâcîli’l-erbaʿa ve’t-taʿlîḳ ʿale’t-Tevrât ve ʿalâ ġayrihâ min kütübi’l-enbiyâʾ 

isimli eserinin edisyon kritiği ve hahlili doktora tezi olarak çalışılmıştır. Bk. Lejla Demiri, A 
Muslim Exegesis of the Bible in Medieval Cairo: Najm al- al-Dīn al- Ṭūfī’s (d. 716/1316) Commentary 
on the Christians Scriptures (Leiden: Brill, 2013), 90-527. 

20  Heinrichs, “Najm al-Dîn Tûfî”, X/588. Ayrıntılı bilgi için bk. Lejla Demiri, A Muslim Exegesis of 
the Bible in Medieval Cairo: Najm al- al-Dīn al- Ṭūfī’s (d. 716/1316) Commentary on the Christians 
Scriptures, X, 36, 51-52. 

21  Tûfî, ʿİlmü’l-ceẕel fî ʿilmi’l-cedel, thk. Wolfhart Heinrich (Wiesbaden: Franz Steiner, 
1408/1987), 7-11. 
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Tûfî’nin kaleme aldığı eserler, selef geleneği içinde yer almakla birlikte 
Mantık ve Kelâm ilimlerinin yöntemini benimsemesi ve bu yöntemi mahi-
rane bir biçimde kullanması bakımından büyük önem arz etmektedir. 

 
2.1. Tûfî’nin Kelâm İlmine Bakışı 
Tûfî, Müslümanlar tarafından üretilen ilimleri kaynağı, gayesi ve üreti-

len bilginin niteliği bakımından çeşitli şekillerde tasnif etmektedir. Kaynağı 
bakımından hesap, heyet, hendese, tıp vs. ilimleri aklî; Kur’an, Hadis, Tefsir, 
Ahkâmu’n-nahv’i ise naklî ilimlere örnek vermektedir. Bunun yanı sıra Tûfî, 
ilimleri gayesi bakımından da dinî, bedenî ve geçim sağlamaya yönelik ilim-
ler şeklinde sınıflandırmaktadır.  Ona göre dinî bir ilim olan Akaid, Usûlu’d-
dîn’dir. Dinî ilimlerin faydası, ahiret selametine ve mutluluğuna ulaştırma-
sıdır.22  Tûfî, ilim tasnifinde maddi ve manevi ilim ayrımından da bahseder 
ve bu ilimleri de kendi içinde ikiye ayırır. Manevi ilimlerden ilki, varlığı ele 
alan hikmet ilmi diğeri ise i‘tikad ilmidir. İ‘tikad ilmi, dinin aslını oluşturan 
Allah’a imanın hükümlerini, ahirete, meleklere ve peygamberlere gelen ki-
taplara iman ve bu iman ilkelerine ilişkin farklı konuları ele alır.23 Tûfî’nin 
ilim tasnifinde dikkat çeken şey Kelâm ilminin farklı boyutları sebebiyle 
farklı tasnifler içerisinde birçok defa yer almasıdır. Bu durum Tûfî’nin Han-
belî geleneğe mensup biri olarak Kelâm ilminin öneminin ayırtına varmış 
olmasının sonucu olarak görülebilir. Zira onun yaşadığı dönem ve coğrafya-
da meydana gelen sosyo-politik ve sosyo-kültürel gelişmelerin, onun Kelâm 
ilminin öneminin farkına varmasında önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır.  

Tûfî’ye göre Kelâm ilmi, inanç esaslarının tespiti ve aklen delillendiril-
mesi açısından vazgeçilmez bir disiplindir. Entelektüel bir ilim olan Kelâm, 
ona göre her Müslümanın öğrenmesi gereken farz-ı ayn bir ilim değil farz-ı 
kifayedir. Zira Usûlu’d-dîn, İslâm akâidinin ahkâmını araştırmaktadır ve 
usul olması bakımından Kelâm, herkesin ilgilenebileceği bir ilim değildir. Bu 
bağlamda Kelâm ilmi aleyhine oluşan söylemi özellikle selefin söylemi üze-
rinden değerlendiren Tûfî, selef âlimlerinin İslam’ın inanç esaslarını akli de-
lillerle sağlamlaştırıp şer‘î hükme bağlaması sebebiyle Kelâm ilminin öğre-
nilmesini, farz-ı kifâye hükmünde kabul ettiklerini belirtir.24 Ona göre, Ke-
lâm ilmi bağlamında selefin karşı çıktığı ve meşru kabul etmediği şey, sele-
fin dinin zaruretinden olmadığını düşündüğü ve tartışılmasını sakıncalı bul-
duğu bazı konuları Kelâmcıların entelektüel düzeyde ele alıp tartışmalarıdır. 
Bu nedenle selef, hakkın ortaya çıkarılması ve batılın yok edilmesini sağla-
ması bakımından Kelâm ilmini överken sadece cedel/spekülasyon yapmak 

                                                 
22  Tûfî, el-İksîr fî ‘ilmi’t-tefsîr, thk. Abdülkadir Hüseyin (Beyrut: Daru’l Vizaî, 1989/1409), 47- 48. 
23  Tûfî, el-İksîr, 50. 
24  Tûfî, el-İşârât, I/207-208, II/178. 
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için Kelâm öğrenilmesini ve yapılmasını ise kınamaktadır.25 Kelâm ilminin 
yalnızca spekülatif bir tarzda kullanılmasına yönelik eleştiriye Tûfî’nin de 
katıldığı görülmektedir. Ancak o, Kelâm ilmini, Hanbelî geleneğin aksine 
bid‘at olarak nitelendirmeyip bu ilmin gerekliliğini kabul etmektedir. Ancak 
yöntem bakımından Kelâm ilminin felsefi yöntemi kullanmasından yana de-
ğildir. Bu çerçevede özelikle müteahhirûn dönemi Kelâm’ında aklı temel 
alan ve semi‘, aklın feri‘ kabul eden bakış açısını, aklın karşısında semî‘ delil-
lerin kuvvetini düşürme şeklinde yorumlayarak eleştirmektedir. Ona göre 
akıl, hakikati idrak etme noktasında bağımsız bir kaynak değildir.26   

Kelâm ve felsefe ilişkisi bağlamında Kelâm ilminin işlevini değerlendiren 
Tûfî, konuyu hikmet açısından da ele almaktadır. Bu çerçevede “O, dilediğine 
hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimseye pek çok hayır verilmiş demektir. 
Bunu ise ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar.”27 Ayetinden ha-
reketle ayette söz konusu edilen hikmetin Usûlu’d-dîn ve Usûlu’l-furu‘ oldu-
ğunu, bazılarının iddia ettiği gibi felsefe olmadığını belirtmektedir. Zira ona 
göre hikmet, marifetullaha ulaştıran ve bu bakımdan da Allah hakkında dü-
şünülmesi mümkün olan ve olmayan şeylerin bilinmesini sağlayan ilimdir. 
Bu bakımdan hikmet, Allah’ı hakkıyla tanımaya imkân sağlayan Kelâm, kul-
luğun gereklerini yerine getirmeyi sağlayan fıkıh ve ahlak ilmidir.28 

Tûfî, içerisinden geldiği geleneğin dışına çıkarak doğruluk ve yanlışlığı bakı-
mından akaid hükümlerini araştıran ilim olarak tanımladığı Usûlu’d-dîn/Kelâm29 di-
siplinin önemini vurgulamış ve mütekellimleri Hz. İbrahim’in öğrencileri ola-
rak nitelendirmiştir. Bu nitelendirme Tûfî’nin sisteminde Kelâm ilmine verdi-
ği önemin göstergesi olduğu gibi, bu ilmin meşruiyetinin de en önemli kanıtı 
olarak değerlendirilebilir. Zira ona göre Kelâm ilminin meşruiyeti Kur’an’a 
dayanmaktadır.30 Tûfî Kur’ân-ı Kerîm’in, Hz. İbrâhim örnekliğinde, tevhide 
ulaşma konusunda akıl yürütmeyi en doğru yöntem olarak sunduğunu dü-
şünmektedir. Zira ona göre, bu örnek, akıl yürütmenin/nazar ve istidlalin in-
sanı doğru yola ilettiğinin delilidir.31 Adem’in yaratılışında, Şeytanın secde 
etmeme sebebi olarak sunduğu gerekçeleri sefihçe bir tavır olarak nitelendi-
ren Tûfî, şeytan felsefeyi hakkıyla/uygun bir şekilde kullanabilseydi Allah’a 
isyan etmesinin söz konusu olmayacağını iddia etmektedir. Bu örnekten hare-
ketle ona göre sorun, bizzat felsefe değil felsefenin kullanılış biçimidir.32   

                                                 
25  Tûfî, el-İşârât, I/209. 
26  Tûfî, el-İşârât, I/207-208. 
27  el-Bakara 2/269. 
28  Tûfî, el-İşârât, I/362-363. 
29  Tûfî, el-İşârât, I/209. 
30  Tûfî, el-İşârât, II/178. 
31  Tûfî, el-İşârât, II/347. 
32  Tûfî, el-İşârât, II/207. 
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Tu’fî’nin düşüncesinde Felsefe başka bir ifade ile akıl, tek başına insanı 
doğru yola ulaştırma işlevine sahip değildir. Onun bu iddiasının zihinsel ar-
ka planında, naklin dikkate alınmaması veya nakle rağmen aklın öncelen-
mesine ilişkin kanaatinin olması muhtemeldir. Nitekim o, mütekellimlerin 
Kur’an ve Sünnet temelinde, dinin asıllarını belirlemesi ve aklen de temel-
lendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, aklın tek başına hakikate ulaştıracağı 
düşüncesini eleştirmekte ve Kelâmın felsefîleştirilmesini doğru bulmamak-
tadır. 

 
3. Tûfî’nin Düşünce Sisteminde Aklın İşlevi 
3.1. Hz. İbrahim Örneğinde İstidlal ve Nazar’ın Meşruiyeti  
Evreni yaratan ve yöneten mükemmel bir varlığın/Allah’ın, her bakım-

dan tek olduğu gibi âlemdeki tüm varlıkların varlık nedeni olduğunu ifade 
eden Kur’anî kavram, tevhittir.  İnsanın aklını ve duyu verilerini kullanarak, 
Allah’ın varlığının bilgisine ulaşabileceğinin öngörüldüğü Kur’an’da, Al-
lah’ın varlığından ziyade birliği vurgulanır ve Allah’ın tanınması konusunda 
gözleme dayalı bir akıl yürütme esas alınır. Bu bağlamda tek tek bütün var-
lıklar, Allah’ın ayetleri, O’nun varlığını ve birliğini kanıtlayan açık belgeler-
dir.33 Dış dünyada ve insanın kendi iç yapısında var olan bu ayet ve alamet-
ler doğru okunduğunda, Allah’ın varlığı ve birliğine ilişkin bilgiye ulaşmak 
aklen bir zorunluluktur. Kur’an’da bu bilgiye ulaşma sürecinin sembol ismi, 
Hz. İbrahim’dir.34 Kur’an’da, akli çıkarıma dayalı bir bilgiye dayanmayan 
taklidî iman tenkit edilir ve bu durum körü körüne ataları takip etme olarak 
nitelendirilir.35  

İnananların tahkike ulaşmalarını sağlaması; inanmayanlara da en makul 
inanç şeklinin tevhid olduğunu aklen temellendirme görevini ifa etmesi ba-
kımından Kelâm ilmi, Hz. İbrahim tarafından Kur’an’da örneklenen, tahkike 
dayalı olarak tevhide ulaşma/ulaştırma işlevi görmektedir.  Kelâm ilminin 
bu işlevi, Hanbelî gelenekten gelen Tûfî’nin, bu ilmi, içinde bulunduğu gele-
neğe rağmen savunmasına yol açmıştır.  

 Tûfî’nin Kelâm savunusunun dayanaklarından ilki, bu ilmin dinin asılla-
rını bilerek inanmanın usulünü belirlemesi ve iman alanında taklidi saf dışı 
bırakmasıdır. O, imanın ilme dayanan bir tahkik olduğu kanaatindedir. Özel-
likle Hz. İbrahim’in, ölülerin diriltilmesinin nasıl gerçekleşeceğini anlamak 
için, sorgulama çabasını ilme’l-yakîn, ayne’l-yakîn ve hakka’l- yakîn olmak 
üzere ilmin mertebeleri çerçevesinde değerlendirilebileceğini ifade eder.36  
Tûfî bu konuya ilişkin görüşlerini “Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim 
                                                 
33  Fussilet 41/53. 
34  el-En’âm 6/75-79; el-Bakara 2/74-79. 
35  el-Enbiyâ 21/51-56; eş-Şuarâ 26/70-82. 
36  Tûfî, el-İşârât, II/289. 



364    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

 

sahipleri, O'ndan başka tanrı olmadığına şahittirler. Allah’tan başka ilah yoktur, O, 
her şeye gücü yeten, hüküm ve hikmet sahibidir.”37 Ayetinde geçen “ilim sahiple-
ri” ifadesi ile kastedilenin tevhidi bilen, tevhidi kesin delillerle ispat eden ve 
bu delillerle diğer din mensuplarının inançlarının taklitten ibaret olduğunu 
ortaya koyan usul âlimleri olduğunu belirtir. Bu usul âlimleri de özel olarak 
tevhid ve İslam’ın hakikatini bilen Usûlu’d-dîn âlimleridir.38  

Kelâmcıların İslam düşüncesine sağladığı katkıya işaret eden Tûfî, tahkik 
ile taklidi birbirinden kesin çizgilerle ayırmak için taklidin tanımını yapar. 
Ona göre taklid, doğruluğuna dair herhangi bir akıl yürütme yapılmaksızın 
bir şeyin doğru/iyi olduğu sanısına dayalı olarak bir hükmün kabul edilme-
sidir.39 Bu bağlamda “Hayır; "Doğrusu Biz atalarımızı bir din üzere bulduk, biz de 
onların izlerini takip ederek doğru yola ulaşırız" derler.”40 Ayetinden hareketle 
insanların taklide yönelmelerinin çeşitli sebepleri olduğunu düşünen 
Tûfî’ye göre bu sebeplerden biri, insanların yaptıklarının doğru olduğunu 
düşünmeleridir. Ona göre taklidin diğer bir sebebi ise yaygın inanışın taklid 
olmasından dolayı insanların kaynağını ve delilini araştırılmaksızın bir sözü 
kabul etmeleridir.41 Tûfî, bu gerekçelerden özellikle doğru olduğu sanısı ile 
yapılan taklidi bütünüyle cehalet olarak nitelemektedir. Zira bu şekilde bir 
kişiyi veya görüşü taklit eden kimse, taklit ettiği kişi veya görüşün doğru 
veya yanlış olduğunu bilebileceği gibi bilemeyebilir. Doğru olmadığını bil-
mesi durumunda bu görüşe uyması caiz değildir. Doğru olduğunu bilmesi 
durumunda bunu ya taklide ya da tahkike/delile dayalı olarak bilir ki delile 
dayalı olarak bilmesi onun eylemini taklid olmaktan çıkarır.42 Nitekim kişi 
delile dayalı olarak bildiği ve kabul ettiği şeyin bilgisine ve doğruluk gerek-
çesine sahiptir. Bu yönüyle gerekçelendirebildiği her kabul, kişinin kendi 
bilgisine dönüşerek taklit olmaktan çıkar.  

Kelâm ilminde nazar ve istidlalin hakkın ortaya çıkarılmasını sağlayacak 
şekilde kullanılması gerektiğini belirten Tûfî, sırf cedel/spekülasyon43 ama-
cıyla nazar ve istidlale başvurulmasını doğru bulmamaktadır. Bu çerçevede 
Tûfî’ye göre, Hz. İbrahim muhatabın inancı konusunda akıl yürütmesini sağ-
lamak amacıyla yapılacak tartışmanın yöntemini göstermesi açısından da iyi 
bir örnektir. O, hakikati idrak edememesi sebebiyle muhatabın, nezaketle ve 
                                                 
37  Âl-i İmrân 3/18. 
38  Tûfî, el-İşârât, I/305-306. 
39  Tûfî, el-İşârât, I/305. 
40  ez-Zuhruf 43/22. 
41  Tûfî, el-İşârât, III/237-238. 
42  Tûfî, el-İşârât, I/305. Tufi’nin taklid konusundaki görüşleri konusunda ayrıntılı bilgi için bk. 

Arpaguş, Necmüddin et-Tûfî’nin el-İşârâtü’l-İlahiyye İle’l-Mebahis’l-Usuliyye’si (İnceleme-Değer-
lendirme), 302-304. 

43  Cedel, salt spekülatif bir tarzda yürütülen bir yöntem olmayıp nesnel gerekçelere dayalı 
olarak da uygulanabilir bir yöntemdir.  
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müsamahakâr bir tavırla istenilen düşünceyi kabul etmesinin sağlaması44  
şeklinde tanımladığı -belagat uslübunun- istidracın en iyi örneğinin Hz. İb-
rahim ile babası arasında geçen diyalog olduğunu ifade etmektedir. Bu diya-
log muhatabın istemese de kabul etmek zorunda kalacağı bir mantık doku-
sunun inşasına dayanır. Bu çerçevede Hz. İbrahim’in babasını, Allah’ın ina-
nılmaya ve ibadet edilmeye layık tek ilah olduğuna ikna etmeye çalışırken 
kullandığı üslubun nezaketi, samimiyeti, sahip olduğu güzel ahlak ve tevazu 
ile akla ve mantığa hitap eden nesnel delilleri içermesi bakımından Kelâmcı-
lara örnek olduğu kanaatindedir. Zira Tûfî, cedele/spekülasyona dayalı bir 
Kelâm ilminin fayda vermeyeceği kanaatindedir. Hz. İbrahim’in babasını 
uyarmasının, bilgisel bir temelinin olduğunu ifade etmesi de bu bağlamda 
önem arz etmektedir.45 

 
3.2. Yaratan-Yaratılan İlişkisi Temelinde Allah-Âlem İlişkisi 
Tûfî’nin Kelâm savunusunun temel unsurlarından biri de kelâmcıların 

Allah- âlem ilişkisini açıklamak amacıyla âlemin yaratılmışlığını ve Allah’ın 
âlemin yaratıcısı olduğu görüşünü temellendirmek için kullandıkları hudûs 
delilidir. Bu bakımdan o, İbn Teymiyye’nin temsil ettiği selefî geleneğin 
hudûs deliline karşı takındıkları tavrı reddederek bu delilin önemini ifade 
etmektedir. Hudûs delili temelinde Tûfî, hem diğer din mensuplarını hem de 
Müslümanlar arasında ortaya çıkan farklı görüşleri eleştirmektedir. O, Al-
lah-âlem arasındaki ilişkinin, yaratan yaratılan ilişkisi olduğunu düşünmek-
te ve bu düşüncesine ilişkin savunusunu Kelâm âlimlerinin ürettikleri cev-
her-atom metafiziğinin öncülleri üzerinden temellendirmektedir. Tûfî, Hz. 
İbrahim’in Allah’ı akli istidlal yoluyla arayış sürecini ifade eden En’âm Sure-
sinin 76. Ayetini atom cevher metafiziği çerçevesinde ele almaktadır. Tûfî, 
yaratılmışlara has niteliklere sahip olan hiçbir varlığın ilah olamayacağını 
beş öncül çerçevesinde açıklamaktadır. Bu öncüllerden ilki, arazların kendi 
başına kaim olamamalarının ispatına dayalıdır. İkinci öncül ise cevher-i 
ferdde birbirine zıt arazların peş peşe bulunabilmesinin, araz ve cevherin 
farklı şeyler olmasını gerektirmesidir. Üçüncü öncül, zatı bakımından kaim 
olamayan arazların, cevherlerden ayrılamamasıdır. Dördüncü öncül ise var-
lık-yokluk, öncelik-sonralık bakımından cevherler üzerinde var olan arazla-
rın yaratılmışlığıdır. Son öncül ise hâdis olan bir şeyden ayrılamayan şeyin de 
hâdis olması gerektiğidir. Bu öncüller sabit olduğuna göre, yaratılmış araz-
ların, cevherlerden ayrılışının mümkün olmaması sebebiyle, cevherlerin ya-
ratılmış olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu konuda burhan şu şekilde düzenle-

                                                 
44  Tûfî, el-İksîr, 311. İstidrac yöntemi hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İsmail Durmuş, “İstidrac”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 23/328-329. 
45  Tûfî, el-İksir, 311-312. 
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nir: Cevher, hâdislerden ayrılamaz, hâdislerden ayrılamayan şey de hâdistir. 
O halde cevher de hâdistir. Bundan dolayı cevher ve arazlardan oluşan âlem 
de bütünüyle hâdistir.46 

Kelâmcıların söz konusu amaçla ortaya koydukları aklî argümanları, 
ayetleri açıklarken kullanmalarının nedeni, insanların uzlaştığı ortak zemin 
olan akla hitap etmesidir. Dolayısıyla muhatap sadece Müslümanlar değil 
farklı inanç ve kültüre sahip tüm insanlardır. Çok dinli, çok kültürlü bir or-
tamda yaşaması, Tûfî’yi düşünce siteminde akıl ortak zeminine taşıyan te-
mel saik olabilir. Özellikle ulûhiyet tasavvuru konusunda Dehrilik’e, 
Mecûsîlik’e, Hırıstiyanlık’a, Putperestlik’e ve Sâbiîlik’e yönelik eleştirilerde 
bulunana Tûfî, zamanın ezeli olduğunu iddia eden Dehriler’e zamanın yara-
tılmışlığı argümanı ile itiraz etmekte ve zamanın yaratılmışlığı görüşünü de 
takdiri ve harici zaman ayrımına dayandırarak temellendirmektedir. Zama-
nın ezeliliği görüşünü felsefecilerin de benimsediğini ifade ederek, ezeli za-
man tasavvurunun hem nakli hem de akli delilerle kabul edilmesinin müm-
kün olmadığını belirtmektedir.47 Zamanın ezeliliği konusunda itiraz ettiği 
muhatapları ve ortaya koyduğu argümanlar açısında düşünüldüğünde 
Tûfî’nin döneminin güncel tartışmalarından haberdar olduğu gibi konuya 
ilişkin karşıt argümanlar geliştirdiği de görülmektedir. 

Tûfî, Nur ve Zulmet olmak üzere âlemde iki tanrısal tözün hâkim olduğu 
kabulüne dayanan Mecûsîlik’in iddialarını mantıksal olarak cevap vermeye 
değecek güçte bulmaz. Ancak o, tahkike ulaşma noktasında şüpheye yer bı-
rakmamak amacıyla Nur ve Zulmet’in âlemde etkin olan iki unsur olduğuna 
yönelik argümaların aklen geçersizliğini ortaya koymaya çalışır.48 Tûfî, Al-
lah’ın Hz. İsa’ya hulul etmesi sebebiyle Hz. İsa’nın ilahi bir tabiata sahip ol-
duğu iddiasından dolayı Hırıstiyanlık’ı eleştirmekte ve teslisi şirk olarak ni-
telendirmektedir.49 Putperestliği de âlemde tasarrufta bulunamayan bir tan-
rı tasavvuruna sahip olmaları dolayısıyla eleştiren Tûfî, bu eleştirisini yara-
tılmış varlıklar olan putların âlemde tasarrufta bulunamayacağı akli çıkarı-
mı ile temellendirir.50 Bu çerçevede meleklere ve yıldızlara tapan Sâbiîlerin 
inancına değinen Tûfî, yaratılmış hiçbir varlığın ilah olmadığı gibi Allah’a 
yaklaştırma işlevinin de olmadığını belirmektedir.51 Tûfî, En’âm suresi 83. 
Ayet bağlamında Hz. İbrahim’in, kavmi ile yıldızların rab olamayacağı konu-
sunda münazarada bulunduğunu ve onlara tevhidi ispat etmek için akli de-
liller sunduğunu zira böyle bir durumda semi delilin kullanılamayacağını 

                                                 
46  Tûfî, el-İşârât, II/176-178. 
47  Tûfî, el-İşârât, II/321-322. 
48  Tûfî, el-İşârât, II/144-147. 
49  Tûfî, el-İşârât, II/129. 
50  Tûfî, el-İşârât, II/295. 
51  Tûfî, el-İşârât, I/412. 
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belirtmektedir. Ayrıca söz konusu aklî delillendirme yönteminin Kelâmcıla-
rın yöntemi olduğunu da ifade eden Tûfî, bunun Kelâmcılar ve Kelâm ehli 
için büyük bir şeref olduğunu da belirtmektedir. Hz. İbrahim’in hüccetu’l-
bâliğa olan akli delillerle kavmine üstün gelişi sebebiyle Allah katında dere-
cesinin yüksek olması gibi aynı amaca hizmet eden Kelâmcıların da derece-
lerinin yüksek olduğunu ifade eder.52  

Müslümanların ortaya koydukları ilah tasavvuru bağlamında ise Tûfî, 
özel olarak İbnü’l-Arabî tarafından savunulduğunu ifade ettiği ittihad dü-
şüncesine de itiraz eder. Söz konusu düşüncenin tevhid temelli ilah tasavvu-
runa halel getirdiğini savunan Tûfî, Allah’ın varlığa hulul ederek âlemde ey-
lemde bulunduğu görüşünü temellendirmek amacıyla delil gösterilen ayet-
lerin yorumlanma biçimine karşı çıkar.53  

Tûfî’nin ulûhiyet tasavvuru bağlamında, Kelâm savunusunun diğer bir 
boyutunu ise Kur’an’daki müteşâbih ayetelerin ve haberi sıfatların anlaşıl-
masına yönelik olarak benimsediği yöntem oluşturmaktadır. Muhkem ve 
müteşâbih ayetlere ilişkin görüşünü Âl-i İmran Suresi 7. Ayet bağlamında 
açıklayan Tûfî, müteşâbihin te’vil edilmesinin vacip olduğunu ifade etmek-
tedir. Bu kanaatini de müşkilin olduğu yerde şeylerin asıllarına döndürülmesinin 
vacip olduğu ilkesine dayandırmaktadır.54 Allah’ın zat ve sıfatları konusunda 
müteşâbih olan ifadelerin muhkem ayetler çerçevesinde anlaşılmasında ta-
kip edilmesi gereken yolun tenzihi temel alan bir ispat olduğunu belirten 
Tûfî, Allah hakkında sabit olanı ispat ederek temsil, teşbih ve tecsime var-
mayacak şekilde bir tenzih düşüncesine ulaşmayı amaçlamaktadır. Tenzih 
konusunda aşırıya kaçmama uyarısında bulunarak aşırı tenzihin Allah’ın 
âlemle olan bağının kesilmesi şeklinde bir anlayışa yol açacağını ifade et-
mektedir.55 

 
Sonuç 
Ebu’r-Rebî‘ Necmüddîn Süleymân b. Abdilkavî b. Abdilkerîm b. Saîd et-

Tûfî el-Hanbelî künyesinde de geçtiği üzere Hanbeli geleneğe mensup gö-
rüşleri ve eserleri ile ön plana çıkan VIII/XIV. yüzyılda yaşamış bir âlimdir. 
Onu çağdaşlarından farklı kılan özellikleri arasında çok yönlülüğü, maslahat 
anlayışı, Kelâm savunusu, Şiilikle itham edilmesi vs. sayılabilir. Kısa sayılabi-
lecek ömrünün büyük bir kısmını Basra’da eğitim öğretim faaliyetleri ile ge-
çiren Tûfî, 1304 yılında Dımaşk’a ertesi yıl da Kahire’ye gitmiş 1316 yılında 
ölümüne kadar geçen süreyi Kahire’de geçirmiştir. Dönemin önemli ilim 
                                                 
52  Tûfî, el-İşârât, II/179-180. 
53  Tûfî, el-İşârât, II/188-189, 319, 399, III/74, 362.  
54  Tûfî, el-İşârât, I/376. 
55  Tûfî, el-İşârât, III/222; Ḥallâlü’l-ʿuḳad fî beyâni aḥkâmi’l-muʿteḳad, thk. Lejla Demiri-İslam 

Dayeh (Beyrut: Daru’l-Fârâbî, 2016/1437), 32-33.  
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merkezi olan Kahire, onun düşüncesinin çeşitlenmesinde, zenginleşmesinde 
etkin rol oynamıştır. Hanbelî gelenek içinde Kelâm yöntemini kısmen kulla-
nan Kâdı Ebû Ya‘la el-Ferrâ, Ebü’l-Vefâ İbn Akîl ve Ebü’l-Ferec İbnü’l-
Cevzî’nin takipçisi olarak nitelendirebileceğimiz Tûfî’nin Kelâm savunusunu 
Hz. İbrahim’e dayandırdığı görülmektedir. Bu çerçevede iman alanında pür 
taklidi değil bilgi temelli bir tahkiki geçerli kabul eden Tûfî’nin, Kelâm sa-
vunusunun gerekçelerini şu şekilde açıklamak mümkündür. Bu gerekçeler-
den ilki çok kültürlü ve dinli bir ortamda yaşamasının diğer din ve kültür 
sahipleri ile ortak zeminin akıl olduğunu kabul etmesi ve bu zemin üzerin-
den bir temellendirme yapmanın en iyi yolunun Kelâm ilmi olduğunu dü-
şünmesidir. Bu çerçevede her ne kadar diğer dinlerin ilah tasavvurlarını 
tevhid temelinde eleştirse de özellikle uluhiyet ve nübüvvet tasavvurları 
bağlamında Hırıstiyanlık’a ciddi eleştiriler yöneltmiştir. Kelâm’ı meşru bir 
ilim olarak kabul edip bu alanı savunmasındaki bir diğer sebep ise aklî 
delillendirme ve bu çerçevede bir yöntem geliştirmeye dayanan usul âlimi 
olmasıdır. Usul âlimi olması onun hem Usûlu’d-dîn hem de Usûlu’l-fıkh ala-
nında bilgi üretmesini ve eserler kaleme almasını sağlamıştır. Bir başka ne-
den ise İbnü’l-Arabî tarafından savunulan ittihad düşüncesini, Allah ile âlem 
arasındaki varlıksal farklılığa dayanan Kur’an’ın ilah tasavvuruna aykırı 
bulması ve bu düşünceye Allah-âlem arasındaki ilişkiyi yaratan-yaratılan 
ilişkisi çerçevesinde açıklamayı tutarlı bulmuş olmasıdır. Yine bu bağlamda 
değinilmesi gereken bir diğer neden ise çağdaşı İbn Teymiyye’nin Kelâm 
eleştirisinin ve alternatif önerisini yeterli bulmamış olması sayılabilir.  

Tûfî’ye göre Kelâm ilminin meşruiyeti Kur’an’a dayanmaktadır ve Ke-
lâmcılar Hz. İbrahim’in öğrencileridirler. Kelâmcıların kullandıkları cedel 
yöntemi dolayısıyla eleştirilmesini de konu edinen Tûfî bu konuda genel ge-
çer bir ilkeyi benimseyerek bu konudaki tavrını netleştirmektedir. Hakikatin 
ortaya çıkarılması amacıyla cedel yönteminin kullanılmasını meşru kabul 
etmektedir. Kelâm ilminin, inanırları tahkike ulaştırma, Müslüman olma-
yanlara da aklen kabul edilebilir tek mesajın İslam’ın mesajı olduğunu açık-
lama konusunda akıl yürütmeye dayalı bir delillendirme yöntemini kullan-
ması Tûfî’nin de kabul edip benimsediği bir bakış açısıdır. Klasik Kelâm ko-
nularında Eş‘arî Kelâm düşüncesini benimseyen Tûfî, hakikate ulaşma konu-
sunda aklın sınırlıklarını kabul etse de tevhide ulaşma, müteşâbih ayetlerin 
ve haberi sıfatların tenzih çerçevesinde yorumlanmasında akla önemli bir 
işlev vermektedir. Allah-âlem arasındaki ilişkiyi açıklarken cevher-atom 
metafiziğinin öncüllerine dayalı bir delillendirmenin önemini vurgulamakta 
ve eserlerinde bu yöntemi kullanmaktadır. Bu yönüyle Hanbelî geleneğin 
dışına çıkan ve Kelâm yöntemini kullanan Tûfî’nin Kelâm savunusu dikkate 
değer bir çabanın ürünüdür. 
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Öz 
İslam düşünce dünyasında Tanrı’nın mevzubahis edilebilmesine zemin ha-

zırlayan en önemli kilit kavram çiftleri arasında; eser-müessir, hâdis-muhdis, 
mümkün-kadim, değişen-değiştiren ilişkisi, nedensellik ilkesi ve bunların ta-
mamıyla yakından ilgili teselsülün iptali başı çekmektedir. Erken dönemden 
itibaren Tanrı’nın varlığını temellendirmeye yönelik geliştirilen hudûs ve im-
kân delillerinin muahhar dönemde teselsülün iptaline bağımlı olup olmadığı 
sorunu; felsefe ve kelamcıların başlıca araştırma konuları arasında yerini al-
mıştır. Varlık düzeylerinin arasındaki hiyerarşiyi düzenleme sırasında kendi-
sine sıkça referansta bulunulan teselsülün butlanı meselesine; bilgilerin kendi 
içindeki aşamalarını tebarüz ettirirken de müracaat edilmiştir. Kanıta dayalı 
nazari bilgilerin kendi arasındaki kısır döngüyü aşabilmek veya teselsülü iptal 
ettirebilmek; kendisi tüm kanıtların istinatgâhı mesabesinde telakki edilen 
bedihi bilgilerle sağlanabilmiştir. Teselsülün sonlandırılması devam eden ta-
rihi süreçte varlık-bilgi alanlarından ahlâkî değer alanına dahî transfer edil-
miştir. Kelam ve felsefe dizgeleri teselsülün iptal edilebilmesi için birbirinden 
farklı şartlar koşmuşlar, zihin ve nesne açısından değişik perspektifler geliş-
tirmişlerdir. İlerleyen vetire sonlu-sonsuz kavramlarına, aralarındaki ilişki bi-
çimine ilişkin yeni bir dizi problemin çözüm denemelerine tanık olmuştur. İş-
te bu sorunlar çerçevesinde muahhar döneme damga vuran, birçok ilmi pro-
jenin, özgün fikirlerin kurucusu ve başlatıcısı olmak şöhretine sahip, Mâtürîdî 
ekolün öncü kelamcısı Sadrüşşerîa’nın [öl. 747/1346[ meseleye yaklaşım tarzı-
nın orijinal yönlerini vurgulamak bu bildirinin asıl amacı olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kelam, Sadrüşşerîa, Sonsuzluk, Burhân-ı Tatbîk, Te-
selsül. 

 
Eternity Ontology: Does the Burhan-e Tatbiq Nullify the Concept of 

Continuity (Endless Chain of Cause and Effect) in the FrameWork of 
Sadrush-Sharia's Contributions 

Abstract 
In the world of Islamic opinion, amongst the most important concepts 

that pave the path to the discussion on the existence of God is the relation 
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of the dual key concepts such as subject-object, cause-effect, post-happened 
(creation)-creator, possible-old and variable-changer. Moreover, the 
principle of causality and beside these all the nullity of the concept of 
Tasalsul (continuity) that comes on the top of this topic. The question of 
whether or not there is any correlation between development of evidences 
of hudus (come into being) and imkan (possibility) that founds the basis of 
the faith in the existence of God in past ages with nullity of the concept of 
continuity founded in last eras, has taken top place amongst the topics to be 
searched by philosophers and islamic theologians. It also appeals – while 
clearing the steps composed by information material itself – to the riddle of 
nullity of the concept of continuity which is being referred often while 
organizing the hierarchy of the levels of existence. In this direction, the 
possibility of exceeding the vicious circle that exists between the 
theoretical information - that depends on evidence – itself or the possibility 
of nullifying the concept of continuity, could only be ensured by the 
mentality of absolute (Badihi) science that is accepted as the relying thing 
for all evidences and proofs. Moreover, it could also be possible in 
advancing the course of history for finishing the concept of continuity to be 
transferred from the fields of existence-information to the field of character 
value. Islamic theology and philosophy both put different conditions from 
one another for the concept of continuity to be nullified and have 
developed varied perspectives from the aspect of mind and object. The 
advancing course of time period is introduced with the concepts of finite-
eternal and with the trial of the solution to the new series of questions that 
is related to a kind of relationship between both. Thus, the main target of 
this article will be - of course in the frame of these riddles to focus on the 
originality of the methodology of approach of Sadrush-Shariah [d.744/1346] 
to this riddle who is one of the pioneer Islamic theologians of Maturidi 
school of thought famous as the founder and starter of unique opinions and 
many new scientific projects and striker of the scientific stamp on the last 
era.  

Keywords: Kalâm, Sadrush-Shariah, Eternity, Burhan-Tatbiq, Continuity.  
 
Giriş 
Kelam ilminin uhdesinde bulunan ilk ve en önemli mesele; Tanrı’nın var-

lığı, birliği, sıfatları, evrenle ve insanla ilişkisidir. Her şeyden önce, teolojik 
sorunlara zemin hazırlaması yönüyle açıklığa kavuşturulması gereken temel 
bir soru vardır. O da, Tanrı’nın kendisi veya Tanrı’nın evren-insanla irtibatı, 
herhangi bir araştırmanın konusu yapılabilir mi, yapılabilirse bunun yol ve 
yöntemleri nasıldır?  
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Varlık tartışmasını öncelemesi gereken asıl alan, belki de bilgi teorisinin 
kendisidir. Zira insan kendi varlığının fâil illeti değilse bile kendi bilgisinin 
öznesidir. Bu gerçekle bağlantılı olarak, bir kişinin hiçbir fikir yürütme ol-
maksızın bilebileceği alanlar, zarûrî bilgiyi, bilemeyecekleri de nazarî bilgi-
leri ele vereceği kabul edilmiştir. İnsan topluluğuna tanık olmamış, kendi-
sinden başka bir insan evladıyla karşılaşmaksızın yetişmiş birinin, neyi bilip 
bilemeyeceği sorusuna getirilecek yanıtın, vakıaya uygulanması oldukça 
güçtür. Vakıada böylesi bir deney yapılacak olsa bile bu deneyin sonuçları-
nın herkese uygulamasını iddia etmek deneysel sınırın dışında bir iddiayı 
ileri sürmek anlamına gelecektir. Bu nedenle mesele, vakıada test edileme-
yen felsefî bir zemine kaymaktadır. Bu kişi “parçanın bütününden küçük” 
olmasından hareketle evrenin başlangıcı olan ve sonlu olması gerektiği so-
nucuna ulaşması ne kadar mümkündür? Peki, her başlangıcı olanın bir baş-
latıcısı olması gerektiği fikriyle Tanrı bulunabilecek midir?       

 
1. Sonsuz ve Sonsuzluk  
Tanrı’nın varlığına ulaşmak sürecinde yardımcı olan yol ve yöntemlerin 

güçlü ve zayıf yönlerini belirginleştirmek kelam ilmin en ayırıcı vasfıdır. İslam 
düşüncesinde üst/ilkesel fıkıh veya tevhit ilmi diye anılan bu ilim sözü edilen 
fonksiyonu icra etmektedir. Tanrı hakkında doğrudan araştırma yapmayı de-
ruhte eden bir ilim dalından, Tanrı’yla ilgili kullanılan veya kullanılabilecek 
tüm yakın kelime ve kavramların üzerinde titizlikle durması beklenmektedir. 
Bu kelimelerin başında ise sonsuz ve sonsuzluk gelmektedir.1 

Sonsuz kavramı matematik, fizik, geometri, felsefe ve kelam gibi farklı 
disiplinlerin ilgi alanlarında enine boyuna tartışılmaktadır. Sonsuz, sonsuz-
luk kelimeleriyle yakın ilişkisi bulunan ezelî, ebedî, sermedî, devamlı, sürek-
li, bâkî, hâlid, dehr gibi veya olumsuzluk eki alarak nihayetsiz, erimsiz, bi-
timsiz, hudutsuz, hadsiz gibi çeşitli bağlamlarda aynı veya farklı anlamlarda 
kullanılagelen kelimeler kümesi vardır.   

Sonsuzun temel yapısal özellikleri arasında parçalanamaz, bölünemez, 
artmaz, eksilmez, geçmiş, şimdi ve gelecek gibi süreç içerisine girmez, son-
suzluk kendi içinde derecelendirilemez, büyüklük ve küçüklükle nitelemez 
oluşu bulunmaktadır.2 Varlık düzeyinde sorgulanan sonsuz, ayrıca bilgi dü-
zeyinde de irdelenmektedir.   

Sonsuz; bilfiil sonsuz ve bilkuvve sonsuz olmak üzere iki sınıfa ayrılmak-
tadır. Burada “bilfiil olan şeyler sonsuz olamaz” ilkesi genel geçer bir kural 
kabul edilmiştir. Bunun temelinde nedensellik ilkesi bulunmaktadır. İllet-

                                                 
1  İlhan Kutluer, “Mütenâhi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

2006), 32/193-195. 
2  Harry Austryn Wolfson, Kelâm Felsefeleri, çev. Kasım Turhan (İstanbul: Kitabevi, 2001), 316. 



374    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

 

malul arası bilfiil sonsuzluk olursa bu dışta var olan şeylerin tamamının ma-
lul olmasını gerektirir.3 Oysa mâlul illetine muhtaçtır, öyleyse mâlullerde 
sonsuz teselsül bir noktada kesilmelidir. Varlıklarda bilfiil sonsuz yadsınır-
ken, bilkuvve sonsuzun önü açılmıştır. Paradigmatik boyutta kırılma nokta-
larının en önemlilerinden birini teşkil eden “sonsuz”a karşı tavır alış düşün-
ce sistemlerinin ekseninde yer alır. Sonsuz Tanrı’yla beraber evrenin son-
suz, sonlu ve sınırsız olma seçenekleri daima tartışmaların öbeğinde örtük 
ve açık yer almıştır.   

İslam düşüncesi “sonlu evren” anlayışının farklı yorumlarına sahne ol-
muş, yaratılmış veya yaratılacak her şeyin sonlu olması gerektiği fikri deği-
şik açılardan işlenmiştir. Uç yorumlara örnek Cehm b. Safvân [öl. 128/745-
46[ ve Ebü’l-Hüzeyl Allâf [öl. 235/849-50 (?)[ sayılabilir. Cehm nezdinde Tan-
rı’dan başka herşeyin sonlu olması nedeniyle ilahi bilgi ve gücün sonucu 
olan evrenin tümüyle sonlu olması gerekmektedir. Sonsuzluğu Tanrı’ya öz-
gü kılmak, Tanrı’dan başka her şey son bulacak fikri neticesinde cennet ve 
cehennemin sonlu olduğu sonucuna ulaşmıştır.4 Allâf ise sonlu evren fikrine 
ilave olarak hareket eden her şeyin sonlu olmasına binaen cennetliklerin be-
lirli bir süre sonunda hareketlerin duracağına kanaat getirmiştir. Hareketli 
olmak hali yerini daimi sükûna bırakacak ve ahirettekilerin durumu sürekli 
durgunluk olacaktır.  

Marjinal veya aşırı uc örnek sayılabilecek diğer kelamcıların çetin karşı 
duruşlarına duçar olmuş bu hatalı söylemlerin altında yatan, Tanrı’dan baş-
ka her şeyin sonlu olması gerektiğine dair kesin kanaatin yerleşmiş olması 
yatmaktadır.   

Kelamcılar Allah ile hiçbir kelimeyi eş anlamlı kullanmadıkları gibi son-
suz kelimesini de Tanrı’yla eş anlamlı kullanmamaya özen göstermişlerdir. 
Üstelik Allah’ın zatını ve sıfatlarını anlatırlarken sonsuz kelimesine nere-
deyse hiç rastlanmaz. Ancak ezeli, ebedi, kadîm gibi kelimeler dinin doğru-
dan bildirimi olmasa bile, kelamcılar tarafından Tanrı ve sıfatlarını açımla-
mak adına yaygınca kullanılagelmiştir.5 Elbette bunun birçok değişik neden-
leri bulunabilir. Hâlbuki ilk bakışta sonsuz kelimesi Tanrı’yı anlamak ve an-
latmak için oldukça işlevsel zengin bir muhtevayı çağrıştırmaktadır.  

Muğlak ve müphem herhangi bir inanca inanmakla gerçek Tanrı’ya 
inanmak arasındaki farkı belirginleştirmek amacıyla kelamcılar, Tanrı’nın 
sıfatlarını zâtî-subûtî ve haberî şeklinde sınıflandırmalarına rağmen Tanrı 
hakkında bilinenlerin temelinde olumsuzlama (değilleme yolu/selb) ve iza-
                                                 
3  Ömer Türker, İslam’da Metafizik Düşünce Kindî ve Fârâbî (İstanbul: Klasik Yayınları, 2019), 131.  
4  Ebü’l-Hasan Eş‘arî, Maḳālâtü’l-İslâmiyyîn ve ihtilâfü’l-musallîn, thk. Helmut Ritter (Beyrut: 

Dârü İhyâi’t-türâsi’l-‘arabî, t.y.), 167-168. 
5  Sa’deddîn Teftâzânî, Şerḥu’l-ʿAḳāʾid, thk. Taha Abdurrauf Sa’d (Kahire: Mektebetü’l-

Ezheriyye, 2012), 44.  
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fetler bulunduğunun bilincindedirler.6 Buna binaen kelamcılar, kadim filo-
zofların “kozmosun Tanrısı gerçek sonsuzdur” söylemini ihtiyatla karşıla-
mışlar ve cümlenin açıklanmasına önem vermişlerdir. Zira bu söylemle Tan-
rı; sonsuzun ta kendisidir, denmek istenmiş olabilir.7 Ancak tek başına son-
suzun anlamı zihnî ve itibarî bir varlıkla temsil edilebilir. Böylece Tanrı dış 
varlık sahibi olmayan zihnî bir varlık kategorisinde kalacaktır ki bu kelamcı-
ların zihinde ve dış dünyada varlık sahibi Tanrı anlayışıyla taban tabana ters 
bir yaklaşım olacaktır.  

Zat, sıfat ve devamlılık açılarından sonsuz Tanrı tasavvuruna bağlı ke-
lamcıların “sonlu evren” öğretisine ulaşma süreçleri ve ayrıca Tanrı’dan 
başka her şeyin sonlu olduğu fikrinde baştan itibaren neden bu kadar ısrarcı 
ve tavizsiz bir tutum içinde olduklarını anlamak, Burhân-ı tatbîkin gücünü 
kavramaktan geçmektedir. 

Kelâm düşüncesinin ana dizgesinde fâil-i muhtar Tanrı, buna bağlı olarak 
sürekli müdahaleye açık ilişkisel nedensellik ve sonradan olmakla malül hâ-
dis evren tasavvuru yer almaktadır. Tanrı, evren ve dolayısıyla insan ara-
sında birbiriyle doğrudan irtibatlı bu üç kavrayış biçimini vazgeçilmez kılan, 
geri adım atılamaz kritik eşik sayan düşünsel alt zeminin kendince güçlü ge-
rekçeleri dikkatten kaçırmamalıdır. Bu gerekçeler arasında teselsülün iptal 
edilerek bir başlangıç noktası tespit etmek ve bu tespit yapılabildiği takdirde 
bunun bir başlatıcısının varlığı kendini hiçbir sorguya yer bırakmayacak bi-
çimde bedaheten ortaya çıkarması vardır. Var olanlarda teselsülün iptal 
edilmesinde birçok yöntemin bulunduğu bilinmekle beraber bunlar arasın-
da en güçlü sayılan Burhân-ı tatbîktir.8 Kelam ve felsefe sistemlerinde kulla-
nım alanları ve koşulları farklı olmasına rağmen burhan seviyesine çıkarılan 
bu kanıtlama süreci nasıldır, güç testinden geçebilmek de midir? 

 
2. Burhân-ı Tatbîk ve Teselsül  
Düşünme faaliyeti sırasında insan aklına doğru düşünmenin temel ölçüt-

lerini veren, öte yandan yanlış düşünmenin önüne geçen Mantık ilminde kı-
yas türleri beş sanat olarak sıralanmıştır. Bunlar vakıaya mutabakatı bağla-
mında kesinlik sırasına göre burhan, cedel, hatabe, şiir, safsatadır. Her ne 
var ki bu sayılanlar arasında burhanın müstesna bir yeri ve önemi vardır. 
Bir kıyas formunun burhan seviyesine ulaşması için öncülleri kesinlik olma-
lıdır. Ayrıca bu kesinliği kanıtlayıcı bir dizi çetin sınavlardan başarıyla geç-

                                                 
6  Fahreddin Râzî, Nihâyetü’l-‘ukûl fî dirâyeti’l-usûl, thk. Abdullatîf Saîd Fûde (Beyrut: Dâru’z-

Zehâir, 2010), 3/216. 
7  Fahreddin Râzî, Meṭâlibü’l-ʿâliye min ‘ilmi’l-ilâhi, nşr. Abdüsselam Şâhîn (Beyrut: Dârü’l-

kütübi’l-‘ilmiyye, 1987), 2/53.  
8  Tehânevî, Keşşâfü ıstılâhâti’l-fünûn ve’l-ulûm, thk. Ali Dahrûc (Beyrut: Mektebetü Lübnân, 

1996), 996. 
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mesi gerekmektedir. Kelam ve felsefe kitaplarında üzerinde sıklıkla durulan, 
öncüllerin kesin olmasında hemfikir olunan, birden çok değişik meseleleri 
temellendirmede kullanılan delillerden birisi ve en önemlisi Burhân-ı 
tatbîktir.9 Burada üzerinde durulması gereken bu denli kıymet verilen bu 
burhanın bu güçlü mevkiye ulaşma sürecinin kendisidir. 

Varlık ve bilgi alanlarında çeşitli meseleleri temellendirmede kendisine baş-
vurulan bu burhan, iki alt başlıkla daha sistematik biçimde incelebilir. Birincisi 
Burhân-ı tatbîk kanıtını tanımaya yönelik takrir, olası karşı çıkışların bertaraf 
edilmesi bakımından tahkik aşaması, ikincisi kelam ve felsefe dizgelerince Bur-
han’ın geçerli sayılan farklı kullanım şartları ve alanlarının sorgulanması aşa-
masıdır. Bu anlatımın sırasında meselenin vakıayla, insan zihniyle ve Tanrı’nın 
sıfatlarıyla irtibatlarının koordine edilmesi de ihmal edilmeyecektir.         

Kelam ilminin genel-geçer temel amacı vakıaya uygun yargıda bulunarak 
gerçeğin kendisine, hakikate ulaşmaktır. Ayrıca vakıaya aykırı ve vakıa ile ör-
tüşmeyen yargılardan kaçınmak da bu amaca doğrudan bağlanabilecek bir hu-
sustur. Burhân-ı tatbîk tabloda dikkat çekilen, bugün, hicret olayı ve nuh tufanı 
olmak üzere dünya tarihinden üç büyük olayı esas alır ve her birinden başlamak 
üzere sonsuza doğru uzanan hayâlî bir silsilenin, birbiri ardına teselsül ederek 
devam ettiğini var saymayı salık verir. Akabinden sonsuza doğru uzanan bu üç 
farklı sonsuz silsileyi her birinin günü diğerine karşılık gelecek şekilde insan 
zihninin bu günleri halkalar halinde karşılıklı hizalaması istenir.10 

Bütün-parça arasındaki zorunlu ilişkiye dayanan bir sonsuzun diğer bir 
sonsuz silsileden büyük veya küçük olması kabul edilecektir. Oysa her nasıl 
parça bütünden küçüktür, Hicret silsilesi de Nuh Tufanı silsilesinden büyük 
olmak zorundadır. Örnekler meseleyi zihinlere yaklaştırma amacı taşımak-
tadır. Esas temel ilke bir sonsuzun diğer bir sonsuzdan az veya çok, büyük 
veya küçük olabilme imkânının aklen hatalı bulunmasını göstermektir. Bu 
varsayımsal örneklem üzerinden Burhân-ı tatbîk vakıada gerçek bilfiil sonsuz 
nesnelerin bulunmayacağını, kesin bir biçimde sonlu olmak zorunda olduk-
larını ispat etmektedir.11  

Klasik kelâmî düşünce tarzında vacip-mümkün-müstahil şeklindeki aklın 
hükümleriyle, vacip-mümkün varlıkların hükümleri birbirine neredeyse 
eşitlenmektedir.12 

                                                 
9  Ubeydullah b. Mes’ûd el-Mahbûbî Sadrüşşerîa, Şerḥu Taʿdîli’l-ʿulûm fî’l-Kelâm (İstanbul: Sü-

leymaniye Kütüphanesi, Antalya Tekelioğlu, 798), 166b. 
10  Sa’deddîn Teftâzânî, Şerḥu’l-ʿAḳāʾid, thk. Taha Abdurrauf Sa’d (Kahire: Mektebetü’l-

Ezheriyye, 2012), 41. 
11  Sadrüşşerîa, Şerḥu Taʿdîli’l-ʿulûm fî’l-Kelâm (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Antalya 

Tekelioğlu, 798), 167a. 
12  Ahkâm-ı Aklîyye kavramının kapsamı ile ilgili bkz. Bekir Topaloğlu – İlyas Çelebi, Kelâm Te-

rimleri Sözlüğü (İstanbul: İslâm Araştırmaları Merkezi, 2010), 19.  
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İster naklî ister aklî her türlü kanıt türüne karşı getirilen çeşitli itirazlar 
veya tam aksini varsayımsal olarak düşünenler sanal diyalog halinde kitap-
larda zikredilmiştir. Sonsuza uzanan teselsül zincirini kıran, bu silsilenin bir 
noktada son bulmasını hedefleyen Burhân-ı tatbîk kanıtı da bu itiraz payın-
dan nasibini almıştır.13 Herhangi bir delilin bu zorlu sınamalar karşısında el-
de ettiği başarıyla doğru orantılı olarak güçlenecek veya tersi durumda za-
yıflayacaktır. 

Her şeyden önce insan zihninin karşılıklı hizalamayı tasavvur etmesi, sözü 
edilen sonsuzun herhangi bir sürece girmeyeceğine, sonsuzun kat edilemeye-
ceğine, iki sonsuzun birbirinden büyük-küçük olmayacağına bağımlıdır. Bu 
açıdan burhan, düzenli bir dizgeyi kavramasına yardımcı olmak için kurgu-
lanmış bir anlatıdır. Bunlara binaen insanın çakıştırmayı tasavvur etmesi 
mümkündür, iki sonsuzun birbiriyle çakışacağı gerçeği insana bağlı değildir.  

Var olanlara doğal sayıların ilişmesi bedaheten bilinmektedir. Reel dün-
yada her ne var olmuşsa onun bir sayıyla sayılabilir olması kesindir. Sayıla-
bilir olanlar arasında fazlalık, eşitlik ve eksiklik gibi ilişkilerin olması zorun-
ludur. Teselsüllerin varsayılması ve çakıştırılması için bu kadarlık zorunlu 
bilgi yeterlidir, fazlasına gerek yoktur. Öte yandan doğası itibariyle mümkü-
nü varsaymak veya düşünmek muhali gerektirmemesi gerekir. Hâlbuki iki 
sonsuzun birbirinden büyük veya küçük olması muhali gerektirmektedir. 
Öyleyse teselsül, vakıada hiç gerçekleşmediği ve gerçekleşmeyeceği için ip-
tal edilmelidir. 

Anlaşılan o ki burada sonlulular arasındaki ilişki türlerine dair yargıları-
na sonsuzlara aktarılması vardır. Sonlulularda geçerli olan hükümlerin son-
suzlarda da geçerli olabilmesi ayrıca tartışabilir ve bu sorun şâhid ve gâib gibi 
ikisi arasında hüküm farklılığının olmadığına yönelik bir bedahet fikri ol-
maksızın aşılabilir gözükmemektedir.  

Başka bir sorun da insan aklının bu tatbik nasıl başarabildiğidir. Akıl bu 
silsiledeki halkaları ayrıntılarıyla tek tek hizalayabilecek midir? İnsan zihni 
burada hüküm verebilmek için ayrıntılı-tafsili bilgiye mi gerek duyar, yoksa 
tatbik için genel-icmali bilgi yeterli midir? Ayrıca sonlu bir zaman diliminde 
yaşayan insanın, sonsuz silsilenin halkalarını birbiri karşısına dizebilmek ne 
kadar olanaklıdır? 

Kelâm sisteminden farklı olarak filozoflar Burhân-ı tatbîk kanıtının geçerli 
sayılması için iki ilave şart getirmişlerdir. Kelâmcıların bu kanıt için koştuk-
lar tek şart; [ الوجود ضبطه ما ] bilfiil madde olarak dış dünyada reel ve somut 
var olanların söz konusu edilmesidir.14 Aslında bu şart her iki ekolün ortak-

                                                 
13  Sadrüşşerîa, Şerḥu Taʿdîli’l-ʿulûm fî’l-Kelâm (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Antalya 

Tekelioğlu, 798), 168a. 
14  Seyyid Şerîf Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, thk. Abdurrahman ‘Umeyra (Beyrut: Dâru’l-Cîlt, 1997), 456. 
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laşa koşuludur. Mesela matematiksel soyut sayılarda veya sırf yok olanlar 
üzerinde tatbik geçerli değildir.    

Filozoflar nezdinde katı nedensellik çerçevesinde Tanrı ile evren arasın-
da kesin bir ayrım bulunmaz. Tanrı illet-i ûlâ, evren malüldür. Onlara göre 
kıdem iki türlüdür, zat bakımından kıdem Tanrıya özgü kılınırken, zaman 
bakımından kıdem ise evrene verilmektedir Bu temel anlayış farklılığından 
kaynaklanan Burhân-ı Tatbîk sonsuz zamanın, sonsuz göksel hareketlerin ve 
sonsuz mücerret natık nefislerin sonlu olmasını gerektirmez. Çünkü sonsuz 
zamanda ve göksel hareketlerde tertip şartı yerine getirilmemiştir. Keza 
sonsuz mücerret natık nefislerde içtima şartı sağlayamamıştır. Bu iki şartın 
eksikliği nedeniyle Burhân-ı Tatbîk bu sayılanların teselsül etmesini engel-
leyemez. Sonluluk ancak ve ancak tatbikin ilave geçerlilik şartlarını yerine 
getirdiği yerlerde geçerlidir. Sözgelimi varlıkla kazanmış zat bakımından sı-
ralı ve doğal düzene sahip illet-malül zincirinde ve vazi düzene sahip cisim-
lerde teselsül sonsuza kadar gidemez. Ancak varlıkla birleşmiş olmasına 
rağmen zat bakımından sırasız, tertipsiz nâtık nefislerde teselsül sonlandırı-
lamaz. Benzer biçimde varlıkla içtima şartını sağlamayan hâdislerde teselsü-
lün sonlandırılması yanlıştır.         

Mezkûr anlatım uyarınca filozoflar tatbik için iki şart daha ilave etmek-
tedirler.15 Birincisi içtima şartıdır. Yani söz konusu edilen bilfiil var olanların 
aynı ve tek zamanda bulunuyor olmalarıdır. Sözgelimi tatbik yalnızca şu be-
lirli anda yaşam süren insanların sonlu olduğunu gösterir. Yoksa tarihi geri-
ye doğru götürdüğümüzde insan tür olarak sonsuza kadar uzayıp gidebilir-
ler. Filozoflar cenahından koşulan varlıkla içtima şartı; varlık bulmamış, 
varlık kazanmamışlar üzerinde tek tek fertlerin bulunmadığından ötürü yok 
olanların tatbik edilmesini engellemek içindir.  

İkincisi tertip şartı, ister vazi ister tabii olsun tatbik edilenler arasında bir 
tertibin bulunması gereklidir. Baş ve son tayin edilmeyen, birbirini sürekli 
takip eden göksel hareketlerin ezeli ve ebedi hareketlerinde, zamanın ken-
disinde tatbik geçerli olamaz. Tek tek fertler beraberce bilfiil mevcut değil 
de, birbirini sürekli takip eden bir yapıdaysa tatbik bu durumda geçerli ol-
maz. Nitekim burada iki silsilenin tek tek halkaları harici varlık değildir. 
Tertip şartı sayesinde filozoflar nâtık nefislerin sonsuzluğuna kapı aralamış-
lardır. Belirli bir anda yaşam sürenlerin sonluluğunu gösterebilen burhan, 
ölmüşlerin ve geleceklerin sonluluğunu göstermede yetersizdir.    

Koşulan tertip şartı, kelam ve felsefe zümrelerini oldukça uzunca bir süre 
uğraştırmış bir meseledir. Fahreddin Râzî [öl. 606/1210[ tatbikin süreklilik 
(teâkub) suretinde geçerli olup olmadığını kırk sene düşünmüş ve geçerli 

                                                 
15  Abdünnebî Nigerî, Düstûrü’l-ʿulemâʾ: Câmiʿu’l-ʿulûm fî ıṣṭılâḥâti’l-fünûn, çev. Hasan Hânî Fahs 

(Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-‘ilmiyye, 2000), 163. 
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olduğu kanaatine varmıştır. Mirzâcan Habîbullah eş-Şîrâzî [öl. 994/1585[ kı-
sa bir süre düşündükten sonra bu tatbikin süreklilik suretinde geçerli olma-
dığına kani olmuştur.16 

Filozoflar varlıkta içtima etmemiş natık nefislerinde ve aralarında belirli 
tertip bulunmayan göksel feleklerin hareketinde birbiriyle tatbik edilebile-
cek iki silsile bulunmaması gerekçe göstermektedirler. Oysa kelamcıların 
sistemine göre bu iki şartı koşmakla filozoflar burhanın her türlü alanda iş-
letilmesini kökten yıkmışlar ve böylece diğer kullanımlarını da temelsiz bı-
rakmışlardır.17 Varlık alanına çıkmış (içtima) olsun veya olmasın her açıdan 
baba-oğul kavramı arasında bu denklik ve eşitsizlik ilişkisi kurularak tatbik 
geçerli olabilir. Sözgelimi hiçbir surette varlık alanında bulunsun bulunma-
sın “babalar çocuklarından daha fazla olamaz”.18 Açık ifadesiyle bir babanın 
on çocuğu olabilir, ama bir çocuğun on babası olamaz. Bu nedenle olgu dik-
kate alarak matematiksel hesapla çocukların sayısı babalarıyla ya eşit kala-
cak veya ondan daha büyük çıkacaktır.  

Filozoflar süreklilik suretinde göksel feleklerin dairesel hareketlerinin 
parçalardan oluşmadığını ve bu parçaların dışta tahakkuk etmediğinden do-
layı var olmayanlar üzerinde tatbikin geçersiz olmasına kani olmuşlardır. 
Ancak kelamcılar mevcut olmadığı takdirde bunun kabul edilebileceğini 
ama yine de var olmasa bile parçanın bütününe eşit olmayacağında ısrar 
edilmesi gerektiğinin altını çizmektedirler. Birbiri ardına geliş suretinde da-
hi olsa hiçbir sayının parçası bütününe eşit olmayacağı gerçeğinin değiştiri-
lemeyeceği üzerinde kelamcılar ısrarla durmaktadırlar.  

 
3. Burhânın Yol Açtığı Teolojik Sorunlar  
İslam düşüncesindeki varlık hiyerarşisinde kadîm-hâdis, vacip-mümkün 

arasında bir varlık kümesinden diğerine geçiş süreci, son var olan insan ken-
dinden başlayarak geriye doğru teselsülü işletir ve bunun sonunda en son var 
olanın sonsuza dayandırılması gerekir. Yine bilgi teorisinde nazari bilgilerin 
kendi içindeki kısa devresinden çıkabilmek için teselsülün zaruri bilgilerde 
sonlandırılarak kurtulmak vardır. Ontolojik ve epistemolojik alanlarda tesel-
sülün bir noktada kesilmesi gerektiği düşüncesi aslında insanın şuanını kavra-
yabilmesi açısından önemli görülmüştür. Kim bilir biraz zorlamayla ahlak dü-
zeyinde insan davranışlarının en derinliğine inildiğinde yine bir teselsül orta-
ya çıkacak ve bu çıkar-zarar denklemiyle bitirilebilecektir. Varlık-bilgi-değer 
olmak üzere felsefe ve teolojinin temel her alanında kendisine sıklıkla başvu-
                                                 
16  Ebü’l-Hasenât Abdülhay Leknevî, Kelâmu’l-metîn fî tahrîri’l-berahîn (Leknev: Matbaa el-

Yusûfî, 1926), 5.  
17  Seyyid Şerîf Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 1/456. 
18  Celâlüddîn Devvânî, Şerḥu’l-ʿAḳāʾidi’l-‘adûdiyye (Kahire: Mektebetü şuruki’d-devliyye, 2002), 

50.   
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rulan teselsülün iptal edilmesi, birtakım farklı metafiziksel sorunların sökün 
etmesinin önüne geçememiştir. Meselenin bir açısı tahkim edilirken paramet-
renin diğer unsurları tahrip edilmiş, bu karışıklık Tanrı-evren ilişkisi bağla-
mında başka çetin problemlerin tartışılmasını tetiklemiştir. Bu sorunun üste-
sinden gelemeyen kimi kelamcılar, kelam yönteminden vazgeçerek kendileri-
ni felsefenin kozmos anlayışına kaymak zorunda hissetmiştir.19  

Teselsülü iptal eden Burhân-ı tatbîk kanıtına karşı duyulan güvensizlik 
müteahhir dönemde o raddeye ulaşmış olmalı ki Îcî ve Cürcânî tarafından 
ispat-ı vacip yöntemi içerisinde teselsülün iptali ile uğraşmak gereksiz gö-
rülmeye başlamıştır.20 Teftâzânî Şerḥu’l-ʿAḳāʾid’de bu yaklaşım biçimini eleş-
tirmiş ve ispatı vacibin tamamlanabilmesi için mutlaka teselsülün iptal 
edilmesine gerek duyulduğunu açıklamıştır.21  

Kelam sisteminde prensip olarak Burhân-ı Tatbîk’in uygulama alanı, so-
mut nesneleri yansıtan mümkün ve hâdis kümesidir. Bu meyanda soyut ma-
tematiksel sayılarda, itibari, izafi varlık alanlarında tatbik geçerli olmaz. El-
bette bu kayıtlar burhanın açıklama gücünü artıran öğelerdir. İnsan zihni 
ayrıntısına vakıf (tafsil) olmaksızın bir tür genellemek suretiyle (icmal) iki 
halkayı birbirine hizalayarak tatbiki gerçekleştirebilir. Yine bu burhan son-
luların arasında bedaheten bilinen parça-bütün ilişkisini, iki sonsuz arasın-
daki alana taşımaktadır. Diğer ifadeyle bu burhanın temel aldığı ilke; iki son-
suz birbirinden büyük veya küçük olamayacağına ve ayrıca sonsuzun her-
hangi bir süreçe girmesinin imkânsızlığına dayanmaktadır.  

Evet, buraya kadar hiçbir sorun gözükmemektedir. Mümkünler dairesine 
hasredilen tatbik, Tanrı ve sıfatlarına taşındığında sorunlar kendini göster-
mektedir. Burhan için tek şart; var olmak koşulu ise var olan Tanrıyı bu 
burhandan azade kılmak, aklî ilkelere ve yargılara güveni sarsar. Tanrı’nın 
sonsuz ilim sıfatıyla, sonsuz kudret ve irade sıfatı arasında bir eşitsizlik te-
barüz etmektedir. Tanrı kendinden başka olan evreni, zatında bulunan son-
suz sıfatlarıyla yaratmıştır. Şimdi sorun, tek tek sıfatların kendi başlarına 
alındığında ortaya çıkmaktır. Örnek olarak sonsuz ilim sıfatının büyüklü-
ğüyle, sonsuz kudret sıfatının büyüklüğü birbirine denk gelmez.22 Sonsuz 
ilim sıfatı vacip, mümkün ve müstahil alanlarını kapsarken, sonsuz kudret 
sıfatı kapsamına giren yalnızca mümkündür.23 

                                                 
19  Burhân-ı tatbîk özelinde kelam yönteminden ümit keserek çareyi yine filozofların dizgesini 

incelemekte bulanların buhranlı halini tasvir eden bir pasaj için bkz. Devvânî, Şerḥu’l-
ʿAḳāʾidi’l-Adûdiyye, 55.  

20  Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 3/19.   
21  Teftâzânî, Şerḥu’l-ʿAḳāʾid, 60. 
22  Ebû’l-Feth Şehristânî, Nihâyetü’l-İkdâm, thk. Ahmed Ferid Mezidi (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-

‘ilmiyye, 2004), 22.  
23  Nigerî, Düstûrü’l-ʿulemâʾ, 2/267. 
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Anlatılanlar dikkate alınarak bütüncül bir bakışla Tanrı’nın biledikleriy-
le, yapabildikleri arasında bir orantısızlık tezahür etmektedir. 

 Sadrüşşerîa bu karşı çıkışın sahibini Necmüddîn Kâtibî [öl. 675/1277] ol-
duğunu bildirmektedir.24 Kelamcılar bu teolojik açmaza yönelik teorik ola-
rak benzeşmekle birlikte muğlaklık derecesi birbirinden farklı çözümler 
önermişlerdir.25 Sözgelimi Gazzâlî, Şehristânî, Sadrüşşerîa, Teftâzânî, bun-
lardan birkaçıdır. Gazzâlî açısından kudretin sonsuz olmasını, bitimsiz ol-
makla açıklamak sorunu ortadan kaldırmaktadır.26 

Şehristânî sorunu, sıfatların anlamının yanlış içeriklendirilmesine bağ-
lamaktadır. Bu yanlışlık aşıldığında sorun giderilecektir. Buna göre kelamcı-
lar Tanrı’nın sonsuz bilebildikleriyle sonsuz yapabildikleri, derken buradan 
sonsuz sayı dizisini anlamak istemezler. Bilakis sonsuz ilim derken, bilinebi-
lecek şeylerin bilinmesini sağlayan bir sıfat anlatılmak istenir. Sonsuz kud-
ret derken, güç yetirilebilecek şeylere güç yetirebilmesini sağlayan sıfat 
açıklanır. Buna binaen Tanrı’nın bildikleriyle yaptıkları sonsuzdur. Fakat 
ilâhî bilgi ile ilâhî fiilleri doğal sayılara karşılık gelecek şekilde düşünmek 
yanlıştır. Bilgi-eylem alanı iki farklı küme değildir. Bu nedenle bilinenler 
yapılanlardan çok veya yapılanlar bilinenlerden az sayılmamalıdır. Bilinen 
ve eylenen alanlar büyüklük ve küçüklük de nitelenmemelidir. İlim ve kud-
ret sıfatı basitçe sonsuza uzanan bir yön olmadığı gibi, bilinenler ile yapılan-
lar da sonsuz sayılar değildir. İşte Allah’ın sonsuzluğu bölünmez, tek ve biri-
ciktir. Tanrı fikri sonluyu ve sonlu olanı aşma üzerine kuruludur.27  

Tanrı’nın sonsuz olması elde edilmiş, sonuna varılmış bir sonsuzluk de-
ğildir. Tanrısal düzeyde tatbikin gerçekleşmemesinin nedeni budur. Nitekim 
sonsuzluk; “bir son”a olumsuzluk eki eklenerek ve bilhassa sonlu olmakla 
malül cisimleri değilleme yoluyla elde edilen olumsuz içerikte bir kelimedir. 
Allah’ın hakikati bilinmediği için hakkında tüm bilinenler, kelâmî açıdan 
selb ve izafetlerde ibarettir.28                

Kelamcıların sınırlı, bitimli ve sonlu evren yaklaşımını terk etmek, 
müteahhir dönemin çeşitli ilmî-felsefî ve sufî çevrelerinde oldukça revaç 
bulmuştur. Fahreddin Râzî’ye kadar ilmî muhitte kelamcıların başını çektiği 
fâil-i muhtar kişi Tanrı ile hâdis evren, yine filozofların sahiplendiği mûcib 
bi’z-zat zorunlu Tanrı ile kadîm evren öğretisi aksi alınamaz, tersi düşünü-
                                                 
24  Ubeydullah b. Mes’ûd el-Mahbûbî Sadrüşşerîa, Şerḥu Taʿdîli’l-ʿulûm fî’l-Kelâm (İstanbul: Sü-

leymaniye Kütüphanesi, Antalya Tekelioğlu, 798), 168a. Ayrıca krş. Necmüddîn Kâtibî, 
Hikmetü’l-‘ayn, thk. Salih Aydın (y. y. 2002), 27.     

25  Saîd Abdullatîf Fûde, el-Edilletü’l-‘akliyye ‘alâ vücûdillâh beyne’l-mütekellimîn ve’l-felâsife (Am-
man: Menşûrâtü’l-asleyn, 2016), 275.  

26  Ebu Hâmid Gazzâlî, el-İḳtiṣâd fi’l-iʿtiḳād, nşr. ve trc. Osman Demir, (İstanbul: Klasik Yayınları, 
2012), 45.  

27  Şehristânî, Nihâyetü’l-iḳdâm fî ʿilmi’l-kelâm, 23.   
28  Saîd Fûde, el-Edilletü’l-‘akliyye, 276.  
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lemezcesine kristalleştirilmişti. Buna paralel Tanrı’nın fâil, evrenin kadîm 
olması bağdaştırılamaz bir ilke olarak benimsenmiştir. Kelam-felsefe arasın-
da verilen asıl mücadelelerin meydan muharebesine evrilmesi bu noktada 
düğümlenmiştir.  

Müteahhir dönemin önde gelenlerine göre kelamcıların bu kesin ayrımı 
katı ve kıt olmakla itham edilmiş ve böylece ana gövdeden kopuşlar baş gös-
termiştir. Kelam yönteminin tavizsiz biçimde savunduğu ve hiçbir şekilde 
geri adım atmaya yanaşmadığı prensipleri hedef tahtasına yerleştirilmiştir. 
Bu yöntemin kendi içinde tutarsızlıklar barındırdığını fark ettiğini düşünen 
ve kelam ilmininin çözümsüzlüklerinden darlananların sayısının çoğalarak 
katlandığı söylemek yanlış olmaz.  

Kelâmî kimliğiyle tanınan Seyfeddin Âmidî [öl. 631/1233[, Fahreddin Râzî’ye 
karşı İbn Sinâ’yı savunmak adına olmalı ki, kadim bir varlığın bir faile dayanma-
sını olgu bakımından yanlış olsa bile akıl bakımından çelişkili görmediğini ibraz 
etmiştir.29 Öte yandan kelamcılardan Adudiddin Îcî [öl. 756/1355[ ve Cürcânî [öl. 
816/1413] gibi otorite isimlerin Burhân-ı Tatbîk’i isbatı vacip yönteminden dışarı 
çıkarıcı ve öteleyici imaları sert yankı bulmuştur.30 

Evrene her yönden bir başlangıç tayin ederek, Tanrı’nın ezelde yaratıcı 
olmasını engelleyen kelam yöntemini temelsiz bulan İbn Teymiyye [öl. 
728/1328[, türsel kıdem veya nev bakımından kadim kavramıyla ara bir çö-
züm önermektedir.31 Elbette bu kavramın yolu teselsülü birtakım çeşitlere 
ayırmak ve türsel teselsülü sonsuza uzanabileceğini kabul etmekten geç-
mektedir.32    

                                                 
29  Seyfeddin Âmidî, Ġāyetü’l-merâm fî ʿilmi’l-kelâm, thk. Hasan eş-Şâfii (Kahire: el-Meclisü’l-‘alâ 

li-şuûni’l-İslâmiyye, 2012), 263. Kadîmin fâil-i muhtar’a dayanmasını aklen uygun gören 
Âmidî’nin bu bakış açısının sufi menşeli Abdurrahman Câmî tarafından aynen alınarak sa-
vunulduğunu belirten ve bu bakış açısının sıkı bir eleştirisi için bkz. Mustafa Sabri, 
Mevḳıfü’l-ʿaḳl ve’l-ʿilm ve’l-ʿâlem, (Beyrut: Mektebetü’l-‘asrîyye, 2012), 3/214. Âmidî’nin 
Fahreddin Râzî’yi kıskandığını ve bu yüzden onun ulaştığı saygınlığa ulaşmak amacına ma-
tuf onu her yönden eleştirmeye çalıştığını anlatan Eyyûbî dönemi tarihçisine ait kaynak 
için eser için bkz. İbn Vâsıl [öl. 697/1298[, Müferricü’l-kürûb fî aḫbâri Benî Eyyûb, thk. Hüseyin 
Muhammed Reb‘î & Said Abdülfettah Âşûr (Kahire: Matbaatü’l-emîrîyye, 1957), 9/37.            

30  Saçaklızâde nezdinde Allah’ın varlığının ispat edilmesi tek bir meseledir. Devvânî’nin ispât-
ı Vâcip risaleleri gereksiz biçimde uzundur. Üstelik okuyucularını kesinliğe ulaştırmak ye-
rine kesinlikten uzaklaştırmaktadır. Oysa inkârın ana kaynağı Tanrı’yı bilmemek veya bilgi 
eksikliği değildir. İnkârın varsa asıl kaynağı kabullenmemek ve irade eksiliğidir. Hâlbuki ri-
sale yazarının öncüsü sayılan ve kelam ilminin en hacimli kitapları arasında başı çeken 
Mevâkıf ve şerhinde bu mesele iki sayfayla özetlenmiştir. Bu nedenle hiçbir tartışmaya gi-
rişmeksizin, Allah’ın varlığı hakkında bedahet iddia edilmelidir. Bu türlü düşüncenin kay-
nağı için bkz. Saçaklızâde Mehmed [öl. 1145/1732[, Tertîbü’l-ʿulûm, thk. Muhammed b. İsmail 
(Beyrut: Dârü Beşâiri’l-İslâmiyye, 1988), 150-151.   

31  İbn Teymiyye Takıyyüddin Harrânî, Mes’eletü hudûsi’l-‘âlem, thk. Yusuf b. Muhammed 
Mervân (Beyrut: Dârü’l-beşâiri’l-islâmiyye, 2012), 132.      

32  İbn Teymiye, Mes’eletü hudûsi’l-‘âlem, 127.  
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Köken itibariyle sistem farkı olmasına rağmen Muhyiddin İbnü’l-Arabî 
[öl. 638/1240[ de kelamcıların bu sonlu evren kavrayışına kendine özgü 
ayan-ı sabite, ezeli istidat gibi birtakım kavramlarla karşı çıktı. Kelam ve ta-
savvuf perspektifinden gelen bu radikal karşı çıkışlar, iki ana damarın en 
azından sınırsız-sonsuz irtibatında birleşerek güçlenmesinde etkili oldu. Bu 
anlayış tarzı vahdet-i vücûd teorisiyle perçinlendi. Sadreddin Konevî [öl. 
673/1274[, Dâvûd-i Kayserî [öl. 751/1350[, Molla Fenârî [öl. 834/1431[, Alâ-
eddin Arabî [öl. 901/1496[, Abdurrahman Câmî [öl. 898/1492[, Celâlüddîn 
Devvânî [öl. 908/1502[ tarafından oldukça etkili biçimde desteklenen bu 
akım sürdürüldü. Kelâmî parametreler yerini tasavvuf-felsefe kaynaşmasına 
bıraktı. Bu tasavvur biçimi mahşeri vicdanda ve toplumsal hafıza oldukça 
derin yer edindi. Sözgelimi kelamcı şairlere rastlanmaz iken sufilerin en te-
mel özelliği kendi bakış açılarını oldukça özgün ve etkili şiirlerle konuşmak 
oldu. Bunun en büyük göstergeleri divan edebiyatına bezenerek içirilmiş ta-
savvufi motiflerdir. Denilebilir ki sufi düşünce biçimi olmaksızın tek bir di-
van şiiri kaleme alınmaz olmuştur. 

Kelam ile tasavvuf kanalını birleştirmek, insanın teorik ile pratik alanını 
buluşturmak ve bütünlüklü bir düşünce yöntemini benimseyen Sadrüşşerîa 
bu iki çatallaşmayı öngörmüş olmalı ki böyle kaynaştırıcı bir yola girmiştir.33 
Bilindiği üzere Taʿdîli’l-ʿulûm adlı kitabın kelam bölümdeki ana konularının 
üst başlıkları Fatiha suresi ayetlerinin sırasını takip ederek belirli bir düzen 
içinde hazırlanmıştır. Elbette burada akıl ürünü kelam ilmiyle, vahiy ürünü 
Kur’ân-ı Kerim’in ahenkli bir uyumu gösterilmek istenmiştir.  

Bu beraberlik algısının bir önemli yansıması Sadrüşşerîa tarafından te-
selsülün bedaheten yanlış bulunmasında görülebilir.34 Teselsülün yanlışlığı-
nı bedihi bilgi seviyesine çıkarmış olmak ilk bakışta ayrıntı gibi algılanabilir. 
Oysa dizgeler arası eksen değişimine yol açıcı bir meseleyi bedahet bilgisiyle 
kapatmaya çalışmak meydan muharebesinden kaçmak anlamı taşır.35 Temel 
tartışma noktasında sorunu bedahetle çözmeye gayret, geçersizdir. Bilhassa 
tartışma noktalarında bedahet iddiasının öne sürülmemesi gerektiği ilkesi 
ve bu ilkenin bağlayıcılığı aktarıla gelen genel bir prensiptir. 

                                                 
33  Sadrüşşerîa teosofia olarak açıklanan nazarî tasavvuftan ziyade amelî tasavvuf yanlısıdır. 

Aksi halde Sadrüşşerîa’nın günümüze ulaşmayan muhtemelen “vahdet-i vücûd” içerikli an-
layışı reddettiğine dair müstakil risale kaleme almış olması açıklanamazdı. O kadar ki bir 
nüsha kenarına Sadrüşşerîa’nın nazarî tasavvufu anlamadan eleştirmeye kalkıştığı önce 
mesaisini onları anlayama yöneltmesi gerektiği notu eklenmiştir. Sadrüşşerîa, Şerḥu 
Taʿdîli’l-ʿulûm fî’l-Kelâm (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Nuruosmaniye, 2659), 138b.    

34  Sadrüşşerîa, Şerḥu Taʿdîli’l-ʿulûm fî’l-Kelâm, (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Antalya 
Tekelioğlu, 798), 166b. 

35  Zaruret davası ile savaş metaforu için bkz. Abdülaziz Ferhârî, en-Nibrâs: Şerhu şerḥi’l-ʿaḳāʾid 
(İstanbul: Asitâne Kitabevi, 2009), 374.  
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Sadrüşşerîa nezdinde teselülün her türlüsü bedihi olarak yanlıştır. Kimi-
leri teselsülün bedihi yanlışlığını bırakıp zincirlemeyi sonlandırmak için 
türlü kanıtlamalara girişmiştir. Fakat bu girişim hüsranla sonuçlanınca Tan-
rı’nın varlığı hakkında şüpheye düşülmüştür. Oysa bu tehlikeli yola girmek-
tense baştan hiç başlamamak gerekir. Kesin olan bir mesele hakkında kesin-
lik arayışına çıkmak yarı yolda kalmakla neticelenecektir. 

İtidal, dengeli olmak insan için önemlidir. İster düşünce, ister davranış 
düzeyinde olsun iki aşırı uçlu ifrat-tefrit çizgisinin ortasında yer almak, in-
san için gereklidir. Davranışlarda olduğu gibi düşünmede de dengeli olmak 
önerilmiştir. Düşünme faaliyetini yanlış yerlerde kullanmak da bir tür ifrat 
ve tefrit sayılmıştır. Düşünmenin itidali hikmettir. Düşünmek melekesini 
yersiz kullanmak ifrata yol açar ve insanı cerbezeye düşürür.36 Yine fikir faa-
liyetini kullanmamak da tefrite düşer ve ahmaklıkla sonuçlanır. Teselsülü 
iptal için kafa yormak hikmetten çıkış cerbezeye giriş demektir.   

Sadrüşşerîa’nın bu iki uca dair verdiği örnekten beriki parçayı temsil 
eden teselsül, öteki bütünü ifade eden Allah’ın varlığı sıfatları ve ahiret ahva-
lidir.37 Ona göre bedihi olan teselsülün batıl olmasındaki gerekçeler üzerine 
fazla kafa yormak (tevaggul) istikametten çıkmaya neden olabilir. Zira saf 
akıl teselsülün yanlışlığını bilir, bununla ikna olmayarak çeşitli kanıtlama-
larla bunun yanlışlığını göstermeye çalışmak bir kerteden sonra beyhude 
çaba sarf etmekten öteye gitmez. Sözü edilen yanlışlığı değişik tarzlarda ha-
zırlanmış argümanlarla çürüteceğim derken Tanrının varlığından şüpheye 
düşmek veya düşürmek tehlikesi her daim kaimdir. Bu nedenle teselsülü ip-
tal süreçlerine fikrî mesai harcamak gereksiz ve anlamsızdır. 

 
Sonuç  
Kelam ve felsefe dizgeleri tarafından bilgi; “vacip-mümkün-müstahil” 

olarak üçlü kategorileri aklın mutlak hükümleri diye tanımlanmıştır. Buna 
paralel biçimde müstahil kapsam dışında bırakılarak mevcutların standart 
taksimi yine bilgi alanıyla birbirine mutabıktır. Burada varlıkla bilgi alanla-
rında yürürlüğe konulan yargıların karşılıklı transferi dikkatten çıkarılma-
malıdır. Tanrı Vâcibu’l-vücûd olmak bakımından bu hiyerarşinin en tepesin-
de nedensiz varlık olarak bulunmak zorundadır. Ancak bu kadarlık bir bilgi 
zorunlu varlık Tanrıyı tanımak kelamcılar için eksiktir. Bu zatın yetkinlik 
yönünü açığa çıkarıcı ve onu tavsif edici sıfatların üzerinde durulmalıdır. 
Tanrı’nın ezeli-ebedi sübûtî sıfatlarında, kelamcılar sıfatlar için açıkça son-
suz kelimesine yer vermese bile, zımnen sonsuzluk bulunmaktadır.  

                                                 
36  Ahmed Taşköprizâde, Şerḥu’l-Aḫlâḳı’l-ʿAḍudiyye, neşir ve çev. Elzem İçöz & Mustakim Arıcı 

(İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014), 43. 
37  Sadruşşerîa, Şerḥu Taʿdîli’l-ʿulûm fî’l-Kelâm (Antalya Tekelioğlu, 798), 288a.   
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Burhân-ı tatbîk kanıtının gücü sayesinde kelamcılar, Allah’tan başka her 
şeyin sonluluğunda ödünsüz bir duruş sergilemişlerdir. Sonlu evren sonu-
cunu oldukça keskin ve yakıcı bir hararetle savunmuşlardır. Kelâmî sistemce 
insan için sonluluk kaçınılmazdır. Gündelik bilgiler bu kesinliği ona vermek-
tedir. İnsanın özel ve küçük sonluluğunu, evrenin genel ve büyük sonlulu-
ğuna kıyaslamayla insan-evren sonluluğuna ulaşmışlardır. Basit ifadesiyle 
insan sonlu ise evren sonlu olmak zorundadır. Sayılan gerekçelere dayana-
rak kelâm sistemi kuruluşundan günümüze sonlu mekân sonlu zaman so-
nuçlarındaki kesinlikten taviz vermemiştir.    

İslam düşüncesinin klasik kelâmî-felsefî metinlerde çeşitli alan ve düzey-
lerde yapılan tartışmalarda, problemin ana merkezinin tespiti ve taraflara 
ait söylemlerin ayıklanarak yerli yerine oturtulması önemli görülmektedir. 
Münazara ve müzakere yürütülürken muhtemel anlaşmazlıkların yaşan-
maması, olası yorumlara kapı aralayıcı kaygan zeminin tahkim edilmesi, yü-
rütülen çekişmenin denetlenebilmesi adına sorun merkezinin tespit ve tayin 
edilmesi oldukça önemli ve belirleyici addedilmiştir. Sözgelimi [  الضرورة دعوى 

مسموع غير النزاع محل في [ sıklıkla kullanılan bu klişe söz Türkçede; özellikle an-
laşmazlık ve uyuşmazlık alanında zaruret iddiası yapılamaz, şeklinde anlaşı-
labilir. Her ne var ki bu genel ilkenin bağlayıcılığı ve uygulaması sorgulan-
malıdır. Bu kural genel-geçer bir ilke olarak metinlerde dile getirilmiş olsa 
bile ihlal edilmediğini söylemek zordur. Çünkü kelam kitaplarında işlenen 
insan fiilleri veya hüsün-kubuh meselesinde tartışmalı olan bir noktanın za-
ruret/bedahet iddiasıyla çözülmeye çalışıldığına tanık olunmaktadır. Aslın-
da bedahet fikriyle sonlanan bir meselenin hiç tartışmaya açılmaması en 
doğru bir yaklaşım olmalıdır. Nitekim bedihi bilgilerin hatırlanması için kişi 
ikaz edilebilir, ancak bu bilgilerin başka bilgilerle kanıtlanmasını yapmak 
imkânsızdır. İmkânsız bir alanın tartışılmaya açılması ise gereksizdir.   

Yanlışlığı veya yanlışlık kümesini kesin bir şekilde ifade eden, çeşitli yar-
gılar kelam ilminde özdeyiş halinde tekrar edilebilmekte ve sorunların çö-
zümlenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin, “kıdemi sabit olanın ademi 
imkansızdır”, “tahsil-i hâsıl ve tercih bilâ müreccih bâtıldır” bunların yanında 
“devr ve teselsül imkânsızdır” deyimi de imkansızlar kümesi kapsamında sa-
yılmaktadır. Klasik kelâmî metinlerin hemen hepsinde türlü tartışmaların 
sonlandırılmasına oldukça sık istihdam edilen bu kalıptaki ifadelerin güncel 
değerlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği aşikârdır. 
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Öz 
Kelâm eserleri içinde teorik fizik konularını ihtiva eden en güçlü telifler-

den biri de şüphesiz Şerhü’l-Mevâkıf’tır. Bu eserde tartışılan pek çok mesele 
sonraki dönemlerde müstakil literatür oluşturacak biçimde çeşitli hâşiyelere 
konu oldu. Entelektüel merakı, kütüphanesi, tahriratı ve klasik soruları dö-
nemin karakteristiği olan tahkȋke uygun göre incelemesiyle öne çıkan bir 
Osmanlı alimi olan Müeyyedzade Abdurrrahman’ın (v. 922/1516) eş-
Şübhetü’l-Âmme adlı risalesi de Cürcânî’nin (v. 816/1413) bu eserinde tartış-
tığı hareket-mekân ilişkisi üzerinedir. Müeyyedzade cüz’ü lâ yetecezzâ risale-
sinde ele aldığı sürekli nicelik-süreksiz nicelik (zaman-ân) ilişkisi ile bağlan-
tılı olarak, hareket, zaman ve mesafe meselelerini tamamlayıcı mahiyette bu 
risaleyi kaleme almıştır. Burada üzerinde durulan temel sorun (şübhe) ise 
belli bir mesafede hareket eden kürenin bu mesafeyi tek bir mekân ya da 
birbirine bitişik mekânlar üzerinden mi katettiği hususudur.  

Cürcânî belli bir mesafede hareket eden bir nesne için, başlangıç ve son 
arasında tek-ortak bir mekân olduğunu savunur. Ancak onun kevni sürekli 
olarak yenilenmekte ve nisbeti de mesafenin sınırlarına göre değişmektedir. 
Dolayısıyla mesafenin sınırları varsayımda çoğaldığı gibi bu mekânlar da 
varsayıma göre çoğalmakta ve böylece bu sürekli mekânda, bitişik iki mekâ-
nı varsaymak mümkün olmaktadır. Müeyyedzâde o dönemde ‘umumȋ şüphe’ 
olarak bilinen bu klasik soruna dair Cürcânî’nin cevabını yorumlar ve gerek-
çeli bir şekilde doğru ve yanlış bulduğu tarafları sıralar. Neticede kendi fizik 
anlayışına uygun olarak cismin; mekân, nitelik, nicelik ve vaz’ gibi temel ka-
tegorilerde nasıl hareket ettiğini izaha çalışır. Bu bildiri, Müeyyedzâde’nin 
Şübhetü’l-âmme risalesi etrafında, XVI. yy.da Osmanlı düşüncesinde fizik ko-
nuları bağlamında kelâm-felsefe karşılaşmasını irdelemeyi ve dönemin en-
telektüel seviyesi hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Teorik Fizik, Müeyyedzâde, Şübhetü’l-Âmme Risalesi, 
Hareket, Mekân  
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Giriş 
Kelâm eserleri içinde teorik fizik konularını ihtiva eden en güçlü telifler-

den biri de Şerhü’l-Mevâkıf’tır. Bu eserde tartışılan pek çok mesele sonraki 
dönemlerde müstakil bir literatür oluşturacak biçimde hâşiyelere konu ol-
du. Entelektüel merakı, kütüphanesi, tahriratı ve klasik sorunları dönemin 
karakteristiği olan tahkȋk ve tahrîre uygun biçimde incelemesiyle öne çıkan 
bir Osmanlı âlimi olan Müeyyedzade Abdurrrahman Efendi’nin (v. 
922/1516)1 eş-Şübhetü’l-Âmme risalesi de Cürcânî’nin (v. 816/1413) ve önce-
sinde pek çok nazariyatçının tartıştığı hareket-mekân ilişkisini konu almak-
tadır. O, cüz lâ yetecezzâ risalesinde tetkik ettiği sürekli nicelik-süreksiz nice-
lik (zaman-ân) ilişkisi ile bağlantılı olarak, hareket, zaman ve mesafe mesele-
lerini tamamlama maksadıyla bu risaleyi kaleme almıştır.2 Burada üzerinde 
durulan genel şübhe3 ise hareketin varlığını tartışmaya açacak biçimde, belli 
bir mesafede hareket eden bir kürenin bu mesafeyi tek bir mekân mı yoksa 
birbirine bitişik mekânlar üzerinden mi kat ettiği sorusudur. 

Cürcânî belli bir mesafede hareket eden bir nesne için, başlangıç ve son 
arasında tek ve ortak bir mekân olduğunu savunmaktadır. Ancak onun arazla-
rı (ekvân) sürekli yenilenirken nisbeti de mesafenin sınırlarına bağlı olarak 
değişirmektedir. Ayrıca mesafenin sınırları varsayımda çoğaldığı gibi bu me-
kânlar da varsayımda çoğalmakta ve böylece hareketin varlığını ispatlayan 
sürekli iki mekânı varsaymak mümkün olmaktadır. Müeyyedzâde risalede bu 
paradoksu ve cevabı tetkik ederken fizik anlayışına göre cismin mekân, nite-
lik, nicelik ve vaz’ gibi kategorilerde nasıl hareket ettiği sorununa da açıklık 
getirmektedir. Bu bildiri mezkur risalesi merkezinde, XVI. yüzyılda Osmanlı 
                                                 
1  Müeyyedzâde hakkında bio-bibliyografik kayıtlar için bk. Taşköprîzâde Ahmed Efendi, eş-

Şekâ’iku’n-nu‘mâniyye fî ulemâi’d-devleti’l-Osmâniyye (Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 
1395/1975), 176-179. Mahmûd b. Süleymân el-Kefevî, Ketâ’ibu a‘lâmi’l-ahyâr min fukahâ’i mez-
hebi’n-Nu‘mâni’l-muhtâr. (İstanbul: Mektebetü’l-İrşâd, 1438/2017) 4/419-424. İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1949) 2/657–660. Hasan 
Aksoy, “Müeyyedzâde Abdurrrahman Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
(Ankara: TDV Yayınları, 2006), 31/485-486.  

2  Nitekim bir mecmuada bu iki risale birbirini izlemekte ve şübhetü’l-âmme cüz risalesinin 
bir bölümü olarak yer almaktadır. Bu devamlılık ve girişteki ifadeler iki konu arasındaki ya-
kın ilişkiyi gösterir. Bu yazıda da atıf yapılan risale için bk. Müeyyedzâde Abdurrahman 
Efendi, Risâle fi Cüz’ ellezî lâ yetecezze’ (Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 5414), 31a-44b. 
Faslun fi’ş-şübheti’l-âmme bölümü için bk. vr. 39b-44b. Bu risale müstakil olarak ve farklı 
isimlerle de kataloglarda yer alır. Bk. Fi’ş-şübheti’l-âmme (Süleymaniye Kütüphanesi, Köprü-
lü, 1596). Risâle fi Halli şübheti’l-âmme (Süleymaniye Kütüphanesi, Çorlulu Ali Paşa, 304). 
Faslun fi’ş-şübheti’l-âmme (Escorial, Ms. Arabe 236). Risâle Hükmiyye fi’l-hareke (Süleymaniye 
Kütüphanesi, Hasan Hüsnü Paşa, 600). 

3  Şübhe kelimesi Arapçada “zan, kuşku, karışıklık” vb. anlamlara gelse de İslâm nazariyatın-
da, itiraz, eleştiri, tartışma ve karşıt iddia gibi içerikleri de karşılayan teknik bir anlama sa-
hiptir. Bu sebeple risale başlığını genel tartışma ya da genel itiraz anlamında değerlendir-
mek gerekir. 
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düşüncesinde fizik konuları bağlamında kelâm-felsefe karşılaşmasını irdeler-
ken, dönemin entelektüel seviyesine dair bilgi vermeyi hedef edinmiştir.4 

1. Bağlam: Hareketin Kategorileri 
Müeyyedzâde’nin risalesi umûmî şüphenin mahiyeti ve bu kapsamda ya-

pılan tartışmaları anlamak için zorunlu olarak Şerhü’l-Mevâkıf’a müracaat 
etmeyi gerektirir.5 Cürcânî bu başlık altında önce “hareketin belli bir kate-
goride gerçekleşmesinin anlamı”na dair iki felsefî yorumu değerlendirmek-
tedir. İlkinde kategori sabit kalırken hareketli cisim halini tedrîcen değiş-
tirmekte ve kategoriye konu olan cevher, o hareketle ister arazî ya da tâbi 
olarak nitelensin isterse böyle nitelenmesin, o kategori bu hareketin asıl 
konusu olmaktadır.6 İkincisinde ise kategori, nicelik, nitelik ve konumda da 
olduğu gibi hareketin cinsidir ve bazı mekânlar sabit kalırken bazısı ise akı-
cıdır. Buna göre akıcı olan her cins harekettir ve böylece hareket o akıcı 
cinslerin bir türüdür. Cürcânî ikinci görüşe yakın dursa da, hareketin anla-
mını, konuya ilişen sıfatların (avârız) kademeli biçimde değişmesi olarak 
görmektedir. Ancak değişen şeyden farklı ve izafî bir hâl olan değişim, deği-
şenden farklı bir cins meydana getirmektedir. Oysa ki harekette kategori 
değişirse, hiçbiri onda gerçekleşen değişimin cinsi olamaz ve bu durumda 
konu, o kategoriye ait bir türden yine ona ait başka bir türe, bir sınıftan baş-
ka bir sınıfa ya da bir fertten başka bir ferde doğru intikal eder.7 Cürcânî’nin 
hareketin anlamına dair bu yorumu ileride üzerinde durulan tartışma konu-
sunda da belirleyici olacaktır. 

                                                 
4  Müeyyedzâde’nin cüz’ün lâ yetecezze’ ile şübhetü’l-âmme adlı risalelerini Bonn Üniversitesine 

bağlı olarak yürüttüğümüz bir proje bağlamında çalışmaktayız. Bu projenin mahiyetini ve ha-
lihazırda ulaşılan sonuçları özetleyen bir çalışma için bk. Osman Demir, “Tracing a-Dawanī in 
Ottoman Lands: Mu’ayyadzāda ‘Abd al-Rahmān and His Natural Theology”, Entelekya Logico-
Metaphysical Review 4/1 (Mayıs, 2020), 15-28. Müeyyedzâde’nin cüz’ün lâ yetecezze’ risalesinin 
tahkiki ve incelemesi için ise bk. Osman Demir-Mehmet Arıkan “Noktaya Dokunmak: 
Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi’nin Cüz’ün lâ yetecezze’ Risalesinin Tahlil, Tahkik ve Ter-
cümesi”. Nazariyat: İslam Bilim ve Felsefe Dergisi 5/1 (Nisan, 2019), 135-94. Bu projeye destekleri 
için Bonn Üniversitesi Alexander von Humboldt Kolleg for Islamicate İntellectual History’e ve 
bu bölümün kıymetli yöneticisi Judith Pfeiffer’e şükranlarımı arz ederim. 

5  İlgili bölüm için bk. Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhü’l-Mevakıf, trc. Ömer Türker (Türkiye Yazma 
Eserler Kurumu, İstanbul, 2015), 2/634-664. 

6  Cürcânî bu görüşün yanlışlığını bir cisim siyahlaştığında zâtının siyahlığında bir artma ol-
madığı örneği ile açıklamaktadır. Bk. Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, 2/636-637. 

7  İbn Sînâ ise bir kategoride hareketin varlığının dört şekilde anlaşılacağı görüşündedir. İl-
kinde kategori hareketin bizâtihî kâim gerçek konusu iken ikincide hareketin cevherî bir 
konusu olmasa da, önceden var olması sebebiyle cevherin hareketi burada gerçekleşir. 
Üçüncüde kategori hareketin cinsi, hareket de onun türüdür; dördüncüde ise cevher bu ha-
rekette bir türden başka bir türe bir sınıftan başka bir sınıfa geçmektedir. İbn Sînâ sonun-
cuyu tercih ettiğini belirtir. Bk. İbn Sînâ, Kitâbu’ş-eş-Şifâ, et-Tabî‘iyyât I: es-Simâü’t-tabî‘i, tasd. 
ve mür. İbrâhîm Medkûr, thk. Said Zâyed (Kum: Menşûrâtü Âyetullah el-Uzmâ el-Mer‘aşî 
en-Nec‘î, 1409), 98. 
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Cürcânî hareketin gerçekleştiği meşhur kategorileri; nicelik, nitelik, ko-
num ve mekân olarak sıralamaktadır. Bunlardan ilki olan nicelik kategori-
sinde hareket artma ya da eksilme yoluyla gerçekleştiğinden toplamda dört 
şekilde meydana gelmektedir. Artma yoluyla hareket ise i) ya bir şeyin ek-
lenmesi ii) ya da eklenmemesiyle, eksilme yoluyla hareket ise iii) ya bir şe-
yin ayrılması iv) ya da ayrılmamasıyla olmaktadır. Bunlardan ilki olan bü-
yüme ise cisme eklenerek her tarafına karışan şeyle cismin hacminin tabiî 
oranda artması iken, ikincisi olan genleşmenin örneği donan suyun hacmi-
nin azalıp eriyince ilk haline dönmesidir. Genleşmenin zıddı olan yoğunlaş-
ma ise cisimden bir parça kopmadan hacminin eksilmesidir. Büyümenin ter-
si olan erime ise cismin bütün taraflarında ondan doğal bir oranda ayrılan 
şeyler sebebiyle hacminin azalmasıdır. 8 

Hareket ikinci olarak nitelik kategorisinde meydana gelir. Üzümün ka-
rarması ve suyun ısınması olayları gibi buna dönüşüm (istihâle) denmekte-
dir. Burada cisim, bir nitelikten diğerine yavaşça intikal etmektedir. Cürcânî 
bu olayın kümûn-zuhûr ve karışım şeklinde gerçekleştiğini savunanların 
düşüncelerini de eleştirmektedir.9 

Hareket üçüncü olarak konum kategorisinde vaki olur ki feleğin ekseni etra-
fında dönmesi buna örnektir. Felek bu hareketle bir mekândan diğerine varma-
dığı için hareketi mekânsal değildir. Ancak burada feleğin konumu ve parçala-
rının kendi dışındaki kuşatan ya da kuşatılan şeylere olan nispeti sürekli değiş-
mektedir.10 Cürcânî bu çerçevede feleğin farazî parçaları olduğu iddiasını red-
detmiştir. Zira dış dünyada var olmayan bir şey hariçte hareket edemez. Feleğin 
varsayımda mevcut olan parçalarının hareketi ise vehmîdir. Onlar hareket et-
mese de, parçaların kuşatan ve kuşatılan halinde olan dıştaki şeylere nispetinin 
değişmesi anlaşılamaz. Çünkü söz konusu yer değiştirme ve değişimin ilkesi, 
parçaların dışındaki şeylerle değil, bizzat o parçalarla kâimdir.11 

                                                 
8  Genleşme, miktarsız heyûlânın, gelen miktarları kabul etmesidir. Sahip olduğundan büyük 

bir miktar gelirse genleşme, daha küçük miktar gelirse de yoğunlaşma gerçekleşir. Cürcânî, 
Şerhü’l-Mevâkıf, 2/ 638-639. 

9  Kümȗn-zuhȗr teorisini savunanlar bu olayı bir şeyde mevcut olan şeylerden birinin gizle-
nip diğerinin açığa çıkmasıyla açıklarlar. Zuhur eden parçalar ve nitelikleri duyuyla algıla-
nırken gizlenen parçalar ve nitelikleri ise algılanmaz. Karışım görüşünü savunanlar ise ya 
cisim soğuduğunda sıcak parçaların onu terkettiğini ya parçalar dışarıdan girdikten sonra 
cismin sıcak olduğunu ya da cismin bazı parçalarının ateşe dönüşüp su parçalarıyla karıştı-
ğını iddia ederler. Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, 2/644-647. 

10  Cürcânî’ye göre İbn Sînâ’nın sözleri vaz‘î hareketi onun keşfettiğini vehmettirse de Fârâbî 
Uyûnu’l-Mesâil’de feleklerin hareketlerinin dairesel ve konumsal olduğunu ifade etmiştir. 
Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, 2/644-647. İbn Sînâ’nın vaz‘î harekete dair görüşleri için bk. İbn 
Sînâ, es-Simâ‘u’t-tabî‘î, 1/103-105. 

11  Cürcânî, feleğin parçaları mekânsal olarak hareket ettiğinde feleğin de mekânsal olarak hare-
keti gerekir iddiasını, parçaların mekânlarının hareketinden onların toplamının da hareket 
etmesi gerekmediğini söyleyerek cevap vermektedir. Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, 2/648-649. 
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Hareketin dördüncü kategorisi ise mekân olup hem kelâmcılar hem de fi-
lozoflar genelde hareket denince bu intikâli (nukle) kastederler.12 Dilde ve 
örfte hareketle bu mana kastedilse de bu vaz‘î hareket de bu bağlamda tartı-
şılmıştır. Kelâmcılar ise hareketi nukle/intikâl ve itimâd olarak ayırıp, ilkin-
de bir başka mekâna nakil olduğunu ikincisinin ise aynı mekânda yapılan iki 
hareket olduğunu belirttiler. Cürcânî açısından asıl tartışmalı olan mekânsal 
(eynî) harekettir zira burada hareket eden nesnenin mekâna teması söz ko-
nusu olmakta ve bu da kaçınılmaz biçimde meselenin fizik teorisi açısından 
izah edilmesini gerekli kılmaktadır. 

 
2. Konu: Umûmî Şüphe ya da Hareketin Mâhiyeti 
Cürcânî mekân kategorisinde gerçekleşen hareket konusunda genel bir 

tartışma (şübhetü’l-âmme) olduğunu kaydetmektedir. Bu şüphe esasında ha-
reketin mahiyeti ve varlığına dair İslâm öncesi dönemlerden itibaren dile 
getirilen ciddî bir itirazdır. Zenon paradoksu diye meşhur olan bu iddiada, 
sürekli ve zihnî bir durum olan hareketin maddî dünyada bölünen parçalar-
dan olması sorgulanmış ve her ihtimalin hareketi iptal edeceği öngörülmüş-
tür. Fahreddin er-Râzî (v. 606/1210) Sirâceddin el-Urmevî (ö. 682/1283) 
Şemseddin es-Semerkandî (ö. 702/1303) ve Şemseddin İsfahânî (ö. 749-1349) 
gibi pek çok âlim bu şüpheyi Zenon ve Parmenides’e nisbetle takrir ettiler 
ve cevapladılar. Buna göre şayet hareket bölünme kabul etmezse aynı şekil-
de mesafe de bölünme kabul etmez. Hareket bölünme kabul ettiğinde ise şu 
an olamayacağı için geçmiş ve gelecek de olmayacak ve hareket sona ere-
cektir. O bölümlerden bir kısmı şu an var olsa, bölünmüş olamayacak, yoksa 
şu ân da olamayacaktır. Mevcut geçip gittiğinde ise bu durumda bölünme-
yen başka bir şey ortaya çıkacaktır. Bu ise hareketin dolayısıyla da mesafe-
nin bölünmeyen parçalardan oluşmasını gerektireceği için çelişkidir.13 Bu 

                                                 
12 Nitekim İbn Sînâ hareketin öncelikle mekân değiştirme (istibdâl) anlamında vazedildiğini 

ifade etmiştir. İbn Sînâ, es-Simâ‘u’t-tabî‘î, 1/83. 
13 Bk. Fahreddin er-Râzî hareketin varlığını tahkik ederken özellikle İbn Sina eleştirisinde 

Zenon’un görüşlerinden istifade etse de nihai tahlilde onun iddialarını zaruriyat hakkında 
şüphe ortaya attığı için cevap vermeye değer bulmaz. Bk. Fahreddin er-Râzî, Kitâbu’l-
Mulahhas fi’l-Mantık ve’l-Hikme, tahkik ve değerlendirme İsmail Hanoğlu (Ankara: doktora 
tezi, 2009) 3/480-484. Râzî bir başka yerde ise Zenon ya da Parmenides’e işaret etmeden 
meseleyi ortaya koymaktadır. Bk. Fahreddin er-Râzî, el-Mebâhisü’l-meşrikıyye fî ilmi’l-ilâhiyyât 
ve’t-tabî‘iyyât, nşr. Muhammed Mu’tasım-Billâh el-Bağdâdî (Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 
1990), 2/674. Sirâceddîn el-Urmevî, Metâlî‘u’l-envâr, thk. ve çev. Hasan Akkanat, (Ankara; 
doktora tezi 2006), 1/200-201. İsfahânî’ye göre bu şüphenin cevabı; hariçte mevcut olan bir 
hareketin cismin başlangıç ve son arasında orta bir sınırda olması ve uzamlı olmadığı için 
bu hareketin bölünmemesidir. Zira uzamlı bir şey hariçte değil hayaldedir. Bk. Şemseddin 
el-İsfahânî, Tesdîdü’l-Kavâ‘id fî Şerhi Tecrîdi’l-Akâid, tsh. Hâlid b. Hammâd el-Advânî, (Kuveyt: 
Dârü’z-Ziyâ, 2012), 2/879. Semerkandî’ye göre ise vehmî bölünme, şimdide olanın varlığına 
zarar vermediği gibi bilfiil bölünememe parçayı da gerektirmez. Hareketin, başlangıç ve 
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genel tartışmayı çözümleyen alimler zaruri gördükleri hareketi, onunla kas-
tedilen bilfiillik ve bilkuvvelik durumlarını ayrıştırıp aklî ve vaz’î delillerle 
ispata çalıştılar. Böylece doğa felsefesinin temel konusu, ilgili diğer kavram-
larla birlikte kabul edilen fizik modele uygun biçimde gözden geçirildi. 
Cüveynî ise hareketin mahiyetini tartışan bu mühim sorunu şöylece ortaya 
koymaktadır: 

i) Mekân kategorisinde hareket eden bir cismin şayet mesafenin başın-
dan sonuna kadar tek bir mekânı varsa ve cisim burada başka bir mekâna in-
tikal etmiyorsa, aslında o, mekânda hareket etmiyor ve tek bir mekânda du-
ruyor demektir. 

ii) Mekânda hareket eden bir cisim, eğer bu sırada farklı mekânları 
katediyorsa, o mekânların birinde ya bir andan fazla duracak ya da durma-
yacaktır. Bu ihtimalde ise şu seçenekler ortaya çıkmaktadır: 

a) Bu mekânların birinde bir andan fazla kalırsa hareket sona erecektir. 
b) Bu mekânlardan birinde sadece bir ân kaldığında ise o anlık mekânla-

rın art arda gelmesi gerekecektir. Çünkü bu mekânlar tek bir zamanla bölü-
nürler ve o zaman bu mekânların hiçbiri değilse de o mekânsal hareket sona 
ermelidir. Mekânlar peş peşe geldiklerine göre anlar da peş peşe gelir ki fi-
lozoflara göre bu yanlıştır.14 

Cürcânî mekân kategorisinde tartıştığı bu sorunun aynı şekilde nicelik, 
nitelik ve konum kategorileri için de söz konusu olduğunu söylemektedir. 
Buna göre hareketin ya tek bir mekân ya da çoklu mekânlar üzerinde mey-
dana geldiğini yani hareketin kat ettiği mesâfenin ya bölündüğünü ya da bö-
lünmediğini varsaymak gerekecek ve her halükârda hareketin reddine ka-
dar giden çeşitli sorunlar ortaya çıkacaktır. Oysaki hareketin varlığı ve 
seyyâl tabiatı bedîhî olarak gözlem yoluyla tespit edilen bir husustur. Bu ha-
reketi ân kavramını ve ontolojik statüsünü dikkate almadan tespit etmek de 
mümkün olmayacağına göre mevcut fenomenin makul izahını yapmak ge-
rekir. Cürcânî pek çok kişiyi meşgul ettiğini belirttiği bu itirazın tek bir çö-
zümü olduğunu kaydetmektedir. Buna göre mekân kategorisinde hareket 
eden bir cisim, mesafenin başından sonuna kadar devam eden tek bir mekâ-
nı kat etmektedir. Bu mekân esasında cismin mesafenin başı ile sonu arasın-
                                                                                                               

son arasında bir hareketin oluşmasıyla varlığının mümkün olduğu ise bilinmektedir. Bu du-
rum daha önce ya da sonra değil cisim hareket ettiği sürece mevcuttur. Hareket, süreklilik 
anlamında hariçte değil ancak zihinde mevcuttur. Bk. Şemseddin es-Semerkandî, es-
Sahâifü’l-ilâhiyye, thk. Ahmed Abdurrahmân Şerîf, (Kuveyt: Mektebetü’l-Felâh, 1985), 220-
221. 

14 Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, 2/648-650. Müeyyedzâde, Şübhetü’l-âmme (Fatih, 5414) 39b-40a. 
İsfahânî de tek bir mesafede ancak tek bir hareketin olacağını ve buradaki çokluğun zât de-
ğil arazlar bakımından ve zâtı gereği müşahhas ve tek bir şeyin ârız olan ve çoğalan durum-
lara nisbeti yoluyla gerçekleşeceğini belirtmiştir. O, meşhur şüphenin çözümünü de bu il-
keye dayandırmaktadır. Bk. İsfahânî, Tesdîd, 2/878. 
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da ortada olmasıdır ve istikrarlı değildir. Nisbeti mesafenin sınırlarına yani 
vusûl ve zevâle göre değişir ve bu sınırları çoğaldıkça da artar. Mesafenin sı-
nırları varsayımda çoğaldıkça mekânlar da buna göre varsayımda çoğalır. Me-
safe, zaman, hareket ve mekân birbiriyle örtüşen haller olduğuna göre, nasıl 
ki belli bir mesafede birbiriyle buluşan ve aralarında hiçbir mesafe olmayan 
iki sınırı varsaymak mümkün değilse aynen o süregiden mekanda da birbiriy-
le bitişik iki mekânı varsaymak mümkün değildir. Aksine, bir çizgi üzerinde 
varsayılan iki nokta arasında da başka noktalar varsayılabildiği gibi, o sürekli 
mekânda varsayılan iki mekân arasında da başka mekânlar varsayılabilir. Bu 
çözüm sayesinde umûmî şüphenin takrîrinde tespit edilen ve her biri sürekli 
bir nicelik olan hareketi nefyeden i) anların art ardalığı ii) hareketin sona er-
mesi ve iii) hareket edenin durması gibi durumlar söz konusu olmaz. 
Cürcânî’ye göre tek bir kararsız nitelikte hareket edenin hali de böyledir. 
Onun için varsayılan her bir anda başka bir varsayılan nitelik olacaktır. O ka-
rarsız nitelikte iki bitişik niteliği varsaymak ise mümkün değildir. Aksine za-
manda varsayılan her iki an arasında başka anları varsaymak mümkünse o ni-
telikte varsayılan her iki nitelik arasında da başka nitelikler varsayılabilir. Do-
layısıyla yukarıda söz konusu edilen mahzurların hiçbirisi ortaya çıkmaz. 

Cürcânî’nin bu çözümü hareketin bilfiil ya da bilkuvve gerçekleşen bir hal 
olmasına dair tanımıyla ilgili bir husustur. Hareket dışta bilfiil oluşan bir du-
rum değilse onun ancak bir mesafenin başı ve sonu arasında akledilir bir du-
rum olduğu varsayılabilir. Böylece hareketlinin ancak vusul ve zeval şeklinde 
belli mesafelere olan nisbeti söz konusu olacak ve esasında bu da ancak zihnî 
bir varlık olarak hayal edilebilecektir. Hareketin diğer anlamı ise onun hariçte 
bilfiil varlığıyla ilgilidir. Bu anlamda hareket başlangıç ve son arasında bir or-
tada bulunma (tavassut) halidir. Bu durumda hareket mesafenin herhangi bir 
sınırında var olmayan ortadaki bir sınırdır. Bu tavassut hali, hareketin sûreti 
olup nesne hareketini sürdürdüğü müddetçe ondan ayrılmaz. Bu halde cismin 
kat ettiği her sınır ya da an ise ancak varsayımda mevcuttur. Cürcânî hareke-
tin tanımına dair bu görüşleri de dikkate alarak bir çözüm ortaya koymuştur 
ki esasında bu husus pek çok müellifi meşgul etmiştir.15 Nitekim Müeyyedzâde 

                                                 
15  İbn Sînâ’ya göre hareket gibi sürekli bir şeyin bilfiilliği, mesafeyi bölen sebeplerin onun bö-

lünmesine ilişmesidir. Bu bölünmenin sınırları arasında hareketi içeren mesafeler vardır, 
zaman da bu hareketle örtüşür. Burada ân bilfiil çoğalmaz, zira o ancak mesafe bilfiil ço-
ğalmasıyla artar. Tek bir konuda olan hareket tektir, bilfiil ayrışmaz, aksine sürekli olup 
şahsen sabit olan bir şeyin yokolması için beraberinde bu halin mevzuya kıyasla değişmesi 
de gerekmez. Bilfiil farklı olan bir şeye bağlanan nisbet ise bilfiil farklılaşabilir. Tek olan bir 
şey, nisbetin bilfiil çoğalmasına bağlı olarak nisbet açısından bilfiil çoğalır. Mesafe sürekli 
tek ise ona yönelik nisbet de tek olduğundan sayısı değişmez. Mesafeye herhangi bir bö-
lünme ve farklılık iliştiğinde, bunun hareketle ilgisi yoksa ve birbirlerini gerektirmiyorlar-
sa, ârız olan ikilik de -birin çoğa nisbeti gibi- arazî olarak çoğalır. Bu durumda nisbet bir şe-
yin zâtında olmayan hâricî şeydir. Bir mekânda hareket edenin çokluğu da onun farklı me-
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buradan hareketle onun eserlerinde ortaya koyduğu hareket tanımını da dik-
kate alan bir çerçevede konuyu tahkik etmiştir. 

 
3. Katkı: Müeyyedzâdenin Tahkiki 
Müeyyedzâde bu tartışmayı Cürcânî’nin verdiği cevap üzerinden aktar-

dıktan sonra yorum ve önerilerini sıralamaktadır. Ona göre bahsi geçen bu 
cevabın/çözümün iki boyutu/yorumu (tevcîh) bulunmaktadır: 

İlkinde hareket eden şeyin mekânının mesafenin başından sonuna kadar 
tek olması söz konusudur. Böylece o şeyin zâtı sürekli olurken arazları ise 
devamlı surette yenilenir. Onda ârızın farzedildiği her anda başka bir an bu-
lunmasa da bu iki ân arasında sonsuz ârızlar varsayılabilir. Böylece cisim 
ârızlara göre akıcı olur ve yine ârızların çoğalmasına göre de çoğalır. Yani 
her ârız itibarıyla zâtından farklı, bir başka ârız itibarıyla da zorunlu olur. 
Ârızla birlikte alınan zât başka bir ârızla alınan bu zâttan farklıdır. Ancak bu 
başkalık (gayriyet) akleden kimsenin itibarı olarak anlaşılmalıdır. Zira varsa-
yıma göre çoğalma, mesafenin sınırlarında olduğu gibi vücudun takdirine 
göre değil itibara göredir. Ancak burada her iki artmanın da akıldan etki-
lenmesiyle ilgili bir benzerlik vardır. Cürcânî’nin “bu mekânda süreklilik 
arzeden iki mekânı varsaymanın mümkün olmadığı” ifadesi ise aslında, za-
manın sürekliliğine göre mekânda süregiden iki ârızı varsaymanın mümkün 
olmamasıdır. 

Müeyyedzâde bu çözümde, bahsi geçen sonsuz durumları farzetmekle il-
gili çeşitli sorunların olabileceğine işaret etmekte ve bunları sekiz maddede 
özetlemektedir. 

1) Hareketin, hareket eden şeyin nispetinin mesafenin sınırlarına göre 
değişerek başlangıç ve son arasında vukûu, hareketin bilfiil mekân kategori-
sinde gerçekleşmesi ile çelişmektedir. Nitekim Cürcânî’nin çeşitli eserlerin-
de16 yer alan bu orta hareketin de duyu ile bilindiği söylenemez. Şayet hare-
ketin gerçek bir tavassut olduğuna hükmedilmezse, onu varsayarak ortada 
olunduğu ve bir sınıra varıldığı söylenemez. Cürcânî ise hareketin “bilkuvve 

                                                                                                               
kânlarda olması değildir. Hareketin mesafesinde bilfiil bir ayrışma ve belirli bir mekân ol-
madığı için, mekânda mutlak manada cinse bağlı ya da bilfiil çoklu mekânlara nisbetiyle 
teşahhus eden ve çeşitlenen türsel bir durum da yoktur. İbn Sînâ, es-Simâ‘u’t-tabî‘î, 1/86-87. 
Râzî bu işkâlin çözümünde hareketin tavassut olma karakterini vurgular ve mahiyetin hari-
ci durumlarla teşahhus etmesinin illeti olarak zaman, mekân ve hareketin birliğine dikkat 
çeker. bk. Fahreddin er-Râzî, Mebâhisü’l-Meşrikıyye, 2/675-676. Teftâzânî ise bu hususa, ha-
reketlerin mahiyet ve avârız olarak farklılığı şahıs olarak da birliği konusunda değinmiştir. 
Bk. Sa’düddîn et-Teftâzânî, Şerhü’l-Makâsıd, th. Abdurrahman Umeyre (Beyrut: Âlemü’l-
Kütüb, 1998), 2/432-434. 

16  Burada Hikmetü’l-Ayn şerhine işaret edilmektedir. Bk. Müeyyedzâde, Şübhetü’l-âmme (Fatih, 
5414), 40a. İlgili ifadeler için bk. Mübârekşah Şemseddin, Şerhü’l-Hikmeti’l-Ayn (Şirket-i 
Şakîkîyye, Kazan, 1901), 252. 
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olanın ilk kemâli” olduğunu söylemiştir, oysaki hareketi tavassut olarak ni-
telemek bilfiil oluşması demektir. Burada hareketin zâtına dair bir güç de 
yoktur aksine mesafenin sınırlarına olan nisbeti söz konusudur. Hareket 
eden şeyin, başlangıç ve son arasında mesafenin sınırlarına kadar, her biri 
nisbetlerin tebeddülüyle devam eden iki ortası kabul edilirse ve bunlardan 
ilki mekânsal diğeri ise hareket olursa, hareketli cisim, mekânsal harekette 
de tıpkı mekânda olduğu gibi hareket etmelidir. Zira zâtın devamlılığı ve sı-
fatların değişmesi hususunda bu mekânla hareket arasında fark olmaz ve 
akıl, cismin bu ikisinde de aynı şekilde hareket ettiğine hükmeder. Cismin 
her an, başka bir andaki mekânından farklı bir mekânı olursa, araz ve ârızın 
da bizzat ondan farklı olmaması gerekir. Bu da onun aynı şekilde başka bir 
andaki hareketine muğâyir olduğu varsayılan her anda gerçekleşen mekân-
sal hareketi olup, zâtlar dışında araz ve ârızın olması gerekir. 

2) Bu durumda cismin aslında ârızlar dışında mekânda gerçek bir hareke-
ti olmaz ve burada gerçek anlamda hareketle nitelenen kategoridir (mekân). 
Cisim bu ârızlarla dolaylı olarak ve bilfarz nitelenir; zira tedrîcen değişen ci-
sim değil kategorinin ârızlarıdır. Müeyyedzâdeye göre burada mekân varsa, 
nefsü’l-emrde bu itibarî ârızlarla (mesafenin sınırlara nisbeti) nitelenmek 
için yine nefsü’l-emrde birbirini izleyen anlık nitelemeler gerekir ve bu da 
anların birbirini izlemesi sorununu doğurmaktadır 17 Nefsü’l-emr’de böyle 
nitelenmezse, mekân zâta ve ona nefsü’l-emr’de ilişen arızlara göre sürekli 
olur. Burada değişen, değiştiren tarafından cisme ilişen itibarlardır yoksa 
onun mekânda hareketi yoktur. Aksine bu mekânı bu nisbetler sayesinde 
çok mekân olarak varsaymak, tek bir cismi sınırları düşünmeye bağlı olarak 
çok cisimler farzetmek gibidir ve butlânı açıktır. 

3) Bu cevap hareketin mekân kategorisinde hareket eden cismin mekâ-
nında icra edildiğine dair şüpheyi de gidermez zira onun şahıs olarak tek 
olmadığını belirtmektedir.  

4) Ârızların tebeddülü anında nisbet baki kalmayacağı ve dolayısıyla da 
zât da yenilenemeyeceği için hareketli cismin şahıs olarak tek kalması da 
söz konusu değildir. Zira hareketin tebeddül etmesi için kesilmesi gerekir.18 

                                                 
17  Müeyyedzâde, Şübhetü’l-âmme (Fatih, 5414), 40b. Onun nefsü’l-emr kavramına, hareketli kü-

re modeli üzerinden süreklilik-süreksizlik problemini incelediği cüzün lâ yetecezze’ risalesin-
de yer vermesi de önemlidir. Kürenin yüzeye, nefsü’l-emirde tek ve sürekli olan bir şey sa-
yesinde temas ettiği belirtilirken noktanın haricî varlığını ispatta bu kavramdan istifade 
edilir. Bk. Demir-Arıkan, “Noktaya Dokunmak”, 150-151. Burada kastedilen mahzur 
Cürcânî’nin de şüphenin takririnde son seçenek olarak belirttiği, sürekli ve aklî bir durum 
olan hareketin, anların art ardalığına bağlanmasının onun akıcı mahiyeti ile çelişeceğidir. 

18  Müeyyedzâde’ye göre burada asıl tartışma hareketle birlikte değişmesi gerekmeyen eyn-i 
izâfîde (evde ve gecede olmak) değil, sath-ı muhîte benzeyen hakikî eynde ya da onunla ge-
rekçelenen hey’ettedir. Bk. Müeyyedzâde, Şübhetü’l-âmme (Fatih, 5414), 41a. 
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5) Bu cevap, konum feleğinin sonsuza kadar tek bir şahıs olmasını da ge-
rekli kılmaz. Zira her bir yıldıza ilişen üçgen ve dörtgen şeklindeki sonsuz 
konumlar, ay tutulmasını gerektiren mukâbele, güneş tutulmasıyla nitele-
nen yakınlaşma vd. konumlar da şahsen tektir, değişen ve çoğalan ise onla-
rın ârızlarıdır. Bu tek konumun kendisi ise ârızları itibarıyla değişir. Adet 
olarak tek bir feleğin tek olan hareketi, çoğalmayan ve tebeddül etmeyen 
orta bir harekettir. Zira onun sona eren bir nihayetinin olması, tebeddül et-
tiği ve ondan sonra başka bir hareketin ortaya çıktığı anlamına gelir. Oysaki 
bu, gerçekte, hareketli nesnenin mesafenin yarısına ulaşmasının hareketi 
kesmediği ve devri gerektirmediğ gibi, inkıtayı gerektirmez.19 

6) Bu açıklama, niceliksel harekette bir seferinde bir zirâ diğerinde ise 
şahsı baki kalarak bir zirâ -ya da tersi- şahıs olarak tek bir niceliğin olmasını 
gerektirir ki, bu da bâtıldır. Çünkü kendisi tek ve sürekli olan şey, bazı par-
çaları yok olunca sona erer.20 Varsayılan cüzlerden ve bilkuvve olsa da, par-
ça tebeddül edince bütün de tebeddül eder. Hareket ister artsın ister eksilsin 
aynı şekilde fark olmaksızın sürekli cisim de böyledir. 

7) Bu izah, nitelikte hareket eden şeyin şahsının da tek bir nitelik ve her 
an bu türden bir ferd olmasını gerektirir. Nefsü’l-emirde ise bu bâtıldır. Zira 
bu türlerin türsel değil arazî olması ya da bunların sürekliliği ile birlikte 
zâtın tebeddül etmesi gerekir. Farz ve itibara göre olduğunda ise nefsü’l-
emre mutabık olmaz. Zira bu şahıs kendi nefsinde belirli bir keyfiyet türü-
nün ferdi olup onu başka bir tür farzetmek iki anı bir ferd, maddî olanı ise 
mücerred saymaya benzer. Aynı şekilde istihâlede türler gerçek anlamda te-
beddül etmediğinden, türlerin tebeddül ederek diğer hareketlerden ayrıl-
masına gerek yoktur. Bu türler bilkuvve de olamaz. Zira keyfiyet ya da diğer 
kategorilerden belli bir şahsın gücü başka bir türün ferdi değildir. Türleri 
etkileri dışında bilmek de mümkün değildir. Isınan bir cismin sıcaklığının az 
ya da çok olması arasındaki keyfiyet farkına zorunlu bilgi ve anlık bedâhet 

                                                 
19  Müeyyedzâde’ye göre feleğin dönmesi, nefsü’l-emrde çoğalan şeylerden farklı olarak ha-

yalde oluşan sonsuz bölünmeler için tek bir durumun farazî cüzleridir. Tek dönmeyi -
burçların yavaşça hareketi gibi- bölünme ile çoğalan hareketler, bu dönmenin zamanını da 
aylara, günlere ve saatlere bölünerek çoğalan zamanlar olarak düşünmek gerekir. Artan 
dönmeler ilave hareketlerdir, tek dönmenin zamanı ise tektir. Bunlar nefsü’l-emrde bir 
mekânda hareket edenin mesafesinin sınırlarına ulaşmasına benzer. Mekansal hareket, 
cismin mesafenin sınırlarına varması ve mesafesinin bölünmesi ile de feleğin hareketi ise 
onda varsayılan noktanın belirli bir mevziye ulaşması sayesinde çoğalmaz. Tek bir orta ha-
reket, ârızları bakımından artan değil varsayılan cüzlerine bölünen bir hareket olarak dü-
şünülürse herhangi bir nakz da yöneltilemez. Bk. Müeyyedzâde, Şübhetü’l-âmme (Fatih, 
5414), 41b. 

20  Müeyyedzâde, Şübhetü’l-âmme (Fatih, 5414), 42a. 
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ile hükmedilir. Bunda şüphe edilirse zaruriyyata olan güven de ortadan kal-
kar.21 

8) Hareket edenin şahsı değil de ârızları tebeddül ederse, cisim hareketle 
nitelenmeye devam eder. Maddenin surette bazı ârızlarını kademeli olarak 
değiştirmesi şeklinde gerçekleşen hareketi hem câizdir hem de vakidir.22 

Müeyyedzâde’nin Cürcânî’nin çözümüne yönelik ortaya koyduğu ikinci 
tevcih ise şudur: Bu çözümde kastedilen, bu tek ve devamlı olan mekânın, 
hareket ve zamanın sürekliliğine göre göre ulaştırıcı (isâlî) hüviyete sahip 
uzamlı bir durum olmasıdır. Onun bilfiil cüzü yoktur aksine cüzleri diğer sü-
rekli şeyler (muttasılât) gibi varsayımdadır. Zamanda farzî olan her cüz için 
onda da farzî bir cüz bulunur. Varsayıma göre anların artması ile kastedilen, 
zamanın cüzlerine göre varsayımda artmasıyla birlikte mekânsal hareketin 
(eyn) tekliği ile önemli bir yönde gerçekleşmesidir. 

Müeyyedzâde’ye göre Cürcânî’nin “Varsayımda iki ân arasında sonsuz 
anlar farzedilebilir.” sözü de anlamlıdır. Zira ondan nakledildiğine göre key-
fiyette hareket eden bir cismin, sürekli ve uzamlı bir keyfiyeti bulunmakta-
dır. “Varsayılan her anda başka bir keyfiyet daha vardır” sözünün manası 
ise bu uzamlı keyfiyetin farzî bir cüz olduğunu varsaymaktır. Tebeddül eden 
türler ise bilkuvvedir, onlardan her birinin cüz’ü başka bir keyfiyet türüdür. 
Bu cüzler farzî ve bilkuvve olunca bu cüzlerin aynı olan türleri de aynı şekil-
de bilkuvvedir.23 Ona göre bu ikinci tevcîhte de iki problem (işkâl) vardır: 

                                                 
21  Müeyyedzâde bu konuda İbn Sînâ’nın Talikat’taki görüşlerine de müracaat eder. Buna göre 

bir nesnenin siyahlığının artmasının, aslın kalıp ferin ona eklenmesi şeklinde siyahın siyah-
lığının artması değil de mevzunun siyahlığının artması anlamına gelir. Bir şeyin siyahlığı-
nın artması da ârızlarının değişmesi değil, siyahlığının hakikatinin değişmesidir. Asılda 
gerçekleşen bu değişim türü de değiştirir. Böylece artma (teşdîd) ârızların değil hakikatta 
türlerin değişmesi (tebeddül) ile olur ve bu da şahısları değiştirir. Mizaçta da böyledir, onun 
ilk türünün ortadan kalkması farklı bir mizacı oluşturur. Bedenin mizacı keyfiyette hareket 
ettiği için mizaç nefsin dışında bir şeydir. Mizaç beden canlı olduğu sürece kalır, nefs ise 
tektir ve değişmez, bu sebeple mizac nefs olamaz. Nefste baki olan zâttır avârız değil. 
Müeyyedzâde, Şübhetü’l-âmme (Fatih, 5414), 42b. Bu ifade için bk. İbn Sînâ, et-Ta‘lîkât, thk. 
Seyyid Hüseyin Museviyan (Tahran: Müessese-i Pejûheş-i Hikmet ve Felsefe-i İran, 1391), 
100-101. Cürcânî’ye göre de cisim siyahlaştığında zâtının siyahlığında bir artma olmaz. Bk. 
Cürcânî, Şerhü’l-Mevâkıf, 2/636-637. 

22  Müeyyedzede’ye göre ise Cürcânî’nin bu büyük şüpheden kaçış olarak isimlendirdiği şey ise 
cevherde hareketin reddine dayanır. Meselâ keyfiyette hareket eden, hareketin başı ve so-
nuna kadar tek bir akıcı hal gibi mekâna dokunur. Fertleri mahallinde tebeddül eden ve 
mahalli de şahıs olarak baki kalan bu akıcı halin benzerlerinin de mahalleri ile kâim olan 
araz olmaları gerekir. Bu da fertlerin bir mahalde gerçek bir tebeddülüne engel olur. O hal-
de tek bir ferdin ârızları tebeddül eder; bu ârızlar itibarıyla fert olarak isimlenir, mahal ise 
öncelik için bu ârızlara değil bunların ârız olduğu şeye ihtiyaç duyar. Müeyyedzâde, 
Şübhetü’l-âmme (Fatih, 5414), 43a. 

23  Müeyyedzede Cürcânî’nin bu kastını, Şerhü Hikmeti’l-Ayn’da “Bizâtihî sürekli bir mesafede 
olan bu keyfiyette sonsuz sınırlar farzedilebilir” sözünün de desteklediğini belirtir. Bk. 



XVI. Yüzyıl Osmanlı Coğrafyasında Teorik Fizik Tartışmaları    399 

 

İlki; sürekli (ittisalî) hüviyeti olan bir şeyin anda hiçbir varlığı olamaz. 
Böyle bir halde, uzamlı bir nitelik olarak varsayılan keyfiyetlerden hiçbiri-
nin hareket anında var olmaması gerekir. Gözle görülen şeye ters olan bu 
durumda cisim keyfiyetle nitelenemez. Bu sebeple onda sonsuz anlık keyfi-
yetlerin tahakkuk ettiğini kabul etmek gerekir. Bu da ya anların art ardalı-
ğını ya da bilkuvve olduklarını söylemeyi zorunlu kılar. Hariçte anda var 
olmakla nitelenmenin bilkuvve olduğunu söylemek de bâtıldır. Çünkü iki 
ucundan biri bilkuvve oldukça nisbet bilfiil olamaz. Dolayısıyla anlık nitele-
melerin tahakkuku gerekir ki, anların art arda gelmesi için bu yeterlidir. 
İkincisi ise Cürcânî’nin de belirttiğine göre sürekli hüviyeti olan bir varlığın 
tedrîcen olması makul değildir. Bu varlığın hareket ettiği de düşünülemez; 
zira hareket, hareket eden cisim olmadan tahakkuk etmediği gibi içinde ha-
reket olmadan da tahakkuk etmez.24 

 
Sonuç 
XVI. yy. Osmanlı entelektüellerini ilgilendiren hususlardan biri de umumî 

şüphe olarak kavramlaştırdıkları hareketin varlığı ve mahiyeti konusudur. Bu 
muhteva sadece ilgili eserlerin arazlar kısmında değil aynı zamanda müstakil 
hâşiyeler üzerinden de ele alınmıştır. Müeyyedzâde konuya dönemin en güçlü 
metni üzerinden dahil olmuş ve Cürcânî’nin cevabını iki tevcih üzerinden 
mahzurlu yönlere işaret ederek incelemiştir. O, şârihin iddialarının götürdüğü 
sonuçları ortaya sermiş, eksik, çelişkili hatta maksadın tam aksine götürecek 
biçimde hareketin reddine götüren sonuçlara da işaret etmiştir. Böylece cüz 
risalesini tamamlayıcı mahiyette, mevzî bir konuyu sınırlı bir atıf çerçevesi 
içinde denetlemiştir. Elbette burada bir hâşiye boyutunda ortaya konan hası-
lanın idrak edilmesi Zenon ve Parmenides’e uzanan antik kökleri bir yana, İs-
lâm geleneğinde İbn Sînâ’dan Fahreddin er-Râzî’ye ve oradan muhaşşîlere, 
nasıl alımlandığını izleyen bir çerçevede bakmayı gerektirir. Diğer bir güçlük 
ise fiziğin temel konusu olan hareketi ele alması sebebiyle atomcu ve madde-
sûretci tabiat bahisleri yanında varlık bahsine de atıf yapmayı icap ettirmesi-
dir. Her halukarda risale bu dönemde düşüncenin ulaştığı ince noktayı gös-
termesi bakımından önemlidir ve analitik sonuçlara varmak için yatay planda 
dönemin literatürü ile de kıyas edilmeyi gerektirmektedir. 
                                                                                                               

Müeyyedzâde, Şübhetü’l-âmme (Fatih, 5414), 43b. Cürcânî’nin bu ifadesi için bk. Mübârekşah 
Şemseddin, Şerhü’l-Hikmeti’l-Ayn, 252. 

24  Müeyyedzâde tedrîcen hâsıl olduğu bilinen bazı olayların, Cürcânî’nin zikrettiği delilin imkânsız-
lığını ortadan kaldırdığını belirtir. Buna örnek, suya daldırılan bir kübün geniş yüzeyler oluştur-
ması ve hareket sonlandığında, kalan yüzeylerin toplamının -zamanın bir ucunda gerçekleşseler 
de- tedrîcen meydana gelmesidir. Bu durum, cismin yüzey ve çizgilerde nasıl hareket ettiğini de 
açıklar. Güneşin hareketinden oluşan ışık, çise vb. durumlar da vehmî oldukları için miktar ola-
rak hareket etmezler. Aksine cisimde tedricen görülürler ve bu durumda hareketin hakiki mev-
zusu cismin zâtı olur. Müeyyedzâde, Şübhetü’l-âmme (Fatih, 5414), 44a. 
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Öz 
Eşarîlik, İslam düşüncesi üzerindeki etkileri hala belirgin olan bir kelam 

okuludur. Kurucu imâm Ebu’l-Hasan el-Eşarî (ö. 936)’nin Mutezile’den ayrı-
lıp, özgün ve ayrı bir ekolün temellerini atıp eski okuluna muhalefet etmeye 
başladı. Bu süreçten sonra Eşarîlik, yöneticilerin desteği, eğitim kurumla-
rında düzenli olarak okutulması, Mutezile’den farklı bir kelam arayışı içinde 
olanların ona olan eğilimleri gibi nedenlerden dolayı büyük ve sistemli bir 
ekol haline geldi. Gazzâli (ö. 1111) sonrası kelam-felsefe ilişkilerinin yoğun-
laşması ile birlikte Eşarîlik için yeni bir döneme girildiği konusunda yaygın 
bir kabul vardır. Aslında kurucu imâm Eşarî’nin eserleri incelendiğinde fel-
sefeye olan yatkınlık ve yakınlığın yeni bir şey olmadığı, bu özelliğin kökler-
de bulunduğu fark edilecektir. İlerleyen süreçte kelam konularının incelen-
mesinde felsefe yoğun biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum, 
Müteahhirûn dönemi kelam eserlerinin diline ve konularına bakıldığında 
açık biçimde göze çarpar. 

Eşarilîğin tarihsel ve teolojik akışında temel düşüncelerde ve yöntemler-
de değişiklikler oldu mu? Oldu ise bu hangi noktalarda oldu? Mezhebin ku-
ruluş ve kurulum aşamasında en büyük rakip Mutezile idi. Mutezile eleştirisi 
sadece Eşarîlik değil, diğer Sünnî kelam okulu Matüridîliğin de, meşruiyet 
sağlamak ve fark yaratmak için başvurduğu bir yöntem olarak dikkat çek-
mektedir. Ancak Mutezile’nin tarih sahnesinden çekilmesi ile birlikte tar-
tışmaların yönü ve bağlamında ne gibi değişimler gerçekleşti? Örneğin 
Eşarî’nin söyleminde açıkça dile getirilen insan fiillerinin gerçekte Allah’ın 
fiili olduğu; insandaki kudret, irade ve istitâatın anlık yaratılan arazlar oldu-
ğu düşüncesi, sonraki Eşarî kelamcıların dünyasında nasıl karşılık bulmuş-
tur? Acaba sistemdeki cebr sorununu aşmaya, hiç olmazsa yumuşatmaya 
yönelik girişimler ortaya çıkmış mıdır? Bu sorular, Eşarîliğin gelişim süre-
cinde dikkatle incelenmesi gereken konulara işaret etmektedir.   

Bu çalışmada, Eşarî kelamının tarihsel ve teolojik zirvesindeki temsilcile-
rinden Adudüddîn el-İcî (ö. 1355)’nin iman teorisi ele alınmıştır. Ekoller ara-
sındaki ilişkilerin belirli bir dengeye oturduğu dönemde yetkin bir Eşarî ke-
lamcısının iman ile konulardaki görüşlerinin ortaya konulması Eşarîliğin te-
olojik akışının tespit edilmesi açısından önem taşımaktadır. İcî’nin Mevâkıf 

mailto:mehmetevkuran@hotmail.com
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adlı eseri, şerhlere de konu olmuş ve medreselerde okutulmuştur. Bu neden-
le İcî’nin Eşarî geleneğinin anlaşılmasında ve yeniden yorumlanmasında be-
lirli bir etki sahibi olduğu da söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Eşarîlik, Adudüddîn el-İcî, Mevâkıf, Kelam Ekolleri, 
İman, Tekfîr. 

 
The Theory Of Faith And Understandıng Of Takfer in Al-Iji’s Thought 
Abstract 
Asharite is a theological school that is still active and dominates on 

Islamic thought. The founding imam Ebu’l-Hasan al-Ashari (d. 936) left 
Mutazila and started to oppose the old school by laying the foundations of 
an original and separate school. Over time, the Asharism became a large and 
systematic school due to the support of the administrators, the regular 
instruction of it in educational institutions, and the tendencies of those who 
were in search of a different theology from Mutazila. There is a widespread 
acceptance that Asharism entered a new era with the intensification of the 
relations between theology and philosophy after al-Ghazali (d. 1111). 
Actually, when we examine the works of Ashari, we realize that the affinity 
with philosophy is not new and this feature is in the roots. In the following 
process, philosophy started to be used extensively in the subjects of 
theology. This situation stands out clearly in the theological works of the 
Mutaahhıron period. 

Have there been changes in basic ideas and methods in the historical and 
theological flow of Asharite? If so, at what points? Mutazila was the biggest 
competitor during the establishment and establishment of the sect. The 
criticism of Mutazila draws attention as a method used by both Asharite and 
the other Sunni theological school Maturidism to gain legitimacy and make 
a difference. However, has the direction of the discussions changed with 
Mutazila withdrawing from the stage of history? For example, Ashari 
argued that human acts are actually God’s deeds, and that the power, will 
and qualification of man are instantaneous symptoms created. How did 
these respond in the world of later Ashari theologians? Have there been 
attempts to overcome or stretch the problem of coercion (jabr)? These 
questions are the issues that need to be examined carefully in the 
development process of Asharite. 

In this study, it is discussed that the theory of faith of Adudüddîn al-Iji 
(d.1355), who is one of the representatives of the theological and historical 
theology of the Ashari theology. It is important to reveal the views of a 
competent Ashari theologian on the issues of faith in a period when the 
relations between the schools are in a certain balance, in terms of 
determining the theological flow of the Asharite. Ijî’s book named Mawaqıf 
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was also the subject of commentary and was taught in madrasahs. For this 
reason, it can be said that Ijî has a certain influence on the understanding 
and reinterpretation of the Ashari tradition. 

Keywords: Asharite, Adudüddin al-İji, Mawakıf, Kalam Schools, Belief, 
Takfîr. 

 
1. Eşarîlik: Temeller ve Tarihsel Akış 
Büyük dünya dinlerinin kurucusu ya da tebliğ edicisinin bildirdiği ve 

hatta yaşadığından farklı olarak mezhep/sect adı verilen yapılar üzerinden 
yaşandığı ve yaşatıldığı bilinen bir gerçektir. Mezhep sosyolojik ve teolojik 
bir olgu olarak dinin yaşanmasının ve görünürleşmesinin zorunlu aracı ol-
masının yanında, dinsel birlik ve bütünlüğü parçalayan ve nefreti ebedîleş-
tiren sorunlu yapılara olarak da işlev görebilmektedir. Mezhep olgusuna 
toptancı ve indirgemeci yaklaşımlardan uzak biçimde bakmak ve hem din 
hem de toplum açısından oynadığı rolü doğru tanımlamak gerekmektedir. 
Fıkıh açısından mezhepler büyük oranda gerekli ve onsuz olamayacak dinsel 
yapılar olarak algılanır. Ancak kelam aşısından mezhep ve taklit kavramları, 
iman-küfür, hak-batıl, hidâyet-dalâlet sınırlarının çizildiği ve tekfîr dolu 
suçlamaların inananlar arasında yaygınlaştığı, bir arada yaşamayı imkânsız-
laştıran problemli bir alandır. Bu bakımdan İslam’ın din olarak tanımlanma-
sı kadar mezhep ve mezhebî kimliklerin de tanımlanması ve anlaşılması bir 
o kadar kritiktir.1  

Eşarîlik, İslam geleneğinde ortaya çıkmış olan ve adını Ebu’l-Hasan el-
Eşarî’den alan kelam-teoloji ekolüdür. Sünnî kelam anlayışını tarihsel ve te-
olojik açılardan karakterize eden bu ekolün ayırıcı özelliği, başlangıçta Mu-
tezile karşıtı bir temele sahip olmasıdır. Eşarî yazdığı eserlerle Mutezile’ye 
karşı çok güçlü bir itiraz ve reddiye sergilemiştir. Zamanla yükselen Mutezi-
le karşıtlığının da nedeniyle Mutezile dışında bir kelam anlayışı beklentisi 
içine giren çevrelerde Eşarî’nin görüşleri alternatif bir model olarak görül-
müş ve desteklenmiştir. Ancak Eşarîlik’in kaçınılmaz olarak yüzleşmesi ge-
reken ve keskin biçimde kelam karşıtı bir anlayış olan Ehl-i Hadis ve selefi 
eğilimler, ona karşı da tepkilerini göstermişlerdir. Bir yandan Mutezile ve 
diğer kelam ekollerine karşı mücadele veren Eşarîler, diğer yandan da bu 
kelam karşıtı harekete karşı kelam savunusu yapmak zorunda kalmışlardır. 

Eşarîlik, Ebu’l-Hasan el-Eşarî’nin ortaya koyduğu ilke ve argümanlar doğ-
rultusunda kendisinden sonra gelen kelamcılar tarafından da devam etti-
rilmiştir. En meşhur Eşarî kelâm bilginleri arasında Bâkıllânî (ö. 403/1013), 
İbn Fûrek (ö. 406/1015), Cüveynî (ö. 478/1085), Gazzâlî (ö. 505/1111), 
Şehristânî (ö. 548/1153), Âmidî (ö. 631/ 1233), Fahreddin er-Râzî (ö. 

                                                 
1  Sıddık Korkmaz, Küreselleşme Değerler ve Din (Ankara: Eski Yeni Yayınları, 2019), 21-26 
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606/1210), Kadî Beyzâvî (ö. 685/1286), Adudüddîn el-İcî (ö. 1355), Teftâzânî 
(ö. 793/1390) ve Cürcânî (ö. 816/1413) gibi isimler gelmektedir. 

Eşarîlik tarihi boyunca gittikçe felsefîleşen bir yapısal sisteme bürün-
müştür. Saf felsefî konu ve problemler Eşarî kelamcılarının eserlerinde ay-
rıntılı biçimde yer almış, anlaşılması zorlu metinler ve bölümler için şerhler 
yazılmıştır. Esasında felsefeye yönelik ilgi, henüz kurucu imam Eşarî’nin 
söylemlerinde ve eserlerinde görülmekteydi. Ancak ilerleyen süreçte felsefe 
teoloji/kelam karşısında belirgin biçimde öne çıkmış, gerek söylem gerek 
yöntem gerekse de problemler açısından baskın hale gelmiştir. Öyle ki aklı 
naklin karşısında ölçü ve hakem yerine koymakla eleştirilen Mutezile’yi bile 
geride bırakacak düzeylere ulaşmıştır. Razî’nin “aklî meselelerde naklî delillere 
dayanmanın doğru olmadığı”2 sözünü hatırlamak yerinde olacaktır. Sonuçta 
İslam inancının inanç temellerinin tespit ve savunusu üzerinden kendini 
temellendiren ve meşrulaştıran bir düşüne alanının, temsil ettiği referansla-
ra uzak düştüğü görüntüsü verecek düzeyde soyut ve kapalı bir sisteme bü-
rünmesi tepki ve eleştirileri çekmiştir. Bu husus kelam ilminin meşruiyetini 
ve gerekliliği tartışmaya açan selefi ve sufî söylemlerin dayandığı en belir-
gin nokta olmuştur. 

Eşarî söylemde görülen İslamî ekol eleştirilerinin de evrildiği görülmek-
tedir. Başlangıçta sert ve kesin biçimde Mutezile karşıtlığı ile kendini temel-
lendiren Eşarî söylem, temel olarak bu tutumunu sürdürmekle birlikte za-
manla daha esnek ve anlamaya dayalı bir söylem geliştirdiği görülmektedir. 
Öyle ki bazı ünlü Eşarî müellifler, eserlerinde ekol içi eleştiriler yapmışlar-
dır. Örneğin Gazzalî, tekfîr ve tevîl konusunu ele aldığı Faysu’l-Tefrika adlı 
eserinde, ilmî tartışmalarda öne sürülen bazı görüşlerin tekfîr konusu yapıl-
dığı, oysa bu durumun tevîl/yorum farklılığından kaynaklandığı ve dinin 
temel ilkelerine zarar vermediğini söylemektedir. Bu bağlamda bazı aşırı 
Eşarîlerin, sıfatlar konusunda imam Eşarî’den ayrı düştükleri için kendi 
mezheplerinden kelamcıları tekfîr ettiklerini belirtmektedir.3 Bunu bir has-
talık olarak gören Gazzalî’nin tutumu Eşarîlik içinde bir özeleştiri örneği 
olarak görülebilir. Bir ekol kuruluş ve gelişme aşamalarında daha çok kendi-
ni kabul ettirme ve farklılığı ortaya koyma çabası içine girer. Bu süreçte da-
ha çok sınır çizmek, sınırın öteki alanında kalanları ötekileştirmek gibi tu-
tumlar öne çıkar. Sünnî kelam geleneği içinde mezhepler tarihi yazımının 
çoğunlukla Eşarî yazarlar tarafından kaleme alındığı, bu tarz bir çizginin 
sonraki Eşarî kelamcılar tarafından da devam ettirildiği görülmektedir. An-
cak ekol kurumsallaşmasını tamamladıktan ve kendini gerçekleştirdikten 
                                                 
2  Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, çev. Ömer Türker (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baş-

kanlığı, 2015), 217. 
3  Gazâlî, Ebu Hamid. Faysalu’t-Tefrika beyne’l-İslâm ve’z-Zendeka (Türkçesi İslam’da Müsamaha), 

çev. Süleyman Uludağ (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2013), 24-26 
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sonra, ilk aşamalarda edindiği ötekileştirme ve dışlama tutumlarını esnet-
meye hiç olmazsa aynı katılıkta sürdürmekten vaz geçmeye başlar. Bunu 
Eşarîlik ekolünün tarihsel ve teolojik akışına uyarladığımızda İslamî ekollere 
bakıştaki farklılaşma tikelinde gözlemlemek mümkündür.4 Gazzâlî’de örnek-
leri görülen bu tutum İcî’de biraz daha gelişmiş ve ileri seviyelere ulaşmış-
tır. Kelam ekollerinin birbirlerini tekfir etmelerindeki aşırılıkları doğru 
bulmayan ve bunun zihinleri taklidin esir almasının bir sonucu olarak gören 
Gazzâlî gibi İcî de teolojik ihtilaflardaki şiddeti önlemeye çalışmaktadır. Bu-
nun için de yapmaya çalıştıkları en temel şey, görüş ayrılıklarının öncelikle 
bir yorum farkından kaynaklandığını göstermektedir. İkinci ve daha önem-
lisi ise ekollerin birbirlerini tekfir ettikleri konuların benzerleri ekol içinde 
de görülmektedir. Bu durumda tekfir, sınırı ve ölçüsü olmayan, söz söyleyen 
ve görüş ortaya koyan hemen herkesi hedef alan genel bir hastalığa dönüşe-
cektir. Bir Müslüman kelamcının İslam dininin temel ve tartışılmaz ilkeleri-
ni ortaya koymaya çalışırken diğer yandan da tekfîr ve tefrikayı önlemek 
için sınır ve ölçüler belirlemeye çalışması değerli bir çabadır. İcî, Eşarî kela-
mının iyice kurumsallaştığı, güçlendiği ve teorik zirvesine ulaştığı bir dö-
nemin temsilcisi olarak geçmişi değerlendirme ve diğer İslam kelam ekolle-
rine bakışta daha üst bir düzey bir dil kullanmıştır. Sadece Mutezile değil 
Haricîlik, Şia5, Mücessime gibi ekollere yönelik eleştirileri de analiz etmiş, 
bu ekolleri tekfir ile suçlayanlara karşı onların savunuculuğunu yapmıştır. 
Suçlamalara konu olan görüşlerde bir küfür unsuru olmadığını delilleriyle 
beraber açıklamıştır.      

 
2. Adudüddîn el-İcî’de İman Teorisi 
İcî iman ile konuları ‘esmâ ve ahkâm’ başlığı altında ele almıştır. Esmâ, 

kimlere mümin kimlere kâfir denileceği, ahkâm ise bu isimleri taşıyanların 
dinî açıdan akıbetinin ne olacağı ile ilgili kavramlardır. İman, lügatte önce-
likle tasdik anlamına gelmektedir. Buna Kur’an’dan Yusuf’un kardeşlerinin 
babalarına hitaben söyledikleri “…sen bize inanmazsın!” sözlerini delil getir-
miş, Hz. Peygamberden rivayet edilen ve imanın tasdik anlamına kullanıldı-
ğı bir hadis ile de desteklemiştir. Buna göre iman, peygamberin Allah’tan 
getirdiği zorunlu olarak bilinen konularda onu tasdik etmektir. 

İmanın marifet/bilgi olduğunu söyleyenler de olmuştur. İmanın bilgi ol-
duğunu savunanların görüşlerini kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür: 

- Allah’ı bilmektir. 
- Allah’ı ve peygamberin getirdiği şeyleri bilmektir. 

                                                 
4  Eşarîliğin tarihsel gelişimi için bkz. İsmail Bulut, “Eşarîlik”, Kelam tarihi ve Ekolleri, ed. Meh-

met Evkuran, 2. Baskı (Ankara: BİLAY, 2019), 240 vd. 
5  İmam Eşarî’nin Şiîlik eleştirisi için bkz. Sıddık Korkmaz, Karizma Dindarlığı- Şiilik Üzerine 

Araştırmalar (Ankara: Fecr Yayınları, 2019), 237 vd.  
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- Kelime-i şahadet ile birlikte tasdiktir. Bu görüşün, Ebu Hanife’den gel-
diği belirtilmiştir.  

- Organların amelidir. 
- Farz olsun nafile olsun tüm ibadetleri yapmaktır. 
- Farz olan ibadetleri yapmaktır. 
- Selef ve Ehl-i Hadîs’e göre iman; kalp ile tasdik, dil ile ikrâr ve organlar-

la ameldir.6 
İcî, Mevâkıf adlı eserinde İslam kelam geleneğinde öne sürülmüş olan 

imanın tanımı ile ilgili tüm bu görüşlerin değerlendirmesini yapar ve arala-
rındaki farkları ortaya koyar. İzlediği yöntem öncelikle anlamaya dayalıdır. 
Her bir iman tanımının, hangi açıdan konusuna yaklaştığını belirlemeye ça-
lışır. İmanı tasdikten ibaret görenlerin, onu bilgi/marifet sayanların ve 
amelleri dahil edenlerin bakış açılarını ve dayanaklarını açıklar. 

- İmanı kalbin fiili olarak görenlere göre, o marifettir ki bu durumda kal-
bin fiili tasdiki de içermektedir. 

- Organların fiili olması durumunda ise dilin ya da organların fiili olarak 
anlaşılır. Dilin fiili kelime-i şahadeti söylemek; organların fiili ise Allah’a ita-
at anlamında gelen farzları yapmaktır. 

- Kalbin ya da organların birlikte yaptığı fiil olması durumunda, organ ya 
dili ya da dil dahil diğer tüm organları kapsamaktadır.7 

Kendi tercihini temellendirmeye çalışan İcî lügat, Kur’an ve rivayetler-
den örneklere dayanmaktadır. İmanın yerinin kalp olduğunu gösteren ayet-
ler vardır. Ayrıca Hz. Peygamberin Usâme b. Zeyd’e hitaben söylediği “Onun 
kalbini açıp baktın mı?” sözü de bunu desteklemektedir. Kur’an’da pek çok 
yerde “…imân edenler ve sâlih amel işleyenler…” şeklinde geçen ifadeler, iman 
ile amelin birbirlerinden farklı ve ayrı şeyler olduğunu göstermektedir. Bir 
diğer delil de, “Müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırlarsa…” (49. Hucurât 9) 
örneğinde olduğu gibi, imanın sâlih amelin zıddı ve karşıtı olan kötü işlerle 
birlikte zikredilmiş olmasıdır. İki zıt şeyin bir araya gelmesinin mümkün 
olamayacağı ilkesinden hareket edilmiş ve ayette, ‘iman etmek’ ile ‘mümin 
ile savaşmak’ fiillerinin kişide aynı anda bir araya gelmesi ihtimaline atıf 
yaptığına dikkat çekilerek, imanın amelden (özellikle de kötü ve yasaklan-
mış fiillerden) ayrı olduğu, söz konusu eylemlerin imanı ortadan kaldırma-
yacağının anlaşıldığı belirtilmiştir. “İman edip imanlarına zulüm karıştırmayan-
lar…” (6. En’âm 82) ayeti de iman ile zulüm arasındaki karşıtlık ilişkisi dikkat 
alınarak benzer şekilde bir delil olarak kullanılmıştır.8 

                                                 
6  İcî, el-Mevâkıf, 384, 385. 
7  İcî, el-Mevâkıf, 384, 385. 
8  İcî, el-Mevâkıf, 385. 
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İcî, Mutezile ile iman-islam kelimeleri arasındaki ilişkiye dair bir tartış-
ma içine girer. Mutezile’ye atfedilen iman-islam özdeşliği görüşünü dört 
başlık altında ele alarak bunlar hakkındaki açıklamasını yapar. 

İlk olarak; Mutezile’ye göre farzları yerine getirmek dindir. Din, İs-
lam’dır. İslam’dan kasıt ise imandır. Yüce Allah bazı ibadetleri ve amelleri 
saydıktan sonra ‘İşte bu, dosdoğru dindir.’ buyurmuştur. Ayrıca ‘Kim İs-
lam’dan başka bir din ararsa ondan kabul edilmeyecektir.’ Bunlar İslam ile 
imanın aynı şeyler olduğuna işaret eder. İcî, bu ayetleri inceler ve kastedilen 
şeyin aynılık değil de ihlâs ve delil-medlûl kabilinden güçlü bir ilişki oldu-
ğunu söyler. 

İkinci olarak; ‘Allah sizin imanlarınızı zayi etmeyecektir.’ (2. Bakara 143) aye-
ti Kudüs’e yönelerek namaz kılan Müslümanların durumları dile getirilmiş-
tir. Mutezile bu anlatımdan yola çıkarak amelin imandan, imanın da 
islamdan olduğu sonucunu çıkarmıştır. İcî bu yoruma katılmaz ve ayetteki 
anlatımın amel değil de ameli tasdik olduğunu söyler. 

Üçüncü olarak; Yol kesen Mümin değildir, söylemi ile ilgili tartışmalarda 
yol kesenler hakkındaki ‘Onlara ahirette cehennem azabı vardır.’ (3. Âl-i İmrân 
188) ayetine atıf yapan Mutezile’ye itiraz eden İcî, ayette özel bir anlatım ol-
duğunu ve sahabenin kast edildiğini belirtmektedir. 

Dördüncü olarak da; Hz. Peygamberin ‘Zina eden zina ettiği sırada mü-
min değildir.’ ve ‘Emaneti olmayanın imanı yoktur.’ rivayetleri ile ilgili ola-
rak da mübalağaya başvurulduğunu söylemektedir. Ayrıca İcî, ‘Zina etse de, 
hırsızlık yapsa da (Mümin cennete girer.) Ebu Zer’in burnu yere sürtünse de…’ bu fi-
ili işleyen kimsenin Müslüman olduğunu bildiren hadislerle de çeliştiğine 
dikkat çekmektedir.9 

İcî nasslarda geçen ve iman ile ilgili anlatımlarda iman-amel-islam öz-
deşliği için delil olarak gösterilen ifadeler üzerinde durmakta, bunlara dair 
görüşlerini aklî ve naklî yöntemlerle ortaya koymaktadır. 

İman Artar Eksilir mi? 
Kelamcıların iman konusunda tartıştıkları önemli meselelerinden birisi 

de imanın artıp eksilmesidir. İcî kelamcılar arasında bu konuda iki ayrı gö-
rüşün savunulmuş olduğunu, Razi’ye göre bu konuda yaşanan ihtilafın dilsel 
düzeyde kaldığını, imanın tanımına göre verilen hükümlerin farklılaştığını 
söylemektedir. Örneğin imanı tasdik olarak anlayan kelamcılara göre, iman-
da artma ve eksilme olmaz. Zira tasdik olarak algılanan imanın özünü oluş-
turan şey, yakîn yani kesinliktir. Bu ise farklılaşma, bölünme ve azalıp-
çoğalma kabul etmez. Buna karşılık imandan amel anlaşılıyorsa, artma ve 
azalma kabul edeceği açıktır. İcî, imanın iki açıdan yani imanın özü ve ilişkili 
olduğu şeyler açısından artıp-azalacağı görüşündedir. Tasdik açısından ba-

                                                 
9  İcî, el-Mevâkıf, 386-387. 
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kıldığında iman güçlü ya da zayıf olma yönlerinden değişiklik gösterebil-
mektedir. Eğer iman artma-eksilme göstermezse peygamber ve sahabenin 
imanı ile diğer Müslümanları imanı bir ve eşit statüde olacaktır. İcî bu görü-
şün icmaaya aykırı olduğunu söyleyerek kabul etmemektedir. Ayrıca 
Kur’an’da İbrahim peygamberin ‘… Kalbimin mutmain olması için…’ (2. Bakara 
260) sözünü buna örnek göstermektedir. İkinci açıdan peygamberin getirdi-
ği her şeyin tasdik edilmesi, imanın bir parçasıdır. Genel olarak iman 
(icmâlî) imana ek olarak ayrıntılı olarak (tafsilî) iman artma ve eksilmeyi 
kabul etmektedir. Ayrıca nasslar da buna işaret etmektedir.10 

Küfür Teorisi 
İcî küfrün tanımı ve tekfîr konusundaki görüşlerini açıklarken Haricîler 

ve Mutezile gibi ekollere atıflar yapmaktadır. Küfür, peygamberin verdiği ve 
doğruluğu zorunlu olarak bilinen bir haberden dolayı tasdik etmemektir. 
Yalanlama (tekzîb) anlamına gelen bazı fiiller de hükmen küfür statüsüne 
girmektedir. Bununla birlikte her masiyet ve günah küfür değildir. Bazı fiil-
ler vardır ki, açıkça günah ve çirkindir. Bunların bir kısmı kişiyi günahkâr 
yapar. Bir kısmı ise ne küfrüne ne de imanına hükmetmeye imkân tanır. Ki-
şi, iman ile küfür arasında ortadadır. Hz. Muhammed’in peygamberliğini in-
kâr edenler ise iki gruba ayrılırlar. İnatçılık ile inkâr eden küfre girer. Kendi 
çabasıyla araştırmasına rağmen tasdike ulaşamayanın durumu ilki gibi ol-
mayacaktır. Taklide dayanarak iman eden kişinin durumu hakkında iki gö-
rüş vardır. Bazıları bu kimsenin kurtulacağını söylemişler bazıları da kurtu-
lamayacağını savunmuşlardır. Büyük günah işleyen kişi mümin ise fâsık sta-
tüsündedir. Fâsık ise kâfir değildir. Onun kurtulması ve sonsuza kadar azap 
çekmemesi görüşünde olduğunu belirten İcî, naslarla ilgili olarak farklı te-
villere değinmekte ve kendi yorumlarını ortaya koymaktadır. İcî kelamcıla-
rın ve fakihlerin çoğuna göre Ehl-i Kıble’nin tekfîr edilmeyeceği görüşünü 
aktarmaktadır. Geçmişte Mutezile ve diğer bazı grupların aşırıya giderek 
Müslümanları tekfir ettiğine değinmekte ve bunun sünnete de aykırı oldu-
ğunu söylemektedir.11 

Kelam Ekolleri Arasında Tekfîr Problemi 
Eşarîlik kurucusu olan Ebu’l-Hasan el-Eşarî’nin Mutezile’den ayrılıp ona 

muhalefet etmesi nedeniyle Mutezile karşıtı bir kimlik ile şekillenmiştir. 
Sonraki Eşarî kelamcılarda da Mutezile karşıtlığı sürekli gelişen bir teolojik 
miras olarak devralınmıştır. İcî’nin Mutezile’ye yaklaşımında dikkat çekici 
biçimde bir tutum farklılığı göze çarpmaktadır. Kelamcımız önyargılardan 
uzak biçimde Mutezile’ye yaklaşmakta ve bazı konularda ilmî ölçüler içinde 
haksız ve çelişkili bulduğu sözleri eleştirmektedir. Mutezile’nin tekfir edil-

                                                 
10  İcî, el-Mevâkıf, 387-388. 
11  İcî, el-Mevâkıf, 388-392. 
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diği konuları teker teker ele alan İcî bu suçlamaların geçerliliğini sorgula-
maktadır. 

Mutezile’nin tekfir edildiği ilk konu sıfatların reddedilmesidir. İddia şöy-
ledir: Sıfatlar Allah’ın hakikatini anlatmaktadır. Sıfatları reddeden Allah’ı 
bilmiyor demektir, bu da küfürdür. İcî bu suçlamayı isabetli bulmamaktadır. 
Ona göre Yüce Allah’ın bazı yönlerden bilinmemesi zararlı değildir. Eğer 
böyle olsaydı Mutezile ve Eşarî kelamcılarının ihtilaf ettikleri konularda bir-
birlerini tekfir etmeleri doğru olurdu. 

İkinci nokta, Mutezile’nin Allah’ın kulların fiillerini yarattığını reddet-
mesidir. Burada tekfiri gerektiren ilk konu, Allah’ın kudret sahibi oluşunun 
inkâr edilmesidir. İkinci olarak da lütufta bulunmayı Allah için vacip (zorun-
lu) saymalarıdır. İcî, bu tekfir suçlamasını açıklarken, Allah’ın kulların fiille-
rini yaratması konusunda Mutezile’nin Mecusilere benzetilmesine karşı 
çıkmakta ve Mecusilerin başka bir nedenle küfre düştüklerini, ayrıca 
icmanın delinmesinin küfür olmadığını söylemektedir. Ayrıca bir kimse küf-
rü kastetmeksizin ya da küfre düştüğünü bilmeksizin küfür ile yüz yüze 
kalmışsa, ona kâfir denmeyeceğini savunmaktadır.12 

Mutezile’nin tekfir edildiği üçüncü konu, Kur’an’ın yaratılmış olduğuna 
dair görüşleridir. İddia şöyledir: Bir sahih hadiste ‘Kim Kur’an’ın yaratılmış 
olduğunu söylerse kâfir olur.’ denilmektedir ki bu söz onların tekfiri için ye-
terlidir. İcî’nin bu iddiaya şöyle cevap vermektedir. Rivayet ahâddır ve ke-
sinlik ifade etmez. Ayrıca hadiste kastedilen şey, Kur’an’ın yaratılmış olduğu 
meselesinden farklıdır. Kur’an’ın uydurulmuş ve iftira yoluyla icad edilmiş 
olduğunu anlatmaktadır, konu ile ilgisi bulunmamaktadır. 

Dördüncü tekfir iddiası; Mutezile, Allah’ın dilediği şeyin olacağı, dileme-
diği şeyin ise olmayacağı konusundaki ümmetin icmasına aykırı biçimde 
bunun mümkün olacağını iddia etmektedir. İcî’ye göre bu konuda herhangi 
bir icma bulunmamaktadır. Olsa bile ona aykırılık küfrü gerektirmez. 

Beşinci iddia, Mutezile’nin madûm şeydir, görüşüdür. İddiaya göre 
madûmu şey saymak, heyulâyı savunan ve âlemin kadim olduğunu ileri sü-
ren Materyalistlerin görüşleri ile aynıdır ki bu, küfürdür. İcî, Mutezile’nin 
bu konudaki durumunu ilzâm değil de iltizâm yoluyla tekfir edilen kimsele-
rin durumu gibi görmektedir. Oysa bir fikir ile suçlanmak ile küfrü benim-
semek aynı şeyler değildir. Kelam tartışmalarında sıkça görülen ilzâm yoluy-
la tekfir tehlikeli bir yöntemdir. Hemen tüm kelam ekollerinden gerek diğer 
ekollere karşı gerek ekol içinde kullanılan bu yöntem, bir kişinin sözünden 
çıkarsamalar yaparak onu küfür ile karşı karşıya getirmek tarzında işletilen 
dolaylı bir tekfir yöntemidir. İcî’ye göre Mutezile âlemin kıdemini açıkça sa-

                                                 
12  İcî, el-Mevâkıf, 393. 
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vunmadığı halde onları Materyalistlerle aynı hatta daha kötü durumda gös-
termek asla doğru değildir. 

Altıncı tekfir konusu Mutezile’nin rüyetullahı (Allah’ın görülmesi) red-
detmesidir. İddia ‘… Onlar Rablerine kavuşmayı inkâr ediyorlar.’ (32. Secde 10) 
ayetini delil olarak kullanarak kavuşmanın (likâ) Allah’ı görmeyi gerektirdi-
ğini ve bunu inkâr edenin apaçık bir nassı inkâr etmiş sayılacağından kâfir 
olacağını savunmaktadır. İcî, likâ kelimesinin mecaz anlamda kullanıldığını, 
kast edilenin Allah’ın vereceği sevap ve ödüllere kavuşmak olduğunu, mü-
fessirlerin de ayeti böyle anladıklarını söyleyerek tekfir iddiasını reddet-
mektedir.13 

Mutezile’nin Tekfîr Girişimlerine Cevap 
İcî, Mutezile’nin tekfir edildiği konulara dair görüşlerini ortaya koyarken 

kelam tartışmalarında esas alınması gereken ilkeleri de belirginleştirmiş 
olmaktadır. Müslüman kelam ekollerinin birbirlerine yönelik eleştirilerin-
deki aşırılıkları ve çelişkileri de açıklamaktadır. Bu yaklaşım Eşarî gelenek 
içinde kuruluşun ilk dönemlerinde rastlanan ve ayrışmanın etkisiyle sert ce-
reyan eden tartışma söyleminin bilimsel ve dengeli bir çerçeveye doğru ge-
liştiğini göstermektedir. Nitekim İcî, Mutezile’nin Eşarîleri tekfir ettiği ko-
nulara da değinmekte bu kez de mensubu bulunduğu ekolün savunusunu 
yapmaktadır. 

İlk olarak Mutezile, kulun kendi fiilinin fâili olduğunu reddettiği için 
Eşarîleri tekfir etmektedir. Zira onlara göre bu tutum, gâibin şâhide kıyas 
edilmesi yöntemine bağlı olarak yaratıcının varlığının ispatlanması kapısını 
kapatmaktadır. İcî, Mutezile’nin bu suçlamasını kabul etmemekte ve yaratı-
cının ispatlanması için bu kıyastan farklı başka yolların bulunduğunu dile 
getirmektedir. 

İkinci konu, insanların fiillerinin Allah’a nispet edilmesidir. Bu durum 
insanların fiillerindeki tüm kötülüklerin fâilinin Allah sayılmasına yol aç-
maktadır. Bu da tüm dinleri boşa çıkaran çirkin bir görüştür. İcî buna daha 
önce cevap vermiştik, diyerek kısaca geçer. Mevâkıf şârihi Cürcânî, Allah’a 
nispet edildiğinde hiçbir şeyin çirkin sayılmayacağı açıklamasını ifade eder. 

Üçüncü konu, sıfatların kabulüdür. Hristiyanlar üç kadîm varlık kabul et-
tikleri halde küfre düştüler. Altı-yedi kadîm sıfat kabul edenler ise daha va-
him durumdadırlar. İcî kıdem sıfatın hakkındaki açıklamalarına gönderme 
yapmaktadır. 

Dördüncü konu, Kur’an kadîmdir, sözüdür. Mutezile’ye göre işittiğimiz 
sözün de kadîm olmasını gerekli kılar. Oysa işittiğimiz Kur’an’ın hâdis oldu-
ğu açıktır. İcî, buradaki sorunun hem Mutezile’yi hem de Eşarîleri eşit dere-
cede bağladığını söylemektedir. Her iki grup da işitilenin Allah’ın kelamın 

                                                 
13  İcî, el-Mevâkıf, 393. 
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bizzat kendisi değil hikâyesi/aktarılması olduğunu kabul etmede ortak du-
rumdadırlar.14  

Mücessime’nin Tekfîr Edilmesi 
Kelam geleneğinde kelam ekolleri arasında teşbîh ve tecsîm taraftarları-

na yönelik olarak bir eleştirel tutumun varlığı bilinen bir geçektir. Gerek 
Mutezile gerek Eh-i Sünnte kelamcıları Mücessime’yi genel olarak hatalı ve 
zaman zaman da din dairesinin dışına çıkan bir tasavvur olarak görmüşler-
dir. İcî’nin söyleminde Mücessime’nin tekfir edildiği konuların eleştirel bir 
analizi göze çarpmaktadır. Bir düşünürün kendi dışındaki bir ekolün görüş-
lerine empati yapması ve savunulacak noktalar bulması hayranlık uyandıra-
cak düzeyde dürüstlük ve doğruluk göstergesidir. 

İlk olarak, Mücessime’nin Allah’ı cisimleştirmesinin O’nun bilmemek an-
lamına geldiği iddiası gelmektedir. İcî, daha önce Mutezile’nin tekfir edildiği 
ilk meselede olduğu gibi bir konudaki bilmemenin (cehl) küfrü gerektirme-
yeceğini hatırlatmaktadır. 

İkinci suçlama, Allah’ı cisimleştiren Mücessime’nin puta taptığı yolunda-
dır. İcî, bu suçlamanın haksız olduğunu, Mücessime’nin Allah’a taptığını an-
cak O’nun hakkında mümkün olmayan bazı şeylere inandığını, bunun da ve-
rilen haberleri yorumlamadan almalarından kaynaklandığını, oysa putpe-
restlerin bilerek puta taptıklarını söylemektedir. 

Üçüncü suçlama ‘Allah, Meryem oğlu Mesih’tir, diyenler kâfir olmuşlardır.’ (5. 
Maide 17) ayetine dayanarak Mücessime’nin Allah’ın dışındaki bir şeyi yani 
cismi Tanrılaştırarak küfre düştüğü iddiasıdır. İcî, bir önceki açıklamasına 
atıf yaparak Mücessime’nin açık biçimde böyle bir küfre düşmediğini be-
lirtmektedir.15 

Râfızîler ve Hâricîler’in Tekfir Edilmesi 
Birinci ve en önemli konu, onların sahabenin önde gelenleri hakkında 

kötü konuşmalarıdır. Bu Hz. Peygamber yalanlamak anlamına gelmektedir. 
Çünkü peygamber onları övmüş ve yüceltmiştir. İcî, peygamberin sözünde 
özel olarak bir övme ve yüceltmenin bulunmadığını söylemektedir. Ayrıca 
bu övme ve yüceltme akıbetlerinin selamette olması yani peygamberimizin 
övgüsüne konu olduktan sonraki hayatlarının da güzel devam etmesi şartına 
bağlıdır. Onlara (Hâricîler ve Râfızîler) göre bu şart yerine gelmemiştir. 

İkinci tekfir iddiası, “Sahabenin büyüklerini tekfir eden kimsenin küfre 
düşeceğinden ümmetin icması bulunmaktadır.” sözüne dayanmaktadır. Bu 
gruplardan her biri sahabenin bazı büyüklerini tekfir etmiştir. Bu nedenle 
de küfre düşmüşlerdir. İcî’ye göre sahabeden bazılarını tekfir eden bu grup-

                                                 
14  İcî, el-Mevâkıf, 393, 394. 
15  İcî, el-Mevâkıf, 394. 
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lar, onların sahabenin büyüklerinden olduklarını kabul etmemektedirler. Bu 
nedenle tekfiri gerektiren bir durum yoktur. 

Üçüncü olarak, “Kim Müslüman kardeşini tekfir ederse ikisinden birisi kâfir 
olur.”16 İcî bu tür haberlerin ahâd haber olduğunu ve kesinlik ifade etmeye-
ceğini belirtmektedir. Bununla birlikte bazı yorumlar üzerinden rivayet ile 
ilgili görüşlerini ortaya koymaktadır. İlk olarak karşısındaki insanın ‘Müs-
lüman olduğunu bilerek’ ona kâfir diyenler kastedilmiştir. Nitekim bir 
Müslümanı, gayr-ı Müslüm sanarak ona kâfir diye seslenen kimsenin duru-
mu farklıdır ve küfrü gerektirmez. 

Mevâkıf’da Müslüman kabul edilen ekollerin birbirlerini tekfir ettikleri 
konuların açıklaması ve verilen örnekler bu kadardır. Müellif daha ayrıntılı 
olarak kitabın son bölümünde yer alan ek (zeyl) bölümünde ekollerin hangi 
konularda hataya düştüklerini açıkladığını söylemektedir.17 

İslamî fırkaların tek tek ele alındığı zeyl bölümü yaklaşık 16 (414-430 ara-
sı) sayfa tutmaktadır. Bölüme “Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Biri dışında di-
ğerleri ateştedir. O ise benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlardır.”18 
rivayetini aktararak başlayan İcî, bu rivayeti peygamberin mucizelerinden 
biri sayar. Zira haber verilen ona göre gerçekleşmiştir. Müellif ardından Mu-
tezile, Şîa, Haricîler, Mürcie, Neccâriye, Cebriyye, Müşebbihe başlıkları al-
tında ekolleri alt gruplarına ayırarak ve bu gruplara atfedilen görüşlere yer 
vererek açıklamaktadır. Açıklamaların sonunda ise tekrar 73 fırka rivayetine 
vurgu yapılmakta ve kurtuluşa erecek fırkanın Eşarîlik, muhaddislerin selef-
leri, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaât olduğu belirtilmektedir. Kurtuluşa erecek olan 
grupların bidatlerden arınmış oldukları söylenmekte ve ortak inanç esasları 
da şu şekilde verilmektedir: 

- Âlem hâdistir 
- Allah gerçekten vardır. 
- Allah’tan başka yaratıcı yoktur. 
- Allah kadimdir. 
- Allah ilim, kudret ve üstün sıfatlarla nitelenir. 
- Allah’ın benzeri yoktur. 
- Allah hiçbir şeye hulûl etmez ve birleşmez. 
- Allah’ın zıddı ve dengi yoktur. 
- Allah’ın zâtında sonradan olanlara (hâdis) özgü şeyler bulunmaz. 
- Allah bir mekânda ve yönde değildir. 
- Allah hareket, yer değiştirme (intikal), cehalet, yalan ve diğer eksik sı-

fatlarla nitelenemez. 
                                                 
16  Buhârî, Sahîh, Edeb, 73. Hadis no: 6103; Müslim, Sahîh, İman, 26. Hadis no: 60. 
17  İcî, el-Mevâkıf, 395. 
18  Tirmizî, Sünen, Îman, 18, hadis no: 2640. 73 fırka rivayeti hakkında bir değerlendirme için 

bkz. Ahmet Keleş, “73 Fırka Hadisi Üzerine Bir Değerlendirme”, Marife Dergisi (2005).  
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- O, ahirette görülecektir. 
- O’nun dilediği olur, dilemediği ise olmaz. 
- O, hiçbir şeye muhtaç değildir. 
- Hiçbir şey O’na vacip (zorunlu) değildir. Sevap vermesi fazlından, 

azaplandırması ise adaletindendir. 
- O’nun fiillerinde bir neden, illet ve amaç yoktur. 
- O, zulüm ve haksızlıkla nitelenemez. 
- Parçalardan oluşmuş (mürekkeb) değildir, sınırı ve sonu yoktur. 
- Ölümden sonra dirilme vardır. 
- Hesap, mizan, sırat, cennet, cehennem vardır. 
- Cennet ve cehennem ebedî kalış yeridir. 
- Şefaat vardır. 
- Peygamberlere mucizeler verilmiştir. 
- Rıdvan biatı ve Bedir savaşına katılan Müslümanlar cennetliktir. 
- Bir yönetici (imâm) seçmek Müslümanlar üzerine vaciptir. 
- Peygamberden sonra hilafet ve üstünlük sıralaması Ebû Bekir, Ömer, 

Osman ve Ali şeklindedir. 
- Ehl-i kıbleden kimseyi tekfir etmeyiz. Ancak kudret ve ilim sahibi bir 

yaratıcının inkârı, şirk, nübüvvetin reddi, Hz. Peygamberin getirdiği kesin 
olarak bilinen şeylerin inkârı, haramları helal saymak gibi tutumlar bunu dı-
şındadır. Bunlar dışında muhalif görüş sergileyen kimseler kâfir değil, bidat-
çi olarak kabul edilir.19 

İcî’nin ortaya koyduğu bu tablo ve açıklamalar Eşarîlik eksenli bir fırkayı 
nâciye okumasını yansıtmaktadır. Mâtüridî literatürü ile karşılaştırıldığında 
büyük oranda örtüşen bu yaklaşım kelamî-teolojik anlamda Müslüman 
inancının sınırlarını ve içeriğini belirlemiştir. Bir yandan mezhep eksenli bir 
tutum göze çarparken diğer yandan da ‘ehl-i kıblenin tekfir edilemeyeceği’ 
ilkesinden hareketler diğer İslam ekollerine yönelik mesafeyi de tanımlamış 
olmaktadır. 

 
Sonuç 
Eşarîliğin kurucusu sayılan Ebu’l-Hasan el-Eşarî, uzun süre Mutezile eko-

lü içinde bulunmuş sonra da ayrılarak bağımsız bir sistem kurma yoluna 
girmiştir. Kurduğu sistem daha çok eski ekolü Mutezile’ye karşıtlığı eğilimi 
taşımaktaydı. Mutezile’ye alternatif bir kelam sistemi inşa etme çabası tep-
kilerle karşılaştığı gibi daha fazla destek görmesini de sağlamıştır. Yükselen 
Eşarîlik yöneticilerin desteğiyle daha güçlenmiş ve yayılma imkânı bulmuş-
tur. Sadece Eşarî öğretinin okutulduğu medreseler kurulmuş ve entelektüel 
bir gelenek oluşmuştur. Felsefeye ilgisi hiç yok olmayan Eşarî öğreti olgun-

                                                 
19  İcî, el-Mevâkıf, 429, 430. 
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luk döneminde felsefe ile ilişkilerini daha da yoğunlaştırmıştır. Bu süreç, sa-
de bir din arayışı içinde olan ya da kelam karşıtı zihniyet taşıyan çevrelerin 
kelama olan tepkileri de arttırmıştır. 

Tarihsel ve teolojik zirvesine erişen Eşarîliğin kendi tarih ve teolojisine 
olduğu kadar diğer Müslüman ekollere bakışında da değişimler olmuştur. Bu 
dönemin temsilcilerinden sayılan İcî, iman ile ilgili genel ve alt konuları ele 
alırken yeri geldiğinde mensubu olduğu ekolün görüşlerini eleştirdiği, diğer 
ekollere yönelik yaygın bazı suçlamaları doğru bulmadığı ve kabul etmediği, 
suçlanan ekoller adına gerekçeler ortaya koyarak savunduğu görülmektedir. 
Bu yaklaşımıyla inanca konu olan alan ile düşünce ve yoruma konu olan 
alanı birbirlerinden ayırarak, kelamcılar arasında yaygın olan tekfir hastalı-
ğına karşı mücadele ettiği görülmektedir. Belirli bir ekole sığmakta zorla-
nan, entelektüel düzeyi oldukça yüksek bir kelam anlayışını temsil eden İcî, 
ötekileştirmeye değil anlamaya dayanan bir teolojik yaklaşım sergilemiştir. 
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Öz  
Müslüman düşüncesi açısından 14. ve 15. asırlar, farklı açılardan bilimde 

yeniden bir toparlanma ve üretkenlik hamlesine tanık olunan bir döneme 
işaret eder. Sınırlı olmakla beraber önemli bazı orijinal eserlerin de yazıldığı 
bu asırlardaki en yaygın bilimsel metot, şerh geleneğidir. Bu geleneğin 
önemli ürünlerinden biri de “Mevâkıf” adlı eser ve bunun üzerinde gelişen li-
teratürdür. 

Mevâkıf, Adudüddîn el-Îcî (ö. 756/1355) tarafından yazılmış, sünnî kelam 
ekolünün görüşlerini Eş’arîlik üzerinden altı temel başlık altında anlatan bir 
eserdir. Klasik kelâm tarihinin son hacimli metni olarak kabul edilen bu me-
tin üzerine Osmanlı bilginlerinden çeşitli bilginler tarafından şerhler yapıl-
mıştır. Bu şerhlerin en meşhuru, Alî b. Muhammed b. Alî el-Cürcânî’nin (ö. 
816/1413) yaptığı “Şerhu’l-Mevâkıf” isimli şerhtir. Metin ve şerhleriyle 
Mevâkıf üzerine oluşan literatür, Osmanlı bilim ve medrese eğitimi üzerinde 
derin izler bırakmıştır. Müslüman kelâm ve felsefe eğitiminde temel başvu-
ru kaynağı olarak itibar gören mevâkıf literatürünün muhtemelen en önem-
li konusu epistemoloji bahsidir. 

Anlam dünyasının sınırlarını belirleyen ilkelerin Müslüman düşüncesi 
açısından nasıl olması gerektiğine ilişkin mevâkıf literatüründeki yaklaşım-
lar, etkileri halen devam etmekte olan geniş bir derinliğe sahiptir. Bu bağ-
lamda 14. ve 15. yüzyıl Müslüman düşüncesi üzerinde yapılacak herhangi bir 
bilimsel değerlendirmenin sağlıklı olması için mevâkıf literatürüne değin-
mesi oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Kelâm, Epistemoloji, Mevâkıf, Bilgi, Tanım. 
 
14th and 15th Century In The Thought Of Muslim Epistemology For 

“Mawāqif” Literature 
Abstract  
In terms of Muslim thought, the 14th and 15th centuries point to a 

period in which science has witnessed a recovery and productivity 
initiative. The most common scientific method in these centuries, in which 

https://ror.org/01zhwwf82
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limited but important original works were written, is the tradition of sharh. 
One of the important products of this tradition is Mawāqif and the literature 
on it. 

Mawāqif, is a work written by Adududdīn al-Ījī (d. 756/1355), which 
describes the views of the sunnī kalām school under six main titles through 
As’harism. There are many studies written by scholars on this text, which is 
accepted as the last volume of classical theological history, the most 
important commentary is the commentary named “Sharh Al-Mawāqif” by 
Alī b. Muhammad al-Jurcānī (d. 816/1413). The literature on Mawāqif with 
its texts and commentaries has left a deep impact on the education of 
Ottoman and its science. Probably the most famous subject of Mawāqif 
literature, which is regarded as the main reference source in Muslim 
theology and philosophy education, is epistemology. 

Approaches in the Mawāqif literature about how the principles that 
determine the limits of the world of meaning should be in terms of Muslim 
thought, have a broad depth, whose effects are still ongoing. In this context, 
it is very important that it refers to Mawāqif literature in order to be 
consistent in any scientific evaluation on 14th and 15th century Muslim 
thought. 

Keywords: Kalām, Epistemology, Mawāqif, Knowledge, Definition. 
 
Giriş 
Müslümanlar, düşünce ve sistematik bilgi üretme alanında gelişmeye 

başladıklarında bir medeniyet kurmanın zorunlu şartının varlık hakkında 
anlaşılabilir, tutarlı ve sürdürülebilir bir bilgi nazariyesi kurmaktan geçtiği-
ni anlamakta gecikmediler. Onların bu farkındalığı, çok geçmeden entelek-
tüel bir çabayı da beraberinde getirerek tüm alanlarda kanıt ve metot olarak 
kullanabilecekleri her türlü birikimden en iyi şekilde faydalanmalarına ne-
den olmuştur. 

14. ve 15. yüzyıllar, iki asır süren bir entelektüel kargaşasının sonrasında 
gelen ve Müslüman dünyasının kültürel, bilimsel, ekonomik, askerî ve poli-
tik açılardan yükselişe geçtiği bir zaman dilimine karşılık gelir. Sınırlı ol-
makla beraber orijinal eserlerin de yazıldığı bu asırlardaki yaygın bilimsel 
üslup, şerh geleneğidir.1 Şerh edebiyatını, edebî ve bilimsel bir yazım yön-
temi olduğu kadar, Müslüman kültüründeki meşhur eserlerin, devrin sosyo-
kültürel ve teo-politik ihtiyaçlara göre yeniden analiz edilerek güncellen-
mesi girişimi olarak da değerlendirmek mümkündür.2 Şerh geleneğinin baş-
                                                 
1  Sedat Şensoy, “Şerh Maddesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayın-

ları, 2010), 38/557. 
2  Harun Çağlayan, “Şerhu’l-Akâid ve Kelâmî Değeri Üzerine Bir Deneme”, Bozok Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi 14, 14 (2018), 16. 
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yapıtlarından biri de “Mevâkıf” ve onun etrafında şekillenen literatürdür. 
Düşünce dünyasının sınırlarını belirleyen ilkelerin Müslüman düşüncesi açı-
sından nasıl olması gerektiğine ilişkin metin ve şerhleriyle mevâkıf literatü-
rü, aynı zamanda devrin Müslüman eğitim müfredatında da kendisinden ol-
dukça fazla söz ettirmiştir. Nitekim yüksek düzey bir literatür olarak değer-
lendirilen mevâkıf edebiyatı, medrese müfredatında kendi alanında son se-
viye eğitim materyali olduğundan, öncesinde öğrencilerin diğer aşamaları 
tamamlaması beklenirdi. Bu bağlamda 14. ve 15. yüzyıl Müslüman düşüncesi 
üzerinde yapılacak herhangi bir bilimsel değerlendirmenin sağlıklı olması 
açısından mevâkıf literatürüne değinmesi oldukça önemlidir. 

Mevâkıf literatürünün muhtemelen en önemli konusu ‘epistemoloji’ 
meselesidir. Epistemik açıdan mevâkıf literatürünün nitelik ve metot açı-
sından analiz edilmesi, sadece ilgili dönemi tanıma açısından değil, günü-
müz Müslüman düşüncesinin kökenlerini anlama açısından da yararlı ola-
caktır. 

Epistemoloji, müstakil bir konu olarak mevâkıf literatürünün aynı za-
manda giriş (mukaddime) kısmı da olan birinci mevkıfında incelenmekte-
dir.3 Birinci mevkıf, altı mersaddan oluşmaktadır. Bu çalışmada ikinci, üçün-
cü ve dördüncü mersadlarda4 işlenen konulara (bilginin tarif, mahiyet ve çe-
şitleri) ilişkin hususlara değinilmiş; birinci mersad (ilim ve kelam ilminin 
konumu)5, beşinci mersad (nazar) ve altıncı mersaddaki (nazar metotları)6 
bahisler, değerlendirme dışı tutulmuştur. Bu bağlamda araştırmada, sadece 
bilginin tarif, mahiyet ve zorunlu bilgi başta olmak üzere bilginin çeşitleriy-
le ilgili hususlara değinilmiştir. Bununla birlikte Müslüman inancının ispat 
ve dayanağını tesis etmeyi amaçlayan kelâm ilmin hedeflerine ulaşması açı-
sından bilginin mahiyeti, kısımları, bilginin temelini oluşturan zorunlu bil-
ginin varlığı, nazarı ve nazarın yöntemleri konularına değinmesi gerekti-
ğinden7 yeri geldikçe mevâkıf epistemolojisinin genel konularına da temas 
edilmiştir. Böylesi bir tercihte, araştırmanın sınırlarını daraltmak isteği ve 
diğer konuların müstakil çalışmaları gerektirecek kadar geniş hacme ve 
öneme sahip olmaları etkili olmuştur.  

Çalışmada veri toplama yöntemi olarak tümevarım, veri işleme metodu 
olarak ise mukayeseli çözümleme yöntemleri kullanılmıştır. 

 

                                                 
3  Ebu’l-Fazl Adududdîn el-Îcî, el-Mevâkıf (Şerhu’l-Mevâkıf içinde), thk. Mahmut Ömer ed-

Dimyâtî (Beyrut: Dârü’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1419/1998), 1/7-2/58. 
4  Îcî, el-Mevâkıf, 1/68, 195. 
5  Îcî, el-Mevâkıf, 1/7-67. 
6  Îcî, el-Mevâkıf, 1/196-2/58. 
7  Seyyid eş-Şerif Alî b. Muhammed el-Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, thk. Mahmut Ömer ed-Dimyâtî 

(Beyrut: Dârü’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1419/1998), 1/68. 
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1. Mevâkıf Literatürü 
1.1. el-Mevâkıf 
el-Mevâkıf, 14. yüzyıl bilginlerinden Adudüddîn Abdurrahman el-Îcî (ö. 

756/1355) tarafından yazılmış, sünnî kelam ekolünün görüşlerini Eş‘arîlik 
üzerinden altı temel başlık altında anlatan akaid sayfası veya metni tarzında 
bir çalışmadır. el-Mevâkıf’da işlenen konulara metot, tertip ve içerik açısın-
dan oldukça benzer olan Îcî’nin, “Cevâhiru’l-Kelâm” isimli el-Mevâkıf’ın özeti 
mahiyetinde başka bir eser daha vardır. Bu benzerlikten olsa gerek bazı 
nüshalarda Cevâhiru’l-Kelâm’ın ismi, “Muhtasarü’l-Mevâkıf” şeklinde geç-
mektedir.8 

el-Mevâkıf’ın ismi konusunda çeşitli rivayetler vardır. Literatürde kendi-
sinden genel itibariyle “el-Mevâkıf” olarak bahsedilen eserin ismi, yazarı olan 
Îcî tarafından açık bir şekilde anılmasa da kitabın giriş kısmında işlenecek 
konuların altı başlık (mevkıf/durak) altında ele alınacağından hareketle ça-
lışmanın ismi, ‘konular’ anlamında “el-Mevâkıf” (Duraklar) şeklinde geç-
mektedir. Eser içinde bu bölümlere “mersad, maksad, fasıl, nevi, kısım” gibi 
farklı isimler de verilmiştir. Kaynaklarda eserin isminden “el-Mevâkıf fî 
ʿilmi’l-kelâm” veya “el-Mevâkıf fî ʿilmi’l-kelâm ve tahkîki’l-makâsıd ve tebyîni’l-
merâm” şeklinde de bahsedilmektedir.9 

Genel olarak el-Mevâkıf, Îcî’nin kadılık görevi yaptığı İncûlar Emiri 
Cemâleddîn Ebû İshak’a (ö. 758/1357) ithafen yazıldığını haber veren bir 
Mukaddime ve kelâm ilminin temel konularının ele alındığı altı 
mevkıf/bölümden oluşmaktadır.10 Cürcânî, bu bölümlerin içeriğini şerhinde 
kısaca açıklamıştır.11 el-Mevâkıf’ın altı mersaddan oluşan ilk bölümü olan 
bilgi bahsi çalışmanın ana gövdesini oluşturduğundan bu bölüm hakkında 
detaylı bilgi, müstakil bir başlık altında ilerde verilmiştir. Dolayısıyla bu kı-
sımda sadece diğer bölümlerin içeriği hakkında bilgi vermek yerinde olacak-
tır. 

el-Mevâkıf’ın “Umûr-i Âmme/Ontoloji” yani ontolojik kavramların ele 
alındığı ikinci bölüm, beş kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan ilkinde mevcut 
(varlık) ve ma‘dûmun (yokluk) zihinde varlığı olan bir “şey” olup olmadığı, 
mevcut ve ma‘dûm varlık kategorileri arasındaki hal, varlık mertebeleri ve 
vücût-mahiyet ilişkisi gibi konular ele alınmıştır. İkinci kısımda mahiyetin 
                                                 
8  Yusuf Şevki Yavuz, “Cevâhiru’l-Kelâm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV Yayınları, 1993), 7/433. 
9  Mustafa Sinanoğlu, “el-Mevâkıf Maddesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: 

TDV Yayınları, 2004), 29/ 422. el-Mevâkıf’ın Türkiye kütüphanelerdeki el yazma nüshaları-
nın katalog bilgileri için bkz. Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB), “Türkiye Yazma Eserler 
Kurulu Başkanlığı” (Erişim 1 Ağustos 2020). 
http://www.yazmalar.gov.tr/eser/mevakif-f%C3%AEl-kelam/2478. 

10  Îcî, el-Mevâkıf, 1/36, 37. 
11  Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 1/36, 37. 

http://www.yazmalar.gov.tr/eser/mevakif-f%C3%AEl-kelam/2478


14. ve 15. Yüzyıl Müslüman Düşüncesinde Epistemolojik Açıdan Mevâkıf Literatürü    419 

 

tarifi ve küllî, cüz’î, basit ve mürekkeb/bileşik oluşu, ortaklığı kabul edip ta-
ayyünü (belirme) reddetmesi gibi halleri arasındaki ilişkiler ile idelerin var-
lığı hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü kısımda varlık kategorilerinin halleri 
olan vücûb-imkân-imtinâ (zorunlu-mümkün-imkânsız) ve kıdem-hudûs (ya-
ratılmamış-yaratılmış) konuları açıklanmıştır. Dördüncü kısımda vahdet-
kesret (birlik-çokluk) ilişkileri ve sayıların mertebeleri; beşinci ve son kı-
sımda ise illiyyet-ma‘lûliyyet (sebep-sonuç) konuları hakkında teselsül (kı-
sırdöngü) gibi durumlarla ilgili kelâmî ve felsefî farklı görüşlere değinilerek 
varlık meselesi detaylarıyla incelenmiştir.12 

el-Mevâkıf’ın üçüncü bölümünde ele alınan arazlar konusu, beş kısımda 
işlenmiştir. İlk kısımda arazların tanımı, kısımları, arazların varlığının ispa-
tı, kendi başlarına var olamayacağı, aynı anda iki yerde olamayacağı ve yer 
değiştiremeyecekleri gibi konulara açıklık getirilmiştir. Bu bölümün sonraki 
kısımlarında arazların farklı kategorilerle olan ilişkisine değinilmiştir. Şöyle 
ki; ikinci kısımda niceliksel, üçüncü kısımda niteliksel, dördüncü kısımda 
nisbî (nispet) ve son kısımda ise izâfî (görelilik) açılardan arazlar hakkında 
bilgi verilmiştir.13 

Eserin dördüncü bölümünde varlıkla ilgili konulardan olan cevherler 
hakkında bilgi verilmiştir. Dört kısımdan olan bu bölümün ilk kısmında önce 
cismin tanımı, sonsuza kadar bölünmesi, basit ve bileşik çeşitleri olması, im-
tizacı, heyula ve suretten meydana gelmesi gibi konulara değinilir. Yine bu 
bölümde dünyanın halleri (toprak, su, dağlar), yıldızlar, ay ve güneşin halle-
ri (hilal, dolunay, lekeler ve tutulmalar) hakkında bilgiler verilmesinin yanı 
sıra nefsin tanımı yapılarak türleri olan nebatî, hayvanî ve insanî nefisler 
hakkında açıklamalar yapılmıştır. İkinci kısımda, cisimlerin yaratılmış oldu-
ğu (hâdis), yaratıldıktan sonra yok olmasının imkânsızlığı ve bâki olması, 
cevherlerin birliği, tedahülünün (birbirine geçmesi) imkânsızlığı ve arazlar-
dan ayrı kalması, boyutların sonlu olması ve başka bir evrenin imkânı gibi 
konulara değinilmiştir. Üçüncü kısımda nefisle ilgili hükümler bağlamında 
feleklerin nefisleri, insan nefsinin soyut olması, düşünen nefsin yaratılmış 
olduğu ve nefis-beden ilişkileri incelenmiştir. Dördüncü kısımda ise aklın is-
pat ve özellikleri, cin ve şeytanların durumları ve mevcutların tertibi konu-
larında bilgi verilmiştir.14 

el-Mevâkıf’ın ilâhiyyât bahislerini konu edinen beşinci bölümü, kendi 
içinde yedi kısma ayrılır. Bu kısımlar sırasıyla Allah’ın zatı, varlığının tenzi-
hi, varlığının birliği, sübûtî sıfatları, rü’yetullah (Allah’ın görülmesi), fiilleri 
ve isimleri (esmâ-i hüsnâ) konularıdır.15 el-Mevâkıf’ın “Sem‘iyyât” adındaki 
                                                 
12  Îcî, el-Mevâkıf, 2/59-4/206. 
13  Îcî, el-Mevâkıf, 5/3-6/284. 
14  Îcî, el-Mevâkıf, 6/285-7/267. 
15  Îcî, el-Mevâkıf, 8/3-8/240. 
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altıncı ve son bölümü ise dört kısımdan oluşur. Bu kısımlardan ilkinde 
nebîlik, mûcize, risâletin imkânı, Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ispatı 
olan mucizeleri, peygamber ve meleklerin ismeti (masumiyet), peygamber-
lerin fazilet dereceleri ve velilerin keramet meselesi gibi konulara değinilir. 
İkinci kısımda, berzah âleminde ölülerin diriltilmesi, münker ve nekir sor-
gusu, âhiretin imkânı, bedenlerin haşredilişi, dirilişin ruh ve bedenle birlik-
te olacağı, cennet ve cehennemin mevcudiyeti, günah ve sevap ilişkisi, bü-
yük günahların affı, şefaat, tövbe, sırat, mizan, hesap, kitapların konulması, 
havuz ve insan organlarının/azalarının şahitliği gibi ahiretle ilişkilendirilen 
olaylardan bahsedilmektedir. Üçüncü kısımda imanın tanımı, imanın artıp 
eksilmesi, küfür, mürtekib-i kebîre, ehl-i kıblenin tekfiri ve başkalarının 
(mücessime, revâfız, havâric) tekfir edilmesi gibi konulara değinilmiştir. Al-
tıncı bölümün son kısmı ise yönetici tayin etmenin gerekliliği, yöneticiliğin 
şartları ve kimin hakkı olduğu gibi konuların ele alındığı imâmet konusuna 
ayrılmıştır.16 Eserin ek kısmında ise imâmet bahsinin bir devamı olarak yet-
miş üç fırka hadisine atıfla Mu‘tezile, Şia, Hariciler, Mürcie, Neccâriyye, 
Cebriyye, Müşebbihe gibi farklı fırkalar ve bunların görüşlerinden bahse-
dilmiş, nihayet eserini kurtuluşa eren fırkanın (fırka-ı nâciye) Eş‘arîyye, 
Muhaddislerden Selef ve Ehl-i Sünnet olduğunu söylenmiştir.17 

el-Mevâkıf’ın birçok yazma nüshası bulunduğuna dair rivayetler vardır. 
Bunlardan kırk civarında nüshanın bilgileri, çoğu Süleymaniye’de olmak 
üzere, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi ka-
yıtlarında geçmektedir. el-Mevâkıf’ın baskıları, bazen Kahire’de müstakil 
olarak basıldığı gibi, Abdurrahman Umeyre tarafından “Kitâbü’l-Mevâkıf” adı 
altında Cürcânî’nin şerhiyle birlikte tek bir kitap şeklinde de (1417/1997 
Beyrut baskısı) basılmıştır.18 Böylesine bir tercihin yapılmasını eserde kısaca 
değinilen konuların artık kendi başına anlaşılma konusunda yeterli gelme-
diğine yormak mümkündür. 

 
1.2. el-Mevâkıf’ın Şerh, Haşiye ve Talikleri 
Mevâkıf şerh literatüründeki en meşhur şerh, 14. yüzyıl kelamcılarından 

Muhammed b. Alî es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî’nin (ö. 816/1413) yaptığı 
“Şerhu’l-Mevâkıf” isimli şerhtir. Şerhu’l-Mevâkıf, medrese ders müfredatında 
kelâm dersi için okutulan ana eserlerden biriydi.19 Medrese kelâm öğreti-
minde öğrencilere; “Şerhu’l-Akâid” adlı eser, başlangıç seviyesi (iktisâr); 

                                                 
16  Îcî, el-Mevâkıf, 8/241-432. 
17  Seyyid eş-Şerif Alî b. Muhammed el-Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, çev. Ömer Türker (İstanbul: 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015), 3/744-813. 
18  Sinanoğlu, “el-Mevâkıf”, 29/ 422. 
19  Sinanoğlu, “el-Mevâkıf”, 29/ 422-424. 
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“Şerhu’l-Makâsıd” adlı eser orta seviye (iktisâd), “Şerhu’l-Mevâkıf” ise üst sevi-
ye (istiksâ) kelâm ders kitabı olarak okutulurdu.20 

Şerh geleneğinde üne kavuşmuş olmuş çoğu şerh gibi, Mevâkıf’ın şerh, 
haşiye ve talikleri de asıl metin olan el-Mevâkıf’dan daha meşhur olmuştur. 
Bu yönüyle mevâkıf geleneği açısından söyleyecek olursak, el-Mevâkıf ile 
şerhleri arasındaki ilişkiden daha çok onun şerh, haşiye ve taliklerinin kendi 
aralarındaki etkileşimi konu alan çalışmalar, mevâkıf literatürünü oluştur-
muştur, denilebilir. 

el-Mevâkıf’ın yazılmasını takiben henüz çok fazla zaman geçmeden 
Şemseddin Yûsuf b. Alî el-Kirmânî (ö. 786/1384) ve Seyfeddin Ahmed el-
Ebherî (ö. 800/1397) gibi Îcî’nin öğrencileri arasında bile “Şerhu’l-Mevâkıf”21 
ismiyle şerhler yazılmaya başlamıştır. Kuşkusuz Mevâkıf şerhleri içinden en 
fazla meşhur olan şerh, Cürcânî’nin 807/1404 tarihinde Semerkant’ta yazdı-
ğı “Şerhu’l-Mevâkıf” adlı çalışmadır.22 Bundan dolayı Müslüman dinî bilim 
çevrelerinde el-Mevâkıf denildiğinde Îcî, Şerhu’l-Mevâkıf denildiğinde ise 
Cürcânî akla gelir. 

Ülkemiz kütüphanelerinde çeşitli el yazma nüshaları bulunan Şerhu’l-
Mevâkıf’ın kendi zamanında, medrese eğitiminde kelâm ders kitabı olarak 
okutulması ve bazı yöneticilerin ilgisini çekmesi nedeniyle oldukça popüler 
olduğunu ifade etmek gerekir. Meşhur olmasından dolayı olsa gerek Şerhu’l-
Mevâkıf’ın bazı bölümleri veya tamamı üzerine aynı veya farklı müellifler 
tarafından yazılmış çok fazla haşiye mevcuttur. Şerhu’l-Mevâkıf’ın hacimli 
bir eser olmasından dolayı genel olarak kısmî haşiyelerin tam haşiyelere 
oranla daha fazla olduğu söylenebilir. Bu bağlamda Mevakıf literatürü der-
ken aslında daha çok üzerinde durulması gereken alan Şerhu’l-Mevâkıf lite-
ratürü olduğunu itiraf etmek durumundayız. 

Şerhu’l-Mevâkıf üzerine yazılmış haşiyeleri konu edilen müstakil çalış-
malardan23 detaylı bilgiye ulaşılabileceğinden burada sadece kendi dönem-
lerinde meşhur bazı bilginlerin yaptıkları haşiyelerin kronolojik sıraya göre 
kütüphane kayıt bilgileri verilmiştir. Bahsi geçen eserleri şu şekilde sırala-
yabiliriz: 

                                                 
20  İhsan Fazlıoğlu, “Osmanlı Felsefe Biliminin Arkaplanı: Semerkand Matematik Astronomi 

Okulu”, Dîvân İlmî Araştırmalar 14 (2003), 23, 24. 
21  İsmail Hakkı Ünal, “Kirmânî, Şemseddin”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: 

TDV Yayınları, 2002), 26/66; Sinanoğlu, “el-Mevâkıf”, 29/ 423. 
22  Sinanoğlu, “el-Mevâkıf”, 29/ 423. 
23  Recep Duran, “Mevâkıf ve Şerh ve Hâşiyeleri”, 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları 

Kongresi Felsefe Bildiriler (Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, 
2008), 128-130. 
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Ahmed b. Mûsâ (Molla Hayâlî)’nin (ö. 875/1470) Şerhu’l-Mevâkıf’da işle-
nen ikinci mevkıf şerhi üzerine yazdığı haşiye “Hâşiye ʿalâ Şerhi’l-Mevâkıf”, 
Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa, nr. 2844/7.24 

Alâuddîn b. Muhammed (Tûsî)’nin (ö. 887/1482) Şerhu’l-Mevâkıf’ın ilim 
bahisleri üzerine yazdığı haşiye “Hâşiye ʿalâ Şerhi’l-Mevâkıf”, Süleymaniye Kü-
tüphanesi, Cârullah Efendi, nr. 1438, nr. 2119.25 

Hasan Çelebî b. Muhammed (Fenârî)’nin (ö. 891/1486) Şerhu’l-Mevâkıf 
üzerine yazdığı 886/1481 tarihli “Hâşiye ʿalâ Şerhi’l-Mevâkıf”26 haşiyenin oriji-
nal nüshası, Süleymaniye Kütüphanesi, İsmihan Sultan, nr. 249 kaydıyla gü-
nümüze değin ulaşmıştır. Ali b. Emrullah (Kınalızade) (ö. 979/1572), bu haşi-
ye üzerine “Haşiye alâ Hasan Çelebi li-Şerhi’l-Mevakıf”, isimli bir talik yapmış-
tır.27 Hasan Çelebi haşiyesi, Şerhu’l-Mevâkıf’la birlikte İstanbul 1239, 1292, 
1311, 1321 ve Kahire 1322, 1325 yer ve tarihli baskıları yapılmıştır.28 

Mustafa b. Yûsuf (Hocazâde)’ye (ö. 893/1488) ait haşiye “Hâşiye ʿalâ Şer-
hi’l-Mevâkıf li-Seyyid Şerîf el-Cürcânî”,29 Süleymaniye Kütüphanesi Amcazâde 
Hüseyin Paşa, nr. 302; Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 826; Cârullah Efendi, nr. 
2119; Damad İbrâhim Paşa, nr. 784; Hüsrev Paşa, nr. 122, Beyazıt Devlet Kü-
tüphanesi nr. 2878) ve Tire İlçe Halk Kütüphanesi Necip Paşa, nr. 167.30 

Lütfullah b. Hasan (Molla Lutfi)’nin (ö. 900/1495) Şerhu’l-Mevâkıf’da iş-
lenen birinci mevkıf şerhi üzerine yazdığı haşiye “Hâşiye ʿalâ Evâʾili Şerhi’l-
Mevâkıf”, Tire İlçe Halk Kütüphanesi, Necip Paşa, nr. 162; Âtıf Efendi Kütüp-
hanesi, nr. 1219; Süleymaniye Kütüphanesi, Çelebi Abdullah Efendi, nr. 
210.31 

Mustafa b. Muhammed Kestellî (Kastallânî)’nin (ö. 901/1495) zorunlu bil-
ginin imkânı, cevher-araz ilişkileri gibi zor yedi konuyu işlediği haşiye 
“Risâle fî İşkâlâti Şerhi’l-Mevâkıf”,32 Süleymaniye Kütüphanesi, Karaçelebizâde 
Hüsâmeddin, nr. 330; Lâleli, nr. 3030.33 

                                                 
24  Adil Bebek, “Hayâlî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 

17/5. 
25  Mustafa Öz, “Tûsî, Alâeddin”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayın-

ları, 2012), 41/433. 
26  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri (İstanbul: Matbaa-ı Âmire, 1333-1917), 1/272. 
27  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 1/400. 
28  Cemil Akpınar, “Hasan Çelebi, Fenârî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV Yayınları, 1997), 16/314. 
29  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 1/294. 
30  Saffet Köse, “Hocazâde Muslihuddin Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstan-

bul: TDV Yayınları, 1998), 18/209. 
31  Gökyay, Orhan Şaik - Özen Şükrü, “Molla Lutfî Maddesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklo-

pedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2005), 30/256, 25; Sinanoğlu, “el-Mevâkıf”, 29/ 423. 
32  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 2/3. 
33  Salih Sabri Yavuz, “Kestelî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 

2002), 25/314. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/eyyup-sabri-fani
https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/eyyup-sabri-fani
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Ahmed b. Süleyman (Kemalpaşazâde)’nin (ö. 940/1534) ilâhiyyât bahisle-
rini işlediği haşiye “Hâşiye ʿalâ evveli’l-ilâhiyyât min Şerhi’l-Mevâkıf”, Süleyma-
niye Kütüphanesi, Hâlet Efendi, nr. 828; Kılıç Ali Paşa, nr. 1028.34 

Abdulhakîm b. Şemseddîn (Siyâlkûtî)’ye (ö. 1067/1656) ait haşiye, “Hâşiye 
ʿalâ Şerhi’l-Mevâkıf” isimli müellifin en meşhur eseri olup ağırlıklı olarak Ha-
san Çelebi’nin Şerhu’l-Mevâkıf haşiyesine reddiye olarak kaleme alınmıştır. 
Haşiyenin İstanbul 1311, Kahire 1325, Kum 1991 ve Beyrut 1998 yer ve tarihli 
baskıları mevcuttur.35 

Yukarıda verilen haşiye ve taliklerden başka, isimleri sayılmayan benzer 
başka çalışmalar da bulunmaktadır; ancak çalışmanın kapsamı dikkate alın-
dığında bu kadarıyla yetinilmiştir. Şerhu’l-Mevâkıf şârihlerinden meşhur 
olan bilginlerin adlarının verilmesinin amacı, Mevâkıf literatürü içerisinde 
Cürcânî’nin hangi oranda önemsendiği hakkında bir fikir sahibi olabilmek-
tir. 

 
2. Mevâkıf Geleneğinde Bilgi 
Bilgi bahsi, kelâm ilminin ilk ve temel konularından olup teolojik tartış-

maların hemen tamamıyla ilişkili bir konudur. Bilgi konusunda kişi ve ekol-
lerin sahip oldukları yaklaşımlar, aynı zamanda onların temel kelâmî konu-
larda takındıkları tavırlara da yansımaktadır.36 

el-Mevâkıf’ın birinci veya giriş bölümü, altı kısım (mersad) ve yirmi sekiz 
alt başlıktan (maksad) oluşmaktadır.37 Bu kısım ve alt başlıkların detaylı bir 
şekilde incelenmesi, mevâkıf literatüründe ortaya konulan epistemolojik 
yaklaşımın sağlıklı bir şekilde anlaşılması ve analiz edilmesi açısından ol-
dukça önemlidir. 

Giriş bölümünün ilk kısmında her bilimin başında ele alınması gereken 
konular işlenmektedir. Birinci alt başlıkta bilimin tarifi, ikinci alt başlıkta bi-
limin konusu, üçüncü alt başlıkta bilimin faydası, dördüncü alt başlıkta bili-
min faydaları ve diğer bilimler karşısındaki konumu, beşinci alt başlıkta ke-
lâm biliminin konuları ve altıncı alt başlıkta kelâm biliminin isimlendirilme-
si konuları hakkında bilgiler verilmiştir.38 İkinci kısmında herhangi bir alt 
başlık yoktur ve sadece bilginin tarifiyle ilgili konulara yer verilmektedir.39 
Üçüncü ve dördüncü kısmında ağırlıklı olarak zorunlu bilgi olmak üzere bil-
                                                 
34  İlyas Çelebi, “Kemalpaşazade”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayın-

ları, 2002), 25/246. 
35  Mustafa Akçay, “Siyalkûtî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

2009), 37/293. 
36  Harun Çağlayan, “Kelâm’da Bilgi Teorisi”, Sistematik Kelam, ed. Mehmet Evkuran (Ankara: 

Bilay Yayınları, 2019), 51. 
37  Îcî, el-Mevâkıf, 1/38-2/58. 
38  Îcî, el-Mevâkıf, 1/38-67. 
39  Îcî, el-Mevâkıf, 1/68-93. 
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ginin çeşitlerine odaklanılmıştır. Dördüncü bölüm herhangi bir alt başlık 
içermeksizin doğrudan zorunlu bilgilerin ispatıyla ilgilenirken40 üçüncü bö-
lüm, dört alt başlık altında bilginin çeşitlerini ele alır. Bunlardan birinci alt 
başlıkta tasavvur ve tasdik, ikinci alt başlıkta zorunlu (ızdırârî) ve kazanıl-
mış (kesbî) bilgi, üçüncü alt başlıkta zorunlu bilginin bilgilerin temelini 
oluşturması, dördüncü alt başlıkta tüm bilgilerin zorunlu ve kazanılmış bilgi 
olarak görülmesinin sonuçları hakkında bilgilere yer verilmiştir.41 Beşinci ve 
altıncı kısmı ise müstakil bir konu başlığı olarak “nazar” bahsinin çeşit ve 
yöntemleriyle ilgili konuları detaylarıyla ele alır.42 

Mutlak bilginin mahiyeti hakkında mevâkıf edebiyatında üç temel görü-
şün takip edildiği görülmektedir. Bunlardan ilki, Fahruddîn Hüseyn er-
Râzî’nin (ö. 606/1210) görüşüdür. O, iki nedenden dolayı bilginin mahiyeti-
nin zorunlu olduğunu düşünür. Birincisi, her insanın kendi varlığının mev-
cudiyeti hakkındaki bilgisidir.43 Kişinin mevcudiyeti hakkındaki bilgisi, her-
kesin açıkça doğuştan varlığını hissettiği şeydir.44 Bu tarz bilgiler, bilinmek 
için kendinden daha önce herhangi bir şeye gereksinimi olmayan bilgiler-
dir.45 Dolayısıyla kişi herhangi bir çaba ve düşünme olmaksızın özel bir bil-
giyle zorunlu olarak kendinden bir parça olarak nefsinin bilgisine sahiptir. 
Mutlak ise mukayyet için zâtî olduğundan mutlak bilgi, bu özel bilginin bir 
parçası olarak ondan da önce vardır ve zorunludur.46 İkinci neden, bilginin 
kesbî ve tarif edilebilir bir şey olması durumunda; bunun ya hiçbir şekilde 
değişmeden kendisiyle ya da kendisinden başka bir şeyle tarif edilmesi ge-
rektiğidir ki; bunların her ikisi de olanaksızdır. Çünkü bilginin dışındaki şey-
ler ancak bilgiyle tanımlanabilir. Eğer bilgi, kendisi dışında bir şeyle bilinir-
se bu durumda, her birinin bilinirliği, diğerinin bilinirliği üzerine dayalı bir 
kısır döngüye neden olacağından bu imkânsızdır.47 

Bilginin mahiyeti hakkındaki ikinci görüş, Ebu’l-Meâlî Abdulmelik el-
Cüveynî (ö. 478/1085) ve Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) 
savunduğu, bilginin zorunlu değil nazarî olduğu görüşüdür. Bu görüşe göre 
bilgi nazarîdir ancak tanımlanması zor olduğundan belki ikinci bir delilden 
destek almıştır. Burada Îcî’nin “belki” demesinin nedeni, ikinci delilden alı-

                                                 
40  Îcî, el-Mevâkıf, 1/131-195. 
41  Îcî, el-Mevâkıf, 1/94-130. 
42  Îcî, el-Mevâkıf, 1/196-297; 2/3-59. 
43  Îcî, el-Mevâkıf, 1/69; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 1/69. 
44  Abdülhakim b. Şemseddin Muhammed es-Siyâlkûtî, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Mevâkıf (Şerhu’l-

Mevâkıf içinde), thk. Mahmut Ömer ed-Dimyâtî (Beyrut: Dârü’l-Kutubi’l-İlmiyye 1419/1998), 
1/69. 

45  İbn Muhammed Şah el-Fenârî Hasan Çelebî, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Mevâkıf (Şerhu’l-Mevâkıf için-
de), thk. Mahmut Ömer ed-Dimyâtî (Beyrut: Dârü’l-Kutubi’l-İlmiyye 1419/1998), 1/69. 

46  Îcî, el-Mevâkıf, 1/69; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 1/69. 
47  Îcî, el-Mevâkıf, 1/72; Cürcânî, el-Mevâkıf, 1/72; Siyâlkûtî, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Mevâkıf, 1/69. 



14. ve 15. Yüzyıl Müslüman Düşüncesinde Epistemolojik Açıdan Mevâkıf Literatürü    425 

 

nan yardımın gerçekte olmayan vehme dayalı, yani kurgusal (hayâlî) olma-
sıdır. Eğer bu delil, tam olsaydı bilgiyi tanımlamak zor değil, imkânsız olur-
du; eğer tam olmasaydı bu sefer de hiçbir şeye delalet etmezdi.48 Cüveynî ve 
Gazzâlî, bilgiyi bilmenin yolunu bölümleme ve örnekleme olarak açıklar. Bö-
lümleme, bilgiyi kendisine karışan inançlardan ayıklamadır. Bölümlemenin 
sonucunda kesin, örtüşen ve devamlı bir inanç ortaya çıkmaktadır ki bu, ke-
sinlik anlamındaki bilgidir. Bu bilgi, kesinlik ile zandan, örtüşme ile cehalet-
ten ve devamlılık ile taklitten ayrılır. Örnekleme ise; “bilgi, gözün idrakine 
benzeyen aklın idrakidir” denilmesi veya “bilgi; ikinin yarısı, birdir” şeklin-
deki inancımız gibidir. Bölümleme ve örnekleme, bilginin mahiyetini ayrış-
tırdıkları takdirde mahiyeti tanımlamaya uygun olurlar; çünkü marifeti 
meydana getiren şey, onun başkalarıyla olan farkının meydana getirilmesi-
dir.49 

Bilginin mahiyeti hakkındaki üçüncü görüşe göre ise bilgi, nazarî olma-
sının yanı sıra aynı zamanda tarifi de güç değildir.50 Mevâkıf geleneğinde 
bilginin mahiyeti hakkındaki görüşlerden anlaşıldığı kadarıyla, zorunlu veya 
nazarî olduğuna bakılmaksızın bilginin tanımlanmasının mümkün olduğu 
görülmektedir. Nitekim Îcî, bilginin kısımlarına geçmeden önce farklı kişi ve 
ekollere ait yedi adet bilgi tarifi nakletmektedir. 

Bazı Mu‘tezile bilgilerine51 ait olan birinci bilgi tarifine göre bilgi, bir şe-
yin her ne şekilde ise öyle olduğuna inanmaktır. Bu tarif, bilginin dışındaki 
şeylerin bilgi tanımına girmesine engel olmaz. İnancın neden olduğu bu so-
runu gidermek için tarife, gerçekle mutabık bir inanca dayalı “bir zorunlu-
luk ve delil nedeniyle” eklemesi yapılarak taklidin tarife girmesinin önü 
alınmaya çalışılmıştır. Tarifin içine sadece gerçekle örtüşen kesin inancın 
girmesi istenmesine rağmen yine de zarurî veya zannî bir delil nedeniyle 
oluşan doğru zan, tarife girmeye devam eder. Ancak bu tarifteki inançla sa-
dece kesin inanç kastedildiğinden zan, tarifin dışında tutulmuş olur.52 

Bilginin kanaat, kanı, tasdik veya onay anlamında inanca konu olması 
kabul edildikten sonra, onun doğru veya yanlış inanca dayalı olan şeklinde 
tasnif edilmesi, kanaatimizce sıkıntılı bir yaklaşımdır. Çünkü sonuç itibariy-
le kişinin sahip olduğu bütün bilgiler, doğru veya yanlış, sağlam bir kanaat 
                                                 
48  Îcî, el-Mevâkıf, 1/73; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 1/73, 74; Siyâlkûtî, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Mevâkıf, 

1/74. 
49  Îcî, el-Mevâkıf, 1/74, 75; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 1/74, 75. 
50  Îcî, el-Mevâkıf, 1/76; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 1/76. 
51  Muhtemelen burada kastedilen Mu’tezile bilginleri, itizâlî düşüncenin bilgi tanımında belir-

leyici bir etkiye sahip olan Cübbâîlerdir. Çünkü özellikle metin verilen bilgi tanımı Ebû 
Hâşim Abdüsselâm b. Muhammed b. el-Cübbâî’nin (ö. 321/933) bilgi tanımındaki “sükûn-i 
nefs” ifadesini çağrıştırmaktadır. Bkz. Orhan Şenel Koloğlu, Cübbâîlerin Kelâm Sistemi (İstan-
bul: İsam Yayınları, 2011), 131-138. 

52  Îcî, el-Mevâkıf, 1/76; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 1/76; Siyâlkûtî, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Mevâkıf, 1/76. 
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veya inanca dayalı olduğundan kimse bunun aksini iddia etmez.53 Nitekim 
Mu‘tezile’nin bu bilgi tanımına Îcî ve Cürcânî; imkânsızı bilmek tarifin dı-
şında kalmaktadır, diye itiraz ederler. Çünkü imkânsız, şeylikleri hususunda 
üzerlerinde ihtilaf olan mümkün ma‘dûmların aksine bir şey değildir.54  

İkinci bilgi tarifi, Ebû Bekr Muhammed b. Tayyib b. Muhammed el-
Bâkıllânî’ye (ö. 403/1013) ait; “bilgi, bilinenin olduğu gibi bilinmesidir” şek-
lindeki tanımdır. Bu tarifteki “olduğu gibi” ifadesi gereksiz olup fazlalıktır. 
Çünkü marifet, zaten ancak böyle bir şeyle gerçekleşebilir. Dolayısıyla bir 
şeyi, olduğundan farklı idrak etmek, marifet değil cehalettir. Ayrıca 
Bâkıllânî, Mu‘tezile’nin aksine Allah’ın bilgisi olduğunu kabul etmesine 
rağmen bu tanım, Allah’ın bilgisini dışarıda bırakmaktadır. Çünkü Allah’ın 
bilgisine kavram olarak, marifet denilmez. Aynı şekilde bu tanım da bir kısır 
döngü içermektedir. Zira bilinen, bilgiden türemiştir ama bilgi ancak bilin-
dikten sonra bilinebilir. Nitekim bir dil kaidesi olarak türemiş olan, türemiş 
olduğu şeyden ancak bir fazlalık sayesinde bunu yapabilir.55 

Üçüncü bilgi tarifi, Ebu’l-Hasan İsmail el-Eş‘arî (ö. 324/936)’ye ait;  “bilgi, 
bulunduğu kimsenin bilen olmasını gerekli kılan şey” veya “ bulunduğu 
kimseye bilen isminin verilmesine zorunlu kılan şey” şeklindeki tanımdır. 
Bilgiyi bulunduğu mahalle veya yere göre tanımlayan bu iki tanım, gerçekte 
aynı şeyi söylemekte olup içinde açık bir kısır döngüyü barındırmaktadır. 
Çünkü hem bilginin tarifine “bilen” dahil edilmiş hem de bilgi, iliştiği şeye 
kıyasla “bilinenin olduğu gibi idrak edilmesi” şeklinde gösterilmiştir.  Tarif-
te idrak, bilgiyi anlatan bir mecazdır; oysa tanımda mecaz kullanılmaz.56 

Dördüncü bilgi tarifi, Ebû Bekr Muhammed b. Hasan b. Fûrek’e (ö. 
406/1015) ait; “bilgi, kendisine sahip olan kimseden sağlam yani muhkem ve 
kusurdan arındırılmış eylemin mümkün olduğu şey” şeklindeki tanımdır. Bu 
tanımda kendi başına mümkün olma, kastedilmişse bu, kesinlikle yanlıştır; 
yok eğer mümkün olmaya katkıda bulunma kastedilmişse tarife kudret dahil 
edilerek bilgimiz çıkarılmaktadır. Oysa sahip olunan bilginin, sağlam eylem-
ler meydana getirmede bir etkisi yoktur. Çünkü Eş‘arîler’e göre insan fiille-
rinin yaratıcısı değildir. Bununla sağlam bilginin fiillerimizin mükemmel 
olmasını gerektirmeyeceği ifade edilmektedir.57 

Beşinci bilgi tarifi, Râzî’ye ait; “bilgi, bir zorunluluk veya delil olmasına 
bakılmaksızın gerektirici bir sebep nedeniyle kesin ve (gerçekle) mutabık 

                                                 
53  Ebû’l-Muîn Meymun b. Muhammed en-Nesefî, Tebsıratu’l-edille fî usûli’d-dîn, thk. Hüseyin 

Atay, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1990), 1/9, 10. 
54  Îcî, el-Mevâkıf, 1/77; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 1/77. 
55  Îcî, el-Mevâkıf, 1/78, 79; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 1/78, 79; Siyâlkûtî, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Mevâkıf, 

1/78, 79; Çelebi, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Mevâkıf, 1/78. 
56  Îcî, el-Mevâkıf, 1/79, 80; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 1/79, 80. 
57  Îcî, el-Mevâkıf, 1/ 80; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 1/ 80; Çelebi, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Mevâkıf, 1/80. 
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olan inanç” şeklindeki tanımdır. Bilginin bu şekilde tarifinde kusur olma-
makla birlikte tasavvur, tarifin dışında kalmaktadır. Çünkü tasavvur, bir bil-
gi olup inanca girmez. Esasen bu eleştiri, birinci tarifteki bazı Mu‘tezile bil-
ginlerine nispetle anılan tarif için de yapılabilir. Oysa tasavvur bir bilgidir. 
Örneğin arazlarla ilgili “üçgenin anlamını bildim” denir ama “üçgenin an-
lamına inandım” denmez.58 

Râzî’nin kendisinden önceki bilgi tanımlarıyla ilgili nakil ve değerlen-
dirmeleri nispeten daha fazla olduğundan onun kendi bilgi tanımının konu-
nun bağlamına göre değişkenlik arz ettiği düşünülebilir. Nitekim Cürcâ-
nî’nin Şerhu’l-Mevâkıf’da Râzî’ye atıfla vermiş olduğu bilgi tanımındaki “iti-
kat/inanç” kavramının varlığından hareketle bu tanımın Râzî’ye ait olması-
nın zayıf olduğunu iddia eden görüşler bulunmaktadır. Bu bağlamda 
Râzî’nin bilginin inanç olduğunu savunanların fikirlerini reddederken ken-
disinin aynı işi yapmasının uygun olmayacağı ifade edilmektedir.59 

Kanaatimizce Şerhu’l-Mevâkıf’da Râzî’nin bilgi tanımı verilirken karşımıza 
çıkan diğer bir husus ise tariflerdeki zorunluluk kavramıdır. Cürcânî’ye göre 
Râzî, bilginin zorunlu olduğu görüşünü terk ettikten sonra bu tanımı yap-
mıştır.60 Oysa Şerhu’l-Mevâkıf’ın başka bir yerinde Cürcânî, bilginin mahiyeti 
konusunda Râzî’yi bilginin zorunlu olduğunu savunan yaklaşım içinde an-
maktadır.61 Dahası Râzî’nin bilgi anlayışından önemli oranda etkilenen 
Cürcânî,  başka yerlerde de Râzî’ye atfen bilginin temelinin zorunlu bilgiler-
den oluştuğunu ifade etmektedir.62 Muhtemelen Cürcânî, bilginin mahiyeti 
meselesinde Râzî’ye nispet ettiği zorunluluk ile bilginin tarifi konusunda ge-
çen zorunluk kavramını aynı anlamda kullanmamaktadır. 

Altıncı bilgi tarifi, filozoflara ait olandır. Buna göre bilgi, tümel-tikel ve 
mevcûd-ma‘dûm olduğuna bakılmaksızın bir şeyin suretinin akılda meydana 
gelmesidir. Suret ile bir şeyin zihin veya hariçteki farkı ifade edilmek isteni-
yorsa bu huzûrî bilgiye girer. Tanımda geçen “akılda” ifadesiyle kastedilen 
“akıl katında” olmalıdır ki tikellerin idrakini de içine alsın. Filozofların bilgi 
tanımında idrak edilenlerin mahiyetinin idrak edenin nefsinde temsil edil-
diği düşüncesi vardır. Bu ise ancak zihni bir varlığı kabulle mümkün olur. 
Diğer bir deyişle bilginin suretinin meydana gelmesi ya da mahiyetin temsili 
olması ancak zihni varlığı kabulden sonra mümkün olabilir. Filozofların bil-
giyi zihni bir varlığa indirgemeleri onların zan, taklit, birleşik cehaleti hatta 
şekki ve vehmi de bilgi olarak kabul ettikleri anlamına gelir. Çünkü bu sayı-

                                                 
58  Îcî, el-Mevâkıf, 1/ 82; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 1/ 82; Çelebi, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Mevâkıf, 1/82. 
59  Mustafa Bozkurt, Fahreddin Râzî’de Bilgi Teorisi (Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Doktora Tezi, 2006), 73. 
60  Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 1/ 82. 
61  Îcî, el-Mevâkıf, 1/69; Cürcânî, el-Mevâkıf, 1/69. 
62  Cürcânî, el-Mevâkıf, 1/104, 108. 
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lanlar din, dil ve örfte kullanılan anlamın dışına çıkmaktır. Çünkü cahil bir 
kimseye bilen denilmesi, tasdik olunan cehalet esas alındığından en cahilin 
en bilgili kimse olması anlamına gelir. Aynı şeyleri zan, şek ve vehim için de 
söylemek mümkündür. Ancak taklide gerçek anlamının dışında bazen mecaz 
bilgi denir. Dolayısıyla her ilmin kendi terminolojisini oluştururken bu ge-
nel hususlara dikkat etmesi daha yerinde olacaktır.63 

Mevâkıf’da buraya kadar tenkitleriyle birlikte verilen tariflerden sonra 
doğru olduğu savunulan yedinci bir tarif daha verilerek bu tarifin bahsi ge-
çen kusurları içermediği ve kesin tasdikle birlikte tasavvuru da içerdiği iddia 
edilir. Bu tarife göre bilgi, başkasıyla kaim olan bir sıfattır. Bu sıfat, kendisiy-
le nitelenen mahallin, manaların zıddına imkân vermeyecek şekilde ayrış-
tırmasını gerektirir. Buradaki gerektirmenin anlamı şudur. Aslında ayrıştı-
ran unsur, sıfat değildir. Ancak onun sayesinde ayrışmayı gerektiren şey bi-
linir. Bu ise birazdan değinilecek delâlet olunan mahalden başkası değildir.64 

Tanımda geçen “mahallinin ayrıştırması” ifadesiyle idrakin dışında kalan 
cesurluk (nefsânî sıfat) ve siyahlık (gayr-ı nefsânî sıfat) gibi sıfatların tarifin 
dışında tutulması amaçlanmıştır. Çünkü bu sıfatları içeren mahallin diğer sı-
fatları içeren mahallerden fiili olarak olmasa da zorunlu olarak ayrışması 
gerekir. Örneğin cesur ile korkak ve kara ile ak bir arada bulanamayacakları 
için zorunlu olarak bulundukları mahalleri de birbirinden ayrıştırır.  İdrak-
ler ise mahalleri ayrıştırmalarının yanı sıra ayrıca mahallerinin idrak ettik-
leri şeyler üzerinde düşünerek onları da başkalarından ayrıştırırlar. Tanım-
daki “manalar”, dış duyularla algılanan tikellerden başka şeyleri içerdiğin-
den dış duyuların idraki tanımın dışında kalmıştır. Tanımda geçen “zıddına 
ihtimal olmayan” ibaresi, ayrıştırmaya konu olan ilintinin ayrıştırmanın 
zıddına imkân vermemesini ifade eder. Böylece zan, şek ve vehim, tarifin dı-
şına çıkar. Aynı şekilde mürekkep cehalet ve taklit de zıddına ihtimal verdi-
ğinden tarifin dışında kalır. Çünkü mürekkep cehalet, işin aslının ortaya 
çıkması durumunda onay veya redde dönüşmekte; taklit ise şüphe duru-
munda kaybolmaktadır.65 

Anlaşıldığı kadarıyla Îcî ve Cürcânî, klasik bilgi tariflerinde sıklıkla değini-
len bilginin bir inanç olduğu fikrinden ayrılarak; inanç gibi görünmesine rağ-
men bilgiyi bilgi yapan şeyin sıfat olmasıyla ilişkili olduğunu savunmuşlardır. 
Nitekim bu yaklaşım, mevâkıf sonrası dönem bilgi tariflerinde baskın bir un-
sur haline gelmiştir. Kanaatimizce bu durumun oluşmasında, daha önceki dö-
nemlerde pek üzerinde durulmasa da bilginin inanç olarak değerlendirilmesi 
durumunda ilâhî bilginin durumunun ne olacağı sorunu bulunmaktadır. Diğer 
                                                 
63  Îcî, el-Mevâkıf, 1/83, 84; Cürcânî, el-Mevâkıf, 1/83, 84; Siyâlkûtî, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Mevâkıf, 1/83. 
64  Îcî, el-Mevâkıf, 1/84; Cürcânî, el-Mevâkıf, 1/84; Siyâlkûtî, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Mevâkıf, 1/84; Çele-

bi, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Mevâkıf, 1/84. 
65  Îcî, el-Mevâkıf, 1/84, 85; Cürcânî, el-Mevâkıf, 1/84, 85; Siyâlkûtî, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Mevâkıf, 1/84. 
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bir deyişle mutlak ve aşkın bilgi türü olarak kadîm/ilâhî bilginin doğruluğu 
inanç seviyesinde kalamayacağından kelamcılar; ya kadîm bilgiyi hâdis bilgi-
den ayrı tutmaları ya da bilgiyi sıfat olarak tanımlayıp kadîm ve hâdis bilgiyi 
epistemolojinin sınırları içinde tutmaları gerekiyordu. Bundan dolayı kelâm 
çevrelerinde, bilgiyi sıfat olarak tanımlama eğilimi artmıştır. 

Bilginin çeşitleri konusunda, mevâkıf literatürünün genel kelâmî 
teâmüllere uyarak öncelikle bilgiyi kadîm-hâdis olarak sonrasında ise 
zarûrî-nazarî şeklinde66 sınıflandırdığı görülmektedir. 

Îcî, bilginin zorunlu veya kazanılmış olmasıyla ilgili bölüme; “Hâdis bilgi, 
zorunlu ve kazanılmış kısımlara ayrılır” şeklinde bir girişle başlar.67 Onun 
kadîm bilgiye değinmeden doğrudan hâdis bilgiyle bilginin kısımlarına gir-
mesi, bilinçli bir tercihtir. Nitekim bu hususta Cürcânî, bilginin hâdis bilgiy-
le sınırlandırılmasının nedenini, ilâhî bilginin bilinen şekliyle bilgi tanımı-
nın dışında olmasına bağlar. Ona göre Allah’ın bilgisi kadîm olduğundan zo-
runlu ve kazanılmış şeklinde nitelenmesi mümkün değildir.68 Esasen bilginin 
bu şekilde zorunlu ve kesbi olarak sadece yaratılmışlara indirgenmesi ke-
lamcılara özgüdür. Mantıkçılar bu konuda farklı düşünür.69 Anlaşıldığı kada-
rıyla mevakıf geleneğinde bilgi diye adlandırılan ve tarifi yapılan olgu sade-
ce insana özgü olan hâdis bilgidir. Kadîm bilgi ise aşkın ve mutlak bir niteli-
ğe sahip olduğundan bilinen anlamda bilginin dışında başka bir şeydir. 

Zorunlu bilgi, yaratılmışların kendisinden uzak olamayacağı şekilde bağlı 
olduğu bilgidir. Bu, mümkünlerin mümkün, imkânsızların imkânsız olduğu-
nu bilmek gibidir. Zorunlu bilgiye çeşitli açılardan itiraz edilmiştir. Örneğin 
o, meydana geldikten sonra uyku ve dalgınlık gibi zıtlıklarıyla kaybolabilir 
veya gerektiricisinin bulunmaması nedeniyle olmayabileceği iddia edilmiş-
tir. Çünkü zorunlu bilgi duyu, vicdan, tevatür, deneyim ve aklın teveccühü 
gibi dayanmış olduğu unsurlardan önce olmayabilir. Bu durumda zorunlu 
bilgi, devamlı veya meydana gelişinden sonra hâdislerin bir gereği olmaz.70 

Mevakıf’da zorunlu bilgilerin sübutu, gerçekliği, meydana gelmesi ve ni-
telikleri özel başlık altında incelenmiştir. Zorunlu bilgilerin vicdânî, hissî ve 
bedîhî olmak üzere üç çeşidi vardır. Vicdânî bilgiler, kendi içimizde veya ne-
fislerimizde farkına vardığımız bilgilerdir. Bunlarla kendi varlığımızı, açlı-
ğımızı, acımızı ve korkumuz gibi kişisel hallerimizi bildiğimizden diğer ilim-
lere faydası sınırlıdır. Çünkü bu bilgiler, herkeste ortak olmadığından başka-
larıyla aramızda delil olarak kullanılamaz. Hissî bilgiler, iç duyulara ek ola-
rak kişinin dış duyularıyla ulaştığı bilgilerdir. Bunlar deneyim, şahitlik ve 
                                                 
66  Çağlayan, Kelâm’da Bilgi Teorisi, 53, 54. 
67  Îcî, el-Mevâkıf, 1/98. 
68  Cürcânî, el-Mevâkıf, 1/98. 
69  Siyâlkûtî, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Mevâkıf, 1/98. 
70  Îcî, el-Mevâkıf, 1/98; Cürcânî, el-Mevâkıf, 1/98. 
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tevatür bilgiye dayandıkları gibi sezgi ve yargılara dayanırlar. Bedîhî bilgiler 
ise doğuştan sahip olunan aklî bilgilerdir.71 Zorunlu bilgiyle bazen eş anlamlı 
olarak kullanılan bedîhî bilgi, aslında zorunlu bilgiden daha özel olan bilgi 
çeşitlidir. Çünkü bedîhî bilgiler sadece aklın onayladığı bilgilerdir. Bu tarz 
bilgiler, herhangi bir tasavvur, tasdik ve başka bir yardım almaksızın doğru-
dan ulaştığımız bilgilerdir. Ama nazarî bilgiler, kudretimiz dâhilinde mey-
dana gelmiş olsa da duyuların verdiği zorunlu bilgiler gibi bizi bilmeye zor-
lamaz. Bu yönüyle kesbî bilgiler, zorunlunun karşılığı olup hâdis bir kudret-
le elde edilen bilgilerdir. Oysa nazarî bilgiler, sahih nazarın içerdiği bilgiler-
dir.72 Hissî ve bedihi bilgiler, herkeste ortak olduğundan ilimlerde bir ilke 
olarak başkalarına karşı delil olarak kullanılabilir.73 

Kazanılmış bilginin niteliği konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. 
Kazanılmış bilginin yani kesbin ancak nazarla mümkün olduğunu savunan-
lara göre kesbî bilgi ile nazarî bilgi aynı şeydir. Çünkü akıl yürütmekten baş-
ka bizi bilgiye ulaştıracak bir yöntem ve kudrete sahip değiliz. Dolayısıyla 
kudretimiz dâhilindeki her bilgi, sahih nazarı içerir; sahih nazar içeren her 
bilgi ise bizim gücümüz dâhilindedir. Diğer bir kazanılmış bilgi tanımına gö-
re ise biz bilmesek bile gücümüz dâhilinde olan bir kudretle bilgiye ulaşma-
mız mümkündür. Kesbin başka bir yöntemle mümkün olduğunu savunanla-
ra göre nazar, mefhum açısından kespten daha özeldir. Ancak her iki yakla-
şıma göre de nazarî bilgi, kesbî bilgiyi âdet bakımından gerektirir.74 

Nazarî bilgi, çeşitli şekillerde zorunlu bilgi ile karıştırılabilir. Nazarî bilgi 
oluştuktan sonra ondan kopmaya kudretin olmaması, mutlak bir bağlılık an-
lamında değildir. Çünkü zorunlu bilginin tarifinde de ifade edildiği gibi var-
lığı kendisinden mutlak olarak kopmaya muktedir olamayacak bilgi sadece 
zorunlu bilgidir. Nazarî bilgi ise varlık üzerinde akıl yürütmeden önce zaten 
meydana gelmediği için ondan ayrı olması mümkündür. Bu bağlamda zo-
runlu bilgi, kazanılması yaratılmışın gücü dâhilinde olmadığından ondan 
ayrılması da gücü dâhilinde değildir. Örneğin duyusal idrakle çevremizde 
algılamış olduğumuz varlığın bilgisi, bizim gücümüzle değil mahiyetini tam 
olarak bilmediğimiz harici bir takım güçlerle meydana geldiği için zorunlu 
bilgidir. Ancak nazarî bilgiler sadece kendi gücümüzle meydana geldiği için 
istidlâle yönelmeyi irade etmediğimiz müddetçe meydan gelmez.75 

 

                                                 
71  Îcî, el-Mevâkıf, 1/131, 132; Cürcânî, el-Mevâkıf, 1/131, 132; Siyâlkûtî, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Mevâkıf, 

1/131. 
72  Îcî, el-Mevâkıf, 1/102, 103; Cürcânî, el-Mevâkıf, 1/102, 103; Çelebi, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Mevâkıf, 

1/102. 
73  Cürcânî, el-Mevâkıf, 1/132. 
74  Îcî, el-Mevâkıf, 1/103, 104; Cürcânî, el-Mevâkıf, 1/103, 104. 
75  Îcî, el-Mevâkıf, 1/100-102; Cürcânî, el-Mevâkıf, 1/100-102. 
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3. Mevâkıf Epistemolojisinin Analizi 
Mevâkıf literatürü, kendinden önceki kelâmî tartışmalarda geçen temel 

hususları, tutarlı ve toplayıcı bir tarzda verdiğinden kelâm ilminde ana eği-
tim materyali olarak kullanılmış önemli bir klasik gelenektir. Mevâkıf ede-
biyatının bu şekilde yaygınlık kazanmasının başka nedenleri de olabilir; an-
cak anlaşılabilir olmasının yanı sıra konuların belli bir sistem içinde işlen-
mesinin de şöhret bulmasında etkili olduğu görülmektedir.76 

Cürcânî, eğitiminde aklî ilimleri de okuduğundan dilbilim, usûl, kelâm ve 
felsefe alanında eserler vermiş bir bilim insanıdır. O, Râzî sonrası tahkik dö-
nemi kelamcılarının hemen tamamında görüldüğü gibi felsefeye oldukça 
yaklaşmış ve konuları işlerken felsefî kavramlara da yer vermiştir. Gerek ya-
şadığı dönemdeki ünü ve gerekse sonrasında felsefe ve kelâm alanındaki 
saygınlığı nedeniyle kendisine “allâme” unvanı verilen Cürcânî, şerhinde 
epistemolojiye ve onun alt başlıklarını oluşturan çeşitli meselelere hem ha-
cim olarak çok fazla yer vermiş hem de konu hakkında oldukça derin ve de-
ğerli analizler yapabilmiş bir bilgindir.77 

Medrese eğitim sistemindeki baskın bilgi teorileri dikkate alındığında 
Cürcânî’nin Osmanlı düşünce sisteminde gördüğü itibarı anlamak daha ko-
lay olacaktır. Bu bağlamda 14. ve 15. asır bilginlerinin felsefî-kelâmî mesele-
leri, devrin modasına uyarak, mevâkıf şerhleri üzerinden tartışıp birbirleri-
ne cevap verdiklerine şahit olabiliriz. Örneğin Kara Seyyidî Hamîdî (ö. 
913/1507), Molla Lütfi ve Kestelî’nin Şerhu’l-Mevâkıf’a yazdıkları haşiyeler 
aracılığıyla çeşitli sorular sorup kendi aralarında bu sorulara cevap üreterek 
Cürcânî üzerinden konuları münazara etmişlerdir.78 

Cürcânî’ye göre el-Mevâkıf, kelâm hakkında yazılan en muteber ve açık-
layıcı eserlerden biri olmasının yanı sıra en ince teolojik esasları ele alan 
güvenilir ve faydalı bir eserdir.79 el-Mevâkıf, Eş‘arî bir bakış açısıyla klasik 
dönem sünnî kelâm anlayışını sunan, muhtemelen son hacimli çalışmadır. 
Eserin yazıldığı dönem olan 8/14. yüzyıldan itibaren önceki (mütekad-
dimûn) ve sonraki (müteahhirûn) dönem kelâm görüşlerini belli bir siste-
matik içerisinde bir araya toplayan kapsamlı şerhler yazılmaya başlamıştır. 
Bu bağlamda el-Mevâkıf’da, klasik Eş‘arî istidlâl yöntemleriyle tahkik döne-
mindeki kelâmla kaynaşmış felsefî yöntemlerini birlikte görmek mümkün-
dür. Bu yönüyle Îcî’nin kendisinden önceki tüm Eş‘arî geleneği, el-Mevâkıf 
ile birleştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz; ancak o, ağırlıklı olarak Gazzâlî, 
Râzî, Seyfeddîn b. Muhammed el-Âmidî (ö. 631/1233) ve Ömer b. Muham-
                                                 
76  Sinanoğlu, “el-Mevâkıf”, 29/ 422. 
77  Alper, Düşünmenin Anlamı, 8, 32. 
78  Osman Demir, “Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiye’sine Akâid-Kelâm Literatürü: Kişiler, Eserler 

ve Gelenekler Üzerinden Bir Hâsıla”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 14/27 (2016), 22. 
79  Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 1/9. 
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med el-Beyzâvî (ö. 685/1286) gibi müteahhirûn dönemi Eş‘arî kelamcılarının 
kelâmî konulara yaklaşımlarını vermeye çalışmıştır.80 

Bilgi konusu veya epistemoloji, kanaatimizce mevâkıf literatüründeki en 
önemli meseledir. Çünkü bu konu hem eserin başında yer almakta hem de 
eserin en hacimli kısmını oluşturmaktadır. Bilgi konusuna yakın bir hacme 
sahip olan eserin ikinci konusu olan varlık veya ontoloji bahsi ise zaten epis-
temolojinin devamı niteliğinde olduğundan onu, bilgi bahsinin pratik alan-
daki bir devamı olarak değerlendirebiliriz. 

Îcî’nin epistemolojik yaklaşımının bilgi ve yöntem olarak iki temel baş-
lıkta şekillendiği görülmektedir. Mevâkıf literatürünün epistemolojik yö-
nüyle ilgili bir analizde, bilgi bahsinin bir şekilde fırsat buldukça nazar bah-
siyle ilişkilendirildiğine81 şahit olabiliriz. Esasen bu durum, akidenin daya-
nağını oluşturan kesbî önermeleri, başka herhangi bir ilme ihtiyaç duymak-
sızın açıklamayı kendine görev edinen Kelâm ilminin genel amaç ve masla-
hatları göz önünde bulundurulduğunda makul bir yaklaşımdır.82 Ancak bu-
radan hareketle mevâkıf literatüründe bilginin nazara indirgendiği fikrine 
kapılmamak gerekir. 

Mevâkıf literatüründe genel olarak bilginin hakikati konusunda bir mu-
tabakat vardır. Ancak bilginin mahiyet ve çeşitleri konusunda farklı yakla-
şımlar bulunmaktadır. Bu bağlamda kelamcıların genel tutumuna benzer 
olarak mevâkıf geleneğinde de mutlak bilginin varlığı konusunda herhangi 
bir kuşkunun olmadığını söyleyebiliriz. 

Mevâkıf geleneğinde bilginin tarif, kısım ve yöntemlerine geçilmeden önce 
onun imkân ve hakikati hakkında görüşlere değinilmesi, mantık açısından tu-
tarlı ve anlaşılabilir bir tutumdur. Çünkü gerçekliği konusunda şüpheler bu-
lunan bir konu hakkında fikir yürütmek, zeminin sağlamlığı hakkında şüphe-
ler bulunan bir arsa üzerine inşa edilecek binanın güvenliği hakkında görüş 
bildirmeye benzer. Dolayısıyla bir fikrin doğruluğunu belirleyen değerler ara-
sında onun hangi bilgisel temele dayandığının özel bir yeri vardır. 

Mevâkıf literatüründeki zarurî ve nazarî bilgiyle ilgili değerlendirmeleri, 
daha çok klasik kelâm geleneğinde ele alınan konuların özetlenmesi ve aç-
mazlarının dile getirilip çözüm önerileri sunulması şeklinde okumak gere-
kir. Nitekim mevâkıf şerhlerinde birinci mevkıfın üçüncü mersadının birinci 
maksadında bilginin kısımları başlığı altında zarurî ve nazarî değil, tasavvur 
ve tasdik şeklinde farklı bir ayrıma gidilmesi de bu durumu destekler nite-
liktedir.83 Mevâkıf geleneğinde bilginin inanç değil, sıfat olarak tanımlanma-
                                                 
80  Sinanoğlu, “el-Mevâkıf”, 29/ 422. 
81  Hülya Alper, Düşünmenin Anlamı Şerhu’l-Mevâkıf Bağlamında Bir İnceleme (İstanbul: İz Yayıncı-
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82  Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 1/68. 
83  Îcî, el-Mevâkıf, 1/94; Cürcânî, el-Mevâkıf, 1/94. 
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sıyla birlikte kavramsal ve önermesel bilgi anlayışının öne çıkmaya başladığı 
görülmektedir. Bu etkinin en bariz etkisini, felsefî kökenleri olan bilginin ta-
savvur ve tasdik şeklinde sınıflandırılmasında görmemiz mümkündür. 

En genel şekliyle eğer bilgi, doğrulama veya yanlışlamaya elverişli her-
hangi bir hüküm vermeye uygun olmayan kavramsal bir boyutta kalıyorsa 
tasavvurdur. Şayet bilgi bu denilenlerin aksine, doğrulama veya yanlışla-
maya elverişli herhangi bir hüküm vermeye uygun olan önermesel bir boyu-
ta ulaşıyorsa da tasdiktir.84 Râzî’ye göre burada bahsi geçen hükmü, bilginin 
meydana gelme sürecindeki etken ve aşamaların bütünü olarak değil, bu bü-
tün üzerine verilen bir değerlendirme olarak görmek gerekir ki buna tasdik 
denir. Çünkü ona göre hüküm, tasavvurlarının bir toplamıdır. Cürcânî, bu 
yaklaşımı kabul etmez. Ona göre tasdik; ne mütekaddimûnun anladığı gibi 
hükmün kendisi ne de Râzî’nin dediği gibi bilgiyi oluşturan unsurlara ait ta-
savvurların bir toplamıdır. Bilgi, hükme bitişen idraktir. Diğer bir deyişle 
eğer bilgiye doğrulama ve yanlışlama anlamında hüküm denecekse idrak 
denilmeli, aksi durumda ise tasavvur denilmelidir. Bu ise her bilginin kendi-
ne özgü bir metodunun olmasını gerektirir.85 

Mevâkıf literatüründeki epistemolojinin gerçekte ne olduğunun veya 
yeni olarak ne sunduğunun daha iyi anlaşılabilmesi için biraz eskiye gitmek 
gerekir. Çünkü kelamcılar, felsefenin temel konularından olan varlık (onto-
loji) ve bilgi (epistemoloji) konularında, tümüyle filozoflar gibi düşünmü-
yorlardı. Genel olarak kelamcılar, bilginin kaynakları konusunda filozoflara 
yakınken, elde edilen bilginin işlenmesi ve istidlal yöntemleri bahislerinde 
onlardan farklı düşünüyorlardı.  

Kelamcıların hicri ikinci asırdan itibaren delil-medlul ilişkisinde yöntem 
olarak “Kıyâsu’l-gayb ale’ş-şâhit” metodunu kullanmaları, kendi varlık anla-
yışları nedeniyle bazı sorunlara sebep oluyordu. Çünkü onlar, ontolojilerini 
yaratan-yaratılan ilişkisi üzerine kurdukları için Allah’ı evrenden tenzih et-
mek adına, yokluktan varlığın imkânını mümkün görüyorlardı. Oysa mantık 
ilkeleri gereği yokluk ve varlık birbirine zıt kavramlardı ve biri diğerinin se-
bebi olamazdı. Eş‘arî bilginlerden Cüveynî, “el-Burhân fi usûli’l-fıkh” adlı ese-
rinde bu duruma dikkat çekmiş, öğrencilerinden Gazzâlî ise “el-İktisâd fi’l 
itikâd” isimli eserinde yöntem tartışmasını sürdürmüştür.86 Eş‘arî gelenek 
içerisindeki yöntem konusundaki tüm bu tartışmalar müteahhirun döne-
minde de hız kesmeden devam etmiştir. Yine Eş‘arî kelamcılardan Îcî ve 
Cürcânî’nin de bu tartışmalardan oldukça fazla etkilendiğini görebilmek 
mümkündür. 
                                                 
84  Îcî, el-Mevâkıf, 1/94, 95; Cürcânî, el-Mevâkıf, 1/94, 95. 
85  Îcî, el-Mevâkıf, 1/95; Cürcânî, el-Mevâkıf, 1/95. 
86  Ömer Türker, “Bir Tümdengelim Olarak Şâhitle Gâibe İstidlâl Yöntemi ve Cüveynî’nin Bu 

Yönteme Yönelttiği Eleştiriler”, İslâm Araştırmaları Dergisi 18 (2007), 12, 13, 25. 
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Kuşkusuz eğitimde kullanılmaya başlayan her materyal gibi mevâkıf lite-
ratürü de zamanla hacmini artırarak genişlemiş ve konuyla ilgili araştırma 
yapan çevrelerin daha önceki bilgilere müracaat etmek yerine doğrudan 
kendisine başvurulan bir el kitabına dönüşmüştür. Esasen bu durum, klasik-
leşen tüm çalışmaların maruz kaldığı bir süreçtir. Bu bağlamda gerek kısaca 
konuyu aktarma isteği, gerek teolojik tartışmalarda yetkinlik kanıtlama is-
teği ve gerekse dönemin entelektüel gelenekleri, bilgi meselesinde görüş 
bildiren araştırmacıların sadece mevâkıf literatürüne değinmekle yetinme-
lerine sebep olmuştur. Bu durum ise Müslüman düşüncesinde mevâkıf bilgi 
anlayışının yaygınlık kazanmasına ve önceki bilgi tartışmalarının merkezini 
oluşturan bilgi anlayışının mevâkıf literatürüyle birlikte daralarak tasavvur 
ve tasdike indirgenmesine neden olmuştur. 

 
Sonuç 
Mevâkıf geleneği, birçok açıdan devrinin bilim anlayışını etkilemesinin 

yanı sıra aynı zamanda döneminin düşünce yapısının da bir yansımasıdır. 
Bu bağlamda mevâkıf geleneği, 14. ve 15. asır Müslüman düşüncesinin ulaş-
tığı seviye hakkında bilgi veren önemli bir değerlendirme ölçütü olarak ka-
bul edilebilir. 

Mevâkıf edebiyatı, ağırlıklı olarak Îcî’nin el-Mevâkıf adlı eseri üzerine 
Cürcânî’nin hazırladığı Şerhu’l-Mevâkıf adlı şerh ve bu şerh etrafında şekille-
nen haşiye, talik gibi çeşitli çalışmalardan oluşmaktadır. Mevâkıf literatü-
ründe en fazla bahsi geçen konu, epistemolojidir. Bilgi kavramının tarifin-
den kaynaklarına, metotlarından çeşitlerine kadar farklı alanlarda işlenen 
bilgi bölümü, mevâkıf geleneğinin ilk ve en hacimli kısmıdır. Bu çeşitli ne-
denlerden dolayı anlaşılabilir bir durumdur. Nitekim bilgi konusu, kelâm il-
minin hemen her alanda konu ve kapsamını belirleyen temel ölçütlerinden 
biridir. Bu bağlamda kelâmî tartışmaları kendisine konu edinen mevâkıf ge-
leneğinin de bilgi ve bilgiyle ilgili konuları öncelemesi doğal karşılanmalıdır. 

Mevâkıf bilgi nazariyesinde iki yaklaşımın öne çıktığı görülmektedir. 
Bunlardan ilki özellikle Îcî’nin, el-Mevâkıf’da ortaya koyduğu savunmacı yak-
laşım olan İslam inanç esaslarının aklî temellerini belirlemek iken; ikincisi 
Cürcâni’nin yaklaşımı olan savunma amacı olmaksızın teolojik konuları 
açıklamada felsefî yöntemleri kullanmaktır. Esasen bu tutumu sadece bilgi 
meselesinde değil mevâkıfın tüm konularında görmek mümkündür. Ehl-i 
Sünnet’in genel yaklaşımında bilginin itikat olarak işlenmesine sıcak bakıl-
madığı düşünüldüğünde, mevâkıf şerhlerinde öne çıkan bilginin felsefî açı-
dan işlenmesi geleneğini, klasik kelâm anlayışından bir kopuş olarak değer-
lendirmek mümkündür. 

Mevâkıf geleneğinde ortaya konulan bilgi bahsinin kökenlerini Râzî ve 
Gazzâlî üzerinden Cüveynî’ye kadar götürmek mümkündür. Cüveynî’den 
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itibaren başlayan bilgi anlayışındaki gelişmeler, mevâkıf literatürüyle birlik-
te ürünlerini vermiştir. Bu bağlamda mevâkıf geleneği öncesinde kelâm çev-
relerinde bilgi, ağırlıklı olarak zarurî ve nazarî olarak değerlendirilirken 
sonrasında tasavvur ve tasdik olarak değerlendirilmeye başlamıştır. Esasen 
bu değişimin başlaması Gazzâlî sonrasında olmuştur; ancak Râzî ve mevâkıf 
geleneği sonrasında sistematik olarak felsefî ve kelâmî yönleriyle birlikte 
tartışılmaya başlamıştır. 

Netice itibariyle Ehl-i Sünnet içinde akıl-nakil tartışmalarında nakli ön-
celeyen Eş‘arî literatürün, mevâkıf geleneğiyle birlikte akla değer vermede 
Mâtürîdî çizgiyle yarışacak ölçüde değiştiği görülmektedir. Bu değişimde 
tahkik dönemi felsefe-kelâm kaynaşmasının olduğu kadar başta bilgi bahsi 
olmak üzere mevâkıf geleneğinin de etkili olduğu görülmektedir. 

 
Kaynakça 

Akçay, Mustafa. “Siyalkûtî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 37/293. İs-
tanbul: TDV Yayınları, 2009. 

Akpınar, Cemil. “Hasan Çelebi, Fenârî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 
16/313-315. İstanbul: TDV Yayınları, 1997. 

Alper, Hülya. Düşünmenin Anlamı Şerhu’l-Mevâkıf Bağlamında Bir İnceleme. İstanbul: 
İz Yayıncılık, 2017.  

Bebek, Adil. “Hayâlî Maddesi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 17/3-5. İs-
tanbul: TDV Yayınları, 1998. 

Bozkurt, Mustafa. Fahreddin Râzî’de Bilgi Teorisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2006. 

el-Cürcânî, Seyyid eş-Şerif Alî b. Muhammed. Şerhu’l-Mevâkıf. thk. Mahmut Ömer 
ed-Dimyâtî. Beyrut: Dârü’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1419/1998. 

el-Cürcânî, Seyyid eş-Şerif Alî b. Muhammed. Şerhu’l-Mevâkıf. çev. Ömer Türker. 
İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015. 

Çağlayan, Harun. “Kelâm’da Bilgi Teorisi”. Sistematik Kelam. ed. Mehmet 
Evkuran. Ankara: Bilay Yayınları (2019), 49-64. 

Çağlayan, Harun. “Şerhu’l-Akâid ve Kelâmî Değeri Üzerine Bir Deneme”. Bozok 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14/14 (2018), 15-44. 

Çelebi, İlyas. “Kemalpaşazâde”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 25/245-
247. Ankara: TDV Yayınları, 2002. 

Demir, Osman. “Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiye’sine Akâid-Kelâm Literatürü: 
Kişiler, Eserler ve Gelenekler Üzerinden Bir Hâsıla”. Türkiye Araştırmaları Lite-
ratür Dergisi 14/27 (2016), 9-52. 

Duran, Recep. “Mevâkıf ve Şerh ve Hâşiyeleri”. 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afri-
ka Çalışmaları Kongresi Felsefe Bildiriler. 127-154. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, 2008. 

el-Îcî, Ebu’l-Fazl Adududdîn. el-Mevâkıf (Şerhu’l-Mevâkıf içinde). thk. Mahmut 
Ömer ed-Dimyâtî. Beyrut: Dârü’l-Kutubi’l-İlmiyye, 14191998. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/eyyup-sabri-fani


436    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

 

Fazlıoğlu, İhsan. “Osmanlı Felsefe Biliminin Arkaplanı: Semerkand Matematik 
Astronomi Okulu”. Dîvân İlmî Araştırmalar 14 (2003), 1-66. 

Hasan Çelebî, İbn Muhammed Şah el-Fenârî, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Mevâkıf (Şerhu’l-
Mevâkıf içinde). thk. Mahmut Ömer ed-Dimyâtî, Beyrut, Dârü’l-Kutubi’l-
İlmiyye 1419/1998. 

Gökyay, Orhan Şaik – Şükrü, Özen. “Molla Lutfî Maddesi”. Türkiye Diyanet Vakfı 
İslâm Ansiklopedisi. 30/255-258. İstanbul: TDV Yayınları, 2005. 

Köse, Saffet. “Hocazâde Muslihuddin Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklo-
pedisi. 18/207-209.  İstanbul: TDV Yayınları, 1998. 

Koloğlu, Orhan Şenel. Cübbâîlerin Kelâm Sistemi. İstanbul: İsam Yayınları, 2011. 
KTP, Kültür ve Turizm Bakanlığı “Türkiye Yazma Eserler Kurulu Başkanlığı”.  

Erişim 1 Ağustos 2020. http://www.yazmalar.gov.tr/eser/mevakif-
f%C3%AEl-kelam/2478. 

Mehmed Tâhir, Bursalı. Osmanlı Müellifleri. İstanbul: Matbaa-ı Âmire, 1333-1917.  
Öz, Mustafa. “Tûsî, Alâeddin”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 41/432-

433. İstanbul: TDV Yayınları, 2012. 
en-Nesefî, Ebû’l-Muîn Meymun b. Muhammed. Tebsıratu’l-edille fî usûli’d-dîn. thk. 

Hüseyin Atay. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1990. 
Sinanoğlu, Mustafa. “el-Mevâkıf”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 

29/422-424. Ankara: TDV Yayınları, 2004. 
Sinanoğlu, Mustafa. “Şerh”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 38/564-565. 

İstanbul: TDV Yayınları, 2010. 
es-Siyâlkûtî, Abdülhakim b. Şemseddin Muhammed, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Mevâkıf 

(Şerhu’l-Mevâkıf içinde). thk. Mahmut Ömer ed-Dimyâtî, Beyrut, Dârü’l-
Kutubi’l-İlmiyye 1419/1998. 

Şensoy, Sedat. “Şerh Maddesi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. İstanbul: 
TDV Yayınları, 2010. 

Ünal, İsmail Hakkı. “Kirmânî, Şemseddin”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi. 26/66. Ankara: TDV Yayınları, 2002.  

Türker, Ömer. “Bir Tümdengelim Olarak Şâhitle Gâibe İstidlâl Yöntemi ve 
Cüveynî’nin Bu Yönteme Yönelttiği Eleştiriler”, İslâm Araştırmaları Dergisi 
18 (2007), 1-15. 

Yavuz, Salih Sabri. “Kestelî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 25/314. An-
kara: TDV Yayınları, 2002. 

Yavuz, Yusuf Şevki. “Cevâhiru’l-Kelâm”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 
İstanbul: TDV Yayınları, 1993. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/eyyup-sabri-fani
http://www.yazmalar.gov.tr/eser/mevakif-f%C3%AEl-kelam/2478
http://www.yazmalar.gov.tr/eser/mevakif-f%C3%AEl-kelam/2478


 

 

ADÛDÜDDÎN EL-İCİ'NİN İMÂMET ANLAYIŞI 
 

Mehmet Akif Ceyhan 
Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

İslami İlimler Fakültesi, Ankara Türkiye 
maceyhan@ybu.edu.tr 

orcid.org/0000-0001-8709-3833 
 
Öz 
Hicri 680 / miladi 1281 yılında Şiraz bölgesi yakınlarında Îc şehrinde 

dünyaya gelen ve hicri 756 / miladî 1355 yılında vefat eden Adûdüddîn el-
Îcî, Gazzâlî sonrası müteahhirûn dönemi felsefî kelâm ekolünün önde gelen 
Eşârî kelamcıları arasında yer almaktadır. Başta kelâm alanında olmak üzere 
pek çok eser ile İslâm düşünce geleneğine katkıda bulunmuş olan Îcî, yaşa-
dığı dönemde Eşârî kelâm düşüncesini İslâm dünyasına tanıtmış, pek çok 
ilim meclisinde ve medreselerde eserleri okutulmuş önemli bir kelamcıdır. 
Kelâm alanında yazmış olduğu Kitâbu’l-Mevâkıf adlı eserine, başta Seyyid Şe-
rif el-Cürcânî olmak üzere şerhler yazılmış ve Îcî’nin düşüncesine çeşitli 
açıklamalar getirilmiştir. 

Tebliğimizde Adûdüddîn el-Îcî’nin imamet anlayışı ortaya konmaya çalı-
şılacaktır. İmamet konusu, Ehl-i Sünnet akâidi içerisinde inanılması zorunlu 
olan konular arasında yer almamaktadır. Şia haricinde klasik kelam ekolle-
rinin, imameti genel anlamda siyasi bir konu olarak değerlendirmesine 
rağmen, Şia ekolü imamet konusunu itikâdın bir parçası olarak görmektedir. 
Buna rağmen Eşâriliğin kurucu imamı İmam Eşârî başta olmak üzere sonraki 
Eşâri kelâmcıları - ki buna Adûdüddîn el-Îcî de dahildir- eserlerinin son bah-
sini imamet konusuna ayırmak suretiyle kelâma dair eserlerinde imamet 
konusuna yer vermektedirler. 

Tebliğimizde genel olarak Eşârilerîn, özelde ise Adûdüddîn el-Îcî’nin ne-
den kelâma dair eserlerinde imamet konusuna yer verdiklerini tespit ede-
cek, sonrasında ise Îcî’nin imamet anlayışını ortay koymaya çalışacağız. Ay-
rıca imamet konusu ile ilişkili olarak geleneğimizde tartışılan imamın nass 
ile mi atanacağı, biat ile mi seçileceği; imam seçmenin zorunlu olup olmadı-
ğı, Hz. Peygamber’den sonra hak imamın kim olduğu, Hz. Peygamber’den 
sonra insanların en üstününün kim olduğu ve efdaliyyet gibi konular Îcî 
perspektifinden değerlendirilecektir.   Îcî’nin imamet anlayışını ortaya ko-
yarken başvuru kaynağımız Îcî’ye ait Kitâbu’l-Mevâkıf adlı eser ve esere dair 
Seyyid Şerif el-Cürcânî tarafından yazılan ve en kapsamlı ve meşhur şerh 
olan Şerhu’l-Mevâkıf adlı eser olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kelâm, Eşârîlik, Şia, İmâmet, Adûdüddîn el-Îcî, Kitâbu’l-
Mevâkıf. 
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ʿAḍududdīn al-Īcī's Understanding Of Imamate 
Abstract 
ʿAḍududdīn al-Īcī - born hijri 680 / AD 1281 and died in hijri 756 / AD 

1355 in the city of Îc near Shiraz - is among the leading Ash’arī theologians 
of the philosophical Kalām School in the müteahhirûn period of post- 
Ghazali. al-Īcī was an important theologian who contributed to the tradition 
of Islamic thought with many works -especially in the field of Kalām -, 
introduced the idea of Ash’arī Kalām to the Islamic world during his 
lifetime, and whose works were read in many scientific meetings and 
madrassas. Annotations (commentaries) were written by as-Saiyid  Sharif 
al-Curcānī on the Īcī’s work named Kitāb al-Mawāqif in the field of Kalām 
and various explanations were made for Īcī’s thought.  

Understanding of ʿAḍududdīn al-Īcī’s imamate will be put forward in this 
study. The issue of imamate is not among the subjects that must be believed 
in creed of Ahl as-Sunnah. The Shi’a School accepts the issue of imamate as 
a part of the creed although the Classical Kalām Schools, except for Shi’a, 
consider it as a political issue in general. Nevertheless, Imam Ash’arī -
founder of Ash’arī - and next Ash’arī theologians including ʿAḍududdīn al-
Īcī allocate the last part of their works to the subject of imamate in their 
studies on Kalām. 

In this study, it will be determined why the Ash’arīs in general and 
ʿAḍududdīn al-Īcī in particular include the subject of imamate in their works 
on Kalām, and then it will be tried to reveal the understanding of al-Īcī’s 
imamate. In addition, the issues such as whether the imam -discussed in our 
tradition regarding to the subject of imamate- will be appointed with nass or 
elected with allegiance; whether it is necessary to choose an imam or not, 
who is the true imam after the Prophet, who is the most superior of people 
after the Prophet, and legitimacy will be evaluated from the al-Īcī’s 
perspective. While revealing al-Īcī’s understanding of imamate, our 
reference source will be his work named Kitāb al-Mawāqif and the work Kitāb 
al-Mawāqif written by as-Saiyid  Sharif al-Curcānī, which is the most 
comprehensive and famous commentary work on the Sharḥ al-Mawāqif.  

Keywords: Kalām, Ash’arīsm, the Shi’a, Imamate, ʿAḍududdīn al-Īcī, Kitāb al-
Mawāqif.  

 
Giriş 
Müteahhirûn döneminin önde gelen kelâm âlimlerinden biri olan 

Adûdüddîn el-Îcî, 680/1281 yılında Şiraz yakınlarında Îc şehrinde dünyaya 
gelmiş ve 14. Yüzyıl İslâm düşünce geleneğine, vefat ettiği 756/1355 tarihine 
kadar, Gazzâlî sonrası etkin olan felsefî kelâm geleneğine pek çok başyapıt 
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eser ile katkıda bulunmuş Eş’arî kelâmcıları arasında sayılmaktadır.1 Kelâm-
cılığının yanında tefsir, ahlak ve belâğat gibi pek çok alanda da önemli eser-
ler kaleme alan Îcî’nin eserlerine, öğrencileri ve daha sonra gelen âlimler ta-
rafından pek çok şerh ve hâşiye türü eserler yazılmıştır. 

İslâm dîninin inanç esaslarının belirlenmesi, tespit edilmesi, itikâdi ko-
nulardaki şüphelerin ortadan kaldırılması ve bu esaslara yönelik İslâm dîni 
içinden ve diğer dinlerden gelecek tehlikelere karşı savunulması görevini 
uhdesinde barındıran kelâm ilmi, 12. Ve 13. Yüzyılda yakalamış olduğu yük-
selişi, Îcî’nin yaşadığı dönem olan 14. Yüzyılda da sürdürmüş ve Îcî’nin telif 
ettiği eserler ile zirveye ulaşmıştır.  Öyle ki, hicri 8./miladi 14. Yüzyılda ke-
lâm ilmine dâir Adûdüddîn el-Îcî tarafından yapılan “Kelâm ilmi, kesin delil-
ler göstermek ve şüpheleri ortadan kaldırmak sûretiyle dini inançları kanıt-
lama gücü kazandıran bir ilimdir”2 şeklindeki tanım, günümüze kadar geli-
nen dönemde güncelliğini hâlen korumaktadır.   

Bu günkü tebliğimizde, Adûdüddîn el-Îcî’nin imâmet anlayışını sunmaya 
gayret edeceğiz. Esasında imâmet konusu İslâm inanç esasları içerisinde, 
inanılması zarûri olan konular arasında yer almamaktadır. Yâni genel olarak 
Şîa ekolü haricinde Mu’tezile, Eş’arî ve Matürîdî kelâm sistemleri, imâmet 
konusunu iman esasları içerisinde zikretmemektedir.  

Tebliğimizde bu konuyu seçmemizin sebebi, Eş’arî geleneğinin kurucu 
imamı, İmam Eşâri’den3 başlamak üzere genel olarak Eş’arî kelâmcılarının, 
kelâm ilmine dâir telif ettikleri eserlerin son konusu olarak imâmet bahsine 
yer vermelerinin sebeplerini incelemektir. Eş’arî kelâmcılarının imâmet 
bahsini, inanç esaslarını yâni akâide dâir konuları inceleyen kelâm / akâid 
eserlerinde yer vermeleri, imâmetin iman esaslarından biri olarak kabul 
etmelerinden değil, Şîa’nın bu iddiâsına karşı çıkmak ve imâmetin aslında 
iman esaslarından olmadığını açıklamak amacıyla eserlerinde bu konuya yer 
vermişlerdir.4 Ancak, bir iddiâ ile yola çıkan, yâni Şîa’nın benimsediği 
“imâmetin Hz. Ali ve evlâdına nass ve tâyin yolu ile verildiği”ne5 iman etme 
anlayışına itirâz eden başta İmam Eşâri ve sonraki Eş’arî kelâmcıların, 
Şîa’nın imâmet anlayışını iptal ederken yerine farklı bir imâmet anlayışını 

                                                 
1  Tahsin Görgün, “Îcî, Adûdüddîn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 

https://İslâmansiklopedisi.org.tr/ici-adududdin (Erişim 09.Temmuz 2020). 
2  Ebu’l-Fadl Adudüddîn ‘Abdurrahmân b. Ahmed b. Abdilgaffâr el-Îcî, nşr. ‘Abdurrahmân 

‘Amîre, Kitâbu'l-Mevâḳıf (Beyrut: Dâru’l-Cîl, 1997), 1/31. 
3  Ebû'l-Ḥasen ʿAlî b. İsmâʿîl, el-Eşʿarî, el-İbâne ʿan Uṡûli'd-Diyâne, nşr. Fevḳiye Ḥuseyn Maḥmûd 

(Kahire: Dâru'l-Enṡâr, 1397/1976), 251-260; el-Lumaʿ fî'r-Red ʿalâ Ehli'z-Zeyğ ve'l-Bidaʿ nşr. Mu-
hammed Emin ed-Dennâvî (Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1971), 83-85. 

4  Ebu Zeyd Veliyyüddîn Abdurrahman b. Muhammed ibn Haldun, Mukaddime, çev. Halil Ken-
dir (İstanbul: Yeni Şafak, 2004), 2/646. 

5  Ebû'l-Fetḥ Muḥammed b. ʿAbdulkerîm eş-Şehristânî, el-Milel ve'n-Nihal nşr. Muḥammed 
Seyyid Keylânî (Beyrut: Dâru'l-Maʿrife, 1404/1983), 1/145. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ici-adududdin
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yerleştirdiklerini görüyoruz. Buna örnek olarak İmam Eş’arî’nin Tevbe Sure-
sinin 83. Ayetini ve Fetih Suresi 16.  ayetlerini Hz. Ebû Bekir’in imâmetine 
Kur’an’dan delil getirmesi örnek olarak verilebilir.  

Eş’arî geleneğin bu genel kabulüne bir katkı mâhiyetinde, müteahhirûn 
döneminin Eş’arî kelâmcılarından olan Adûdüddîn el-Îcî’nin Kitâbu'l-
Mevâḳıf’ında imâmet konusunun bazı sâiklerle açıklandığını görüyoruz. Îcî, 
söz konusu eserinin son bahsini imamet konusuna ayırmaktadır. Tebliğimiz-
de bu konu, Îcî’nin söz konusu eseri merkeze alınarak ve Seyyid Şerif el-
Cürcânî’nin Mevâḳıf’a yazmış olduğu ve büyük şöhret bulan Şerhu’l-Mevâḳıf 
adlı eserinden yararlanmak sûretiyle sunulacaktır. 

Öncelikle şunu ifâde etmek gerekir ki Îcî, Şîa’ya muhalefet etmekte ve 
imâmet konusunun dinin asıllarından değil, ayrıntılarından yâni tâli konu-
larından olduğunu belirtmektedir. Bu konuyu kelâm ilmine dâir kaleme al-
dığı eserinde zikretmesini de, önceki Eş’arî âlimlerin bu hususu âdet hâline 
getirdikleri ve eserlerinin son bahislerini imamet konusuna ayırdıkları için 
onlara uymak adına eserinde yer verdiğini söylemektedir.6 

 
1. İmam Tâyininin Gerekliliği 
Öncelikle imâmetin ne olduğunun bilinmesi için bir tarifinin yapılması 

gerekmektedir. Îcî’ye göre imâmet, ümmetin tamamının tâbi olması zorunlu 
olacak şekilde dînin ikâmesi ve ümmetin korunması hususunda Hz. Pey-
gamber’e hilâfet etmektir. “Ümmetin tamamının tâbi olması” kaydıyla me-
sela kadı gibi imamın bir bölgede tâyin ettiği kişi, müctehid ve iyiliği emre-
den kişi tarif dışında kalmaktadır.7 Müçtehidin dışarıda kalmasındaki mak-
sadın, müçtehide özel olarak onu taklid edenlerin dışında bütün ümmetin 
uyma zorunluluğu bulunmaması olduğunu Cürcânî ifade etmektedir.8 

İmam tâyininin gerekliliği hususunda kelâm ekolleri ihtilâf halindedir. 
Mu’tezile ve Zeydiyye’nin imam tâyininin aklen zorunlu olduğu, yine 
Mu’tezile’den Câhız ve Ka’bî’ye göre hem aklen hem de naklen zorunlu ol-
duğu görüşlerine karşı Îcî, imam tâyininin bizim üzerimize naklen zorunlu 
olduğunu savunmaktadır. İmâmiyye ve İsmailiyye ise imam tâyin etmenin 
bize değil Allah’a zorunlu olduğunu söylemektedir. Hâriciler ise imam tâyin 
etmenin kesinlikle zorunlu olmadığını savunmaktadır.9  

İhtilâf edilen bu konuda imam tâyininin naklen zorunlu olduğu görüşünü 
ispatlamak amacıyla Îcî, naklen zorunlu oluşunun iki gerekçesi olduğunu be-
lirtmektedir. Birincisi, Hz. Peygamber’in vefâtından sonra ilk asırda Müslü-
                                                 
6  el-Îcî, Kitâbu'l-Mevâḳıf, 3/ 574. 
7  el-Îcî, Kitâbu'l-Mevâḳıf, 3/574. 
8  Seyyid Şerif Cürcânî, Şerḥu’l-Mevâḳıf, çev. Ömer Türker (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Ku-

rumu Başkanlığı, 2015), 3/666. 
9  el-Îcî, Kitâbu'l-Mevâḳıf, 3/575.  
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manlar, zamanın imamdan yoksun kalmasının imkânsız olduğunda icmâ 
etmişlerdir. Hz. Ebu Bekir, hutbesinde, “Bilin ki Muhammed öldü ve bu dîni 
ikâme edecek biri gereklidir” demiştir. Herkes de bunu kabul etmiştir. Sırf 
bunun için Hz. Peygamber’in defin işlemini bırakmıştır. Îcî, bu durumun 
onun yaşadığı döneme kadar geldiğini ve insanların her asırda tâbi olunan 
bir imam tâyin ettiklerini belirtmektedir.10  

İkinci gerekçe ise, imam tâyininde zannî bir zararın giderilmesi söz ko-
nusudur. İnsanların dünya ve âhiret saâdetleri için, dünyada karşılaştıkları 
evlilik, cihad, hadler vb. uygulamalarda güçlük çektikleri hususlarda kendi-
sine başvuracakları bir imam olması gerekmektedir. Yöneticiler öldüğünde 
yeni yönetici seçilene kadar toplumlarda çıkan fitneler bunun tecrübe ile de 
sâbit olduğunu göstermektedir.11 Bu sebeple Şârî’nin insanlar için koymuş 
olduğu kuralları ve dünya düzenini idâme ettirecek imam tâyini zorunlu gö-
rülmektedir.  

Bazılarının, imam tâyininin her zaman insanlığa fayda getirmediğini, ba-
zen de zarar getirdiğini savunmalarına karşın Îcî, bu görüşe muhâlefet ede-
rek imam tâyin edilmediği zaman ortaya çıkan zararın, tâyin edildiğinde or-
taya çıkan zarardan çok daha fazla olduğunu söyleyerek imam tâyininin ge-
rekliliği üzerinde ısrar etmektedir.  

İmam tâyininde ihtilâf çıkması durumunda ise Îcî, daha bilgin olanın ter-
cih edilmesi gerektiğini, şâyet eşit iseler takvâda önde olanın seçilmesini, 
şâyet yine eşit iseler daha yaşlı olanın seçilmesi gerektiğini ifade etmekte-
dir. Böylece fitne ve ihtilâfın ortadan kalkacağını belirtmektedir.12 

 
2. İmâmetin Şartları 
İmam tâyininin naklen zorunlu olduğunu kabul eden ve bunu gerekçe-

lendiren Îcî, imam olacak kişide de bazı şartların bulunması gerektiğini, 
herkesin imam olamayacağını savunmaktadır. Genel olarak Eş’arî kelâmcıla-
rı imamlığa ehil olan kişinin din işlerini yürütmek için usûl ve fürûda 
müçtehîd, devlet işlerini yürütebilmesi için de inisiyatif sahibi, mülke karşı 
saldırıları bertarâf edebilen ve cesaretli olması gerektiği kabul etmektedir-
ler.13 Tabi bu şartların hepsinin her asırda bir arada kişilerde bulunamaya-
cağı gerekçesi ile imâmette bu şartları kabul etmeyenler de bulunmakta-
dır.14   

                                                 
10  el-Îcî, Kitâbu'l-Mevâḳıf, 3/575.  
11  el-Îcî, Kitâbu'l-Mevâḳıf, 3/575-576. 
12  el-Îcî, Kitâbu'l-Mevâḳıf, 3/584. 
13  el-Îcî, Kitâbu'l-Mevâḳıf, 3/585. 
14  Ebu Bekir Muhammed b. Hasan İbn Fûrek, Mücerredü Makâlâti’ş-şeyh Ebi’l-Hasen el-Eş’arî, nşr. 

Daniel Gimared (Beyrut: Dâru’l-meşrik, 1987), 182. 
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Yukarıda belirtilen şartlara ilâveten imam olacak kişinin akıllı olması, 
bulûğa ermiş olması, erkek olması, hür olması gibi ilâve şartlar da bulun-
maktadır. Bu şartlar genel olarak kabul edilmiş şartlardır. Ancak bu konuda 
kabul edilmiş olan başka şartlar da vardır ki bu konularda ümmet içerisinde 
ihtilâf bulunmaktadır. İhtilaf edilen şartlardan ilki imamın Kureyş 
kabîlesinden olmasıdır.15 Bu şartı Eş’arîlerin ve Mu’tezile’den Ebû Ali el-
Cübbâî ve Ebû Haşim el-Cübbâî’nin koyduğu Cürcânî tarafından ifade edil-
mektedir.16 Hâricîler ile Mu’tezile’nin çoğunluğu bu şartı reddetmektedir. 
Îcî, bu şart için safını Eş’arî’lerin görüşünden yana belli etmiş ve Hz. Pey-
gamber’in “İmamlar Kureyştendir”17 sözünü gerekçe göstererek sahâbenin 
de bu hadisle amel ettiğini savunmuştur. Bu husus, Îcî’ye göre yakîn ifade 
eden kesin bir delil haline gelmiştir. İmametin Kureyş’ten olması şartını 
reddedenler ise, Hz. Peygamber’in “Başınızda Habeşli bir köle de olsa dinle-
yip itaat edin”18 hadîsini delil göstererek İmamların Kureyş dışından da ola-
bileceğini savunmuşlardır.19 

İhtilâf edilen şartlardan ikincisi imamın Hâşimoğulları’ndan olmasıdır ki 
bunu Şîa şart koşmuştur. Üçüncü ihtilâf konusu imamın usûlü ve furûuyla 
bütün dîni meseleleri bilkuvve değil bilfiil bilmesidir ki bunu İmamiyye şart 
koşmuştur. Dördüncü ihtilâf konusu imamın mucize göstermesi gerektiğine 
dâir şarttır ki bunu da gulat fırkalar şart koşmuştur. Son ihtilâf konusu ise 
imamın mâsum olması konusudur ki bunu da İmâmiyye ve İsmâiliyye şart 
koşmuştur.20 Îcî, söz konusu ihtilâf edilen bu hususlardan sadece imamın 
Kureyşten olduğunu savunmakta, diğer ihtilâf konularında ise Şîa ve alt kol-
larına muhalefet etmektedir. 

Îcî, imâmetin Hz. Peygamber’in ve önceki imamın nass ile tâyiniyle ger-
çekleştiğine dâir icmâ olduğunu savunmaktadır. Buna ilâveten imâmet, ehl-i 
hâl ve akdin biatiyle sübut bulur. Yâni imâmet hem nass ile hem de biat ile 
olmaktadır. Bu görüşe Şîa muhalefet etmektedir. Çünkü Şîa’ya göre 
imâmetin nassdan başka yolu yoktur. Îcî’nin imâmetin biat ile sübut buldu-
ğuna dâir delîli ise Hz. Ebu Bekir’in imâmetinin biatle sübut bulmuş olması-
dır. Şîa, Îcî ve diğer Eşarî kelâmcılarının bu görüşlerine muhalefet ederek 
kendi sistematikleri içerisinde bazı deliller getirmektedir. Bu delillerden ba-
zıları, onların imâmeti Allah’a ve Peygamber’e nâiplik olarak görmeleridir. 

                                                 
15  el-Îcî, Kitâbu'l-Mevâḳıf, 3/587. 
16  Cürcânî, Şerḥu’l-Mevâḳıf, 3/678. 
17  Ahmed b. Hanbel, Müsned, nşr. Şuayb el-Arnaût vd. (Beyrut: 1416/1995), 3/129, 183; 4/421. 
18  Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî İbn Mâce, Sünen, nşr. Fuâd Abdülbâkî 

(Kahire: 1373/1953), “Cihâd”, 39; Muhammed b. İsmâil el-Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh (İstanbul: 
1315), “Ahkâm”,  4. 

19  el-Îcî, Kitâbu'l-Mevâḳıf, 3/588; Cürcânî, Şerḥu’l-Mevâḳıf, 3//680. 
20  el-Îcî, Kitâbu'l-Mevâḳıf, 3/588-589. 
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İmamet naiplik olarak değerlendirildiğinde ise başkalarının sözü ile sâbit 
olmaz. Bir diğer delilleri, biat ehlinin başkalarında tasarruf etme yetkileri-
nin olmamasıdır. Ayrıca Şîa, imâmetin biatle sübutunun fitneye yol açacağı-
nı, çünkü birden fazla bölgede insanların farklı imamlara biat edebileceğini, 
bunun da kargaşa çıkaracağını ileri sürmektedirler.21 

 
3. Hz. Peygamber’den Sonra Hak İmam Kimdir? 
Hz. Peygamber’den sonra hak imamın kim olduğu hususunda klasik ke-

lâm ekollerinin genel anlamda kabulü ile Şîa’nın kabulü arasında fark bu-
lunmaktadır. Konuya Eş’arî kelâmcısı Îcî perspektifinden baktığımızda, diğer 
büyük kelâm ekollerinde de olduğu gibi Îcî de Hz. Peygamber’den sonra hak 
imamın Hz. Ebu Bekir olduğunu kabul etmesine rağmen Şîa’ya göre hak 
imam Hz. Ali’dir.22 

Îcî, Hz. Ebu Bekir’in Hz. Peygamber’den sonra hak imam olduğu görüşü 
ile alâkalı iki gerekçe ortaya koymaktadır. Bu gerekçelerden ilki, biraz önce 
de bahsi geçtiği üzere imâmetin yolunun ya nass ya da biat olduğu hususun-
da olan icmâdır. Hz. Ebu Bekir’in imâmetinde Îcî’ye göre nass bulunmamak-
tadır. Ancak onun imâmetinin biat ile olduğuna dâir icmâ vardır. Diğer bir 
gerekçe ise, Hz. Peygamber’den sonra Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali ve Hz. Abbas 
arasında imâmet hususunda icmâ oluşmuş, Hz. Ali ve Hz. Abbas ise Hz. Ebu 
Bekir ile herhangi bir çekişmeye girmemiştir. Şâyet Hz. Ebu Bekir hak imam 
olmasaydı, diğer sahâbeler onunla mücadeleye girişirlerdi ki sonraki dö-
nemlerde Hz. Ali’nin Muâviye ile mücadelesi, böylesine önemli bir hususta 
mücadele edilmesi gerektiğine bir örnektir. Şâyet Şîa’nın iddiâ ettiği gibi, 
Hz. Ali hakkında açık bir nass bulunsa idi, kesinlikle bu nass ortaya konurdu. 
Ancak Îcî’ye göre böyle bir mücadele gerçekleşmemiştir. 23 

Hakikat Îcî’ye göre bu şekilde cereyan etmişken, Şîa kaynaklarına göre 
Şîa’nın imâmet için belirlediği şartları Hz. Ebu Bekir taşımamaktaydı. Yâni 
Hz. Ebu Bekir masum değildi, nass ile imam olmamış biat ile imam olmuştu 
ki bu Şîa’ya göre geçersizdir. Hz. Ali insanların en üstünü iken daha aşağı 
derecede olan kişinin imâmeti geçersizdir. Buna ilâveten Hz. Ebu Bekir 
imâmet için ehil değildi. Çünkü o Şîa’ya göre insanlara zulmeden bir zâlimdi 
ki buna örnek olarak Fedek arazisini Fatımâ’ya vermeyerek ona zulmetmiş-
ti.24 

Şîa’nın bütün bu iddiâlarına Îcî karşı çıkarak, Hz. Ebu Bekir’in imâmete 
dâir bütün şartları taşıdığını ve Hz. Peygamber’den sonra hak imam olduğu-

                                                 
21  el-Îcî, Kitâbu'l-Mevâḳıf, 3/589-591; Cürcânî, Şerḥu’l-Mevâḳıf, 3/682-684. 
22  el-Îcî, Kitâbu'l-Mevâḳıf, 3/595. 
23  el-Îcî, Kitâbu'l-Mevâḳıf, 3/596. 
24  el-Îcî, Kitâbu'l-Mevâḳıf, 3/596-597. 
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nu kabul etmektedir. Ona göre Müslümanların genel kabulü ve siyer ve tarih 
kitapları buna delalet etmektedir. 

Îcî, Şîa’nın Hz. Ali’nin nass ile tâyin edildiğine dâir iddiâlarından örnek-
ler vererek çürütme yoluna gitmektedir. Buna örnek olarak, Gadir Hum ola-
yı, Hz. Peygamber’in Tebük gazvesine çıkarken söylediği Şîa tarafından iddiâ 
edilen “Sen benim için Mûsâ’ya nispetle Harun gibisin”25 sözü; “Ali’yi mü-
minlerin emiri olarak selamlayınız” sözü; “Sen benim kardeşimsin, vasim-
sin, benden sonra halîfemsin ve dînimin kadısısın” gibi sözleri Îcî tarafından 
eleştirilmekte ve bu rivâyetlerin sahihliği reddedilmektedir. Şîa’nın bu türlü 
iddiâlarına karşın Îcî, Hz. Ebu Bekir’in imâmetine delâlet ettiğini iddiâ ettiği 
naslarla muâraza yapılması gerektiğini belirtmektedir. Îcî’ye göre Nur Sure-
si 55. Ayet26 ve Fetih Suresi 16. Ayet27 Hz. Ebu Bekir’in imâmeti için Şîa’ya 
karşı nass olarak zikredilebilir. Ayrıca, şâyet Hz. Ebu Bekir’in hilâfeti geçer-
siz olsaydı Allah katında övülmez ve yüceltilmezdi. Buna ilâveten Îcî, 
sahâbenin ve Hz. Ali’nin, Hz. Ebu Bekir’e “Ey Rasûlullah’ın halifesi” şeklinde 
hitap ettiklerini iddiâ etmektedir. Bu gibi sebeplerle Îcî’ye göre Hz. Ebu Be-
kir’in imâmeti haktır.28 

 
4. Hz. Peygamber’den Sonra İnsanların En Üstünü 
İmâmet teorisi ile ilişkilendirilen bir diğer tartışma mevzû ise Hz. Pey-

gamber’den sonra insanların en üstününün kim olduğu konusu üzerinden 
yapılan tartışmadır. Bu konunun tartışmaya açılmasının merkezinde yine 
Hz. Ali’nin insanların en üstünü olduğunu kabul eden ve bu sebeple 
imâmetin Peygamberden sonra onun hakkı olduğunu iddiâ eden Şîa ile dört 
halifenin üstünlük sırasına göre imâmeti yürüttüğünü iddiâ edenler arasın-
daki münakaşa yatmaktadır. 

Îcî konuya genel Eş’arî düşüncesini destekler mâhiyette yaklaşmaktadır. 
Ona göre Rasûlullah’tan sonra insanların en üstünü, Hz. Ebu Bekir’dir. Îcî, 
Mu’tezile’nin önde gelen âlimlerinin de bu görüşte olduklarını ifade etmek-

                                                 
25  Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, “Megâzî”, 78. 
26  “Allah, sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip 

ve hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için beğenip seç-
tiği dini (İslâm'ı) onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve (geçirdikleri) korku dönemin-
den sonra, bunun yerine onlara güven sağlayacağını vâdetti. Çünkü onlar bana kulluk eder-
ler; hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkâr ederse, işte bunlar asıl bü-
yük günahkârlardır.”  

27  “Bedevîlerden (seferden) geri kalmış olanlara de ki: Siz yakında çok kuvvetli bir kavme kar-
şı savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla, teslim oluncaya kadar savaşacaksınız. Eğer emre ita-
at ederseniz, Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine döne-
cek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır.” 

28  el-Îcî, Kitâbu'l-Mevâḳıf, 3/619-620. 
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tedir. Şîa ve sonraki Mu’tezile âlimlerine göre ise en üstün Hz. Ali’dir.29 Îcî 
bu iddiâsını desteklemek amacıyla Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetleri ve Hz. 
Peygamber’den rivâyet edilen bazı hadisleri delil olarak öne sürmektedir. 
“Arınmak için malını veren, en çok sakınan kimse ise cehennem azabından 
uzak tutulur.”30 ayetinin müfessirlerin çoğuna göre Hz. Ebu Bekir hakkında 
indiği belirtilmekte, Îcî de bu görüşü kabul etmektedir. Hz. Peygamber’in 
“benden sonra Ebu Bekir ve Ömer’i izleyiniz” hadîsini de onlara ittibâ etme-
yi emrettiğini, bu hitâba Hz. Ali’nin de uyması gerektiğini, dolayısı ile hadis-
te zikredilen Ebu Bekir ve Ömer’in daha üstün olduğunu kabul etmektedir. 
Buna ilâveten Îcî, Hz. Ebu Bekir’in Peygamber’den sonra insanların en üstü-
nü olduğunu ispat edebilmek için “Ümmetimin en hayırlısı Ebu Bekir, sonra 
Ömer’dir” 31, “eğer Rabbimden başka bir dost edinecek olsaydım Ebu Bekir’i 
dost edinirdim”, “nerede Ebu Bekir gibisi, insanlar beni yalanlarken o beni 
tasdîk etti…”32, ve Hz. Ali’den rivâyet edilen “Peygamberlerden sonra insan-
ların en hayırlısı Ebu Bekir, sonra Ömer’dir, sonrası en iyi Allah bilir” gibi 
rivâyetleri zikretmektedir.33     

Hz. Ebu Bekir’in üstünlüğünü ispat etmek amacıyla Îcî’nin getirdiği yu-
karıdaki delillere karşı Şîa da Hz. Ali’nin üstünlüğünü ispat etmek amacıyla 
yine rivâyetlere sığınmakta ve Hz. Peygamber’in Hz. Ali’yi üstün gördüğüne 
dâir rivâyetleri zikretmektedir. Bunlara örnek olarak da Hz. Peygamber’in 
“Kardeşim, vezirim ve ardımda bıraktıklarım içinde dînimi uygulayacak ve 
vaadimi gerçekleştireceklerin en hayırlısı Ali b. Ebû Tâlib’dir.”, Fatımâ’ya 
hitâben “seni ümmetimin en hayırlısıyla evlendirmeme razı mısın”, “ar-
dımda bıraktıklarım içinde en hayırlısı Ali’dir”, “ben âlemlerin efendisiyim, 
Ali de Arapların efendisidir” gibi rivâyetlerdir. Îcî zikredilen bütün bu 
rivâyetlerin Hz. Ali’nin üstünlüğünü açık bir şekilde ifâde etmediğini zikre-
derek kabul etmemektedir.34  

Şîa’ya göre sahâbenin genelinde dağınık olan yetkinlikler Hz. Ali’de bir 
araya gelmiş ve bu sâyede Hz. Ali insanların en üstünü olmuştur. Bu yetkin-
likler ise ilim, zühd, cömertlik, şecaat, ahlâkının güzelliği, çok güçlü olması, 
nesebi, Fâtımâ gibi bir eşe, Hasan ve Hüseyin gibi evlatlara sahip olması onu 
diğer insanlardan üstün kılmaktadır. Îcî’nin bütün bu sayılan hasletlere ce-
vabı ise, bütün bunların üstün olmaya delâlet edeceği, ancak en üstün olma-
ya delâlet etmeyeceği şeklindeki itirazıdır. Verilen bütün bu örneklerin so-

                                                 
29  el-Îcî, Kitâbu'l-Mevâḳıf, 3/622. 
30  Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, çev. Hayrettin Karaman-Mustafa Çağrıcı-İbrahim Kâfi Dön-

mez-Sadrettin Gümüş (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2007), el-Leyl, 92/17-18. 
31  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/200, 220, 224. 
32  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/117-118. 
33  el-Îcî, Kitâbu'l-Mevâḳıf, 3/623-624. 
34  el-Îcî, Kitâbu'l-Mevâḳıf, 3/625-626. 
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nucunda Îcî, kimin daha üstün olduğu meselesinde kesin bir sonuca ulaşma-
nın zor olduğunu ifade etmekte, ancak selef ulemânın da “En üstünü Ebu 
Bekir’dir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali’dir”35 sözünü işittiğini, onla-
rın bunu bilmeselerdi bu konuda icmâ edemeyeceklerini ifade etmekte ve 
son sözü Allah’a havâle etmek gerektiğini belirtmektedir.36 Îcî’nin ifadele-
rinden anlaşılmaktadır ki Şîa’nın iddiâlarını çürütmek amacıyla safını 
Hz.Ebu Bekir’in imâmetini ve üstünlüğünü ispat etmek olarak belirlemekte, 
ancak bu konuda açık bir nass bulunmaması sebebiyle de son hükmü Allah’a 
havâle etmektedir. Ancak Eş’arî geleneğin savunusuna da ters düşmemeye 
gayret göstermektedir. 

Konuya Gazzâlî de ihtiyatlı yaklaşmakta ve bir kimsenin bir başkası ile il-
gili üstünlük ya da efdaliyyeti konularında söz söylemesi ve değerlendirme 
yapmasının doğru olmadığını, bunun insanların Allah katındaki mertebele-
rine dâir konuşmak olduğunu ve kişinin kendisini hâşâ Allah’ın yerine koy-
ması gibi olacağını, efdaliyyet sıralaması ile meşgul olmanın insanın üstüne 
vazife olmayan boş işlerle iştigâl etmek olduğunu ifade etmektedir.37 

İmâmet ve efdaliyyet tartışmalarının bir sonraki aşaması ise, daha üstün 
olan varken daha aşağı derecedekinin imâmetinin câiz olup olmadığına dâir 
tartışmalardır. Bu tartışmanın temelinde Şîa içerisindeki fırkaların ve bazı 
Mu’tezilî âlimlerin farklı görüşler ortaya koymaları yatmaktadır. Zira Eş’arî 
ve Matürîdî kelâm ekollerine mensup âlimler, halîfelerin geliş sırasına göre 
üstünlüklerini kabul etmeleri, bu tartışmanın daha çok Şîa içerisinde sürdü-
ğünü bize göstermektedir. Mu’tezile’den Amr b. Ubeyd, Dırar b. Amr, Ebu’l-
Huzeyl el-Allâf ve İbrahim en-Nazzam da efdalin imam olması gerektiğini 
savunmaktadırlar.38 Şîa içerisinde İmamiyye fırkası, daha üstün olan varken 
daha aşağı derecede olan bir kişinin imâmetini kabul etmemektedir.39 Çünkü 
bu İmamiyye’ye göre aklen çirkin bir durumdur.  

 
Sonuç 
Hz. Peygamber’in vefâtı ile birlikte, Peygambersiz bir hayata intibak et-

me süreci, o günkü Müslüman toplumunu oluşturan sahâbe arasında bazı 
görüş farklılıklarının doğmasına sebep olmuştur. Sahâbenin karşılaşılan 
problemler karşısında başvuracağı bir Peygamber’in artık hayatta olmaması, 

                                                 
35  Buhârî, “Fedâilu’s-Sahâbe”, 4. 
36  el-Îcî, Kitâbu'l-Mevâḳıf, 3/639-640. 
37  Ebû Ḥâmid Muḥammed b. Muḥammed el-Gazzâlî, el-İḳtiṡâd fi'l-İʿtiḳâd (Beyrut: Dâru'l-

Kutubi'l-ʿİlmiyye, 1424/2004), 127-128. 
38  Nâşî el-Ekber, Mesâilu’l-İmâme, nşr. Josef van Ess (Beyrut:1971), 51. 
39  Ebû Abdillah Muhammed b. Muhammed b. Nu’man Şeyh Müfîd, el-İfsâh fî İmâmeti Emîri’l 

Mü’minîn (Kum: Dirasâtü’l-İslâmiyye, 1412/1991), 35-37; Nâsıruddîn et-Tûsî, Keşfu’l-Murâd fî 
Şerhi Tecrîdi’l-İ’tikâd (Beyrut: 1988), 359-367. 
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sorunları O’nun bıraktığı ilkeler çerçevesinde çözülmesini gerektiriyordu. 
Bu çerçevede sahâbenin çözmek durumundan kaldığı ilk problem, Hz. Pey-
gamber’in vefâtından sonra kimin imâmete getirileceği sorunu idi.   

Tebliğimizde konu edindiğimiz ilk problem olan imâmet bahsi, ana kelâm 
ekolleri tarafından ki bunlar Mu’tezile, Eş’arî ve Matürîdî kelâm sistemleri-
dir, genel anlamda siyasî bir problem olarak değerlendirilirken, Şîa konuyu 
itikâdın bir parçası olarak ele almakta ve iman esasları içerisine yerleştir-
mektedir. Biz, tebliğde konuyu müteahhirûn dönemi Eş’arî kelâmcılarından 
Adûdüddîn el-Îcî’nin yaklaşımı çerçevesinde değerlendirdik. 

Îcî, imâmet konusunu Eş’arîliğin kurucu imamına ve daha sonraki Eş’arî 
âlimlerin yaklaşımına paralel olarak, itikâdi bir konu olarak değil, inanılması 
zarûrî olmayan tâlî bir konu olarak değerlendirmektedir. Ancak kelâma dâir 
kaleme aldığı Kitâbu'l-Mevâḳıf’da imâmet bahsini açmasının sebebini Şîa’nın 
imâmeti itikâdi konular arasında saymasına muhâlefet etmek, imâmetin tâli 
konulardan olduğunu ispatlamak ve önceki Eş’arî âlimlerin adet haline ge-
tirdikleri kelâm ilmine dâir eserlerin son bahislerini imâmet konusuna ayır-
dıklarından dolayı onlara uymak amacıyla eserinde yer verdiğini söylemek-
tedir. 

Diğer Eş’arî kelâmcıları gibi Îcî de, Şîa’nın imâmet teorisini eleştirirken, 
yâni imâmet hususunun itikâdi bir konu olmadığını, imâmetin nass ve tâyin 
ile Hz. Ali’ye verilmediğini ispât etmeye çalışırken, aslında kendisinin de 
yeni bir imâmet teorisi ortaya koyduğunu görüyoruz. Şîa, Hz. Ali’nin Hz. 
Peygamber’den sonra imâmete en lâyık, insanların en üstünü olduğu 
iddiâlarına karşın Îcî, aynı argümanlarla Hz. Ebu Bekir’in ve daha sonraki 
halifelerin imâmetinin hak olduğunu savunma gayreti içerisindedir. Bunun-
la da kalmayarak Îcî, öncelikle Hz. Ebu Bekir’in Hz. Peygamber’den sonra in-
sanların en üstünü olduğunu ifade etmekte, bu görüşünü ayet ve hadisler ile 
desteklemekte, ancak son söz olarak ise bu hususta insanların kesin olarak 
bir şey söyleyemeyeceğini, insanların en üstününün kim olduğunu ancak Al-
lah’ın bilebileceğini ifade ederek konu hakkında bilginin Allah’ın ilminde ol-
duğunu ifade etmektedir.  

Netice olarak Îcî’nin imâmet konusuna salt siyasî bir problem olarak 
bakmadığını, tâli de olsa dîni bir konu olarak yaklaştığını söyleyebiliriz. An-
cak Şîa gibi itikâdî bir konu olarak da kabul etmemektedir.  Bununla birlikte 
Şîa’nın imâmet konusunda Hz. Ali merkezli iddiâlarına karşı, Hz. Peygam-
ber’den sonra imâmetin Hz. Ebu Bekir’in hakkı olduğu konusunda ve Hz. Ebu 
Bekir’in insanların en üstünü olduğu konusunda ayet ve hadisler yoluyla is-
pata yönelmesi, Şîa’nın metoduyla hareket ettiği izlenimini uyandırmakta-
dır. 
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Öz 
İnsan filleri konusu, mezhebi duruşun göstergelerini ortaya koyan önem-

li hususlardan birini oluşturmaktadır. Sadrüşşerîa’nın Tavdîh adlı eserinin 
mukaddimâtü’l-erbaa şeklinde şöhret bulan kısmı Mâtüriîdi düşünce siste-
mine uygun fiil kavramını izah etmesi açısından önem arz etmektedir. Bu 
tebliğde onun Fahreddin er-Razî’ye cevabı mahiyetindeki anlatımda hüsün 
kubuh meselesine temel teşkil eden fiil-irade konusu incelenecektir. 
Sadüşşerîa bu amaçla sistemini dört mukaddime üzerinden inşa ederken 
şüphesiz Eş’arî hüsün kubuh ve insan fili teorisini esas almaktadır.  Eş’arî 
lik’te hüsün ve kubuh fillerin zatına veya sıfatlarına ait bir nitelik değildir. 
Eğer böyle olsaydı arazın başka bir arazla kaim olması gerekirdi. Fakat “ara-
zın araz üzerine kaim olması mümkün değildir.” İkincisi fiiller ya ızdırarîdir, 
ya da ittifakîdir (tesadüfîdir). Bir müreccihin bulunmaması durumunda fiilin 
ittifakî, müreccihin bulunması durumunda da ızdıraî olduğu kabul edilmek-
tedir. Bu iki durumda da fiiler yine hüsün ve kubuh niteliğiyle vasıflanamaz.  

Bu amaçla Sadrüşşeria bir anlamda fiil-irade ilişkisi çerçevesinden hare-
ket ederek fiilin kesp cihetinden hüsün ve kubuh şeklinde nitelendirileceği-
ni dile getirmektedir. Bunun için o, öncelikle fiilin varlığını ve ontolojisini 
ortaya koymaykla işe başlamaktadır. Nitekim o, fiilin mastar olduğundan 
hareket etmiş ve masdarın da bir heyeti bir de masdardan hâsıl olan mana-
nın bulunduğunu dile getirmiştir. Masdardan hasıl olan mana için de “ika” 
kavramını icad etmektedir. böylelikle o, hem fiilin varlığı ve hüsün kubuh 
ile nitelendirilebileceğini hem de arazın arazla kaim olma şeklindeki Eş’arî  
itirazı devre dışı bırakmaktadır. Birinci mukaddimedeki bu durumdan sonra 
o, mümkün teriminden hareketle varlığa gelme ihtimali üzerinden hareket 
eder. Böylelikle o fiilin ontolojisine devam ederek varlığa gelme imkânı bu-
lunan fiilin durumunu tahlil etmektedir.  Üçüncü mukaddimede o, fiilin im-
kânını belirledikten sonra onun ika manası açısından hale karşılık geldiğini 
ortaya koymaktadır. Yani ihtiyarın var olma ya da olmama açısından izafî 
bir yönünün bulunduğunu dile getirmektedir. Dördüncü mukaddimede de 
tercih ile tercih edilen arasındaki ilişki irdelenmektedir.  İşte tebliğ bu çer-
çeveden insan fillerinin kazandığı anlamı ortaya koymuş olacaktır.  
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Human Acts within the Context of al-Muqaddimāt al-Arba‘ of Ṣadr al-

Sharī‘a 
Abstract 
The question of human acts constitutes one of the important points that 

reveal the indications of theological position for any religious and 
denominational group in Islam. Ṣadr al-Sharī‘a’s work entitled al-Tawḍīḥ, 
particularly its part known as al-muqaddimāt al-arba’, presents his 
conception of human acts from the perspective of the Māturīdī theological 
tradition; it explains the key terms in this regard. In this work, he also 
provides responses to Fakhr al-Dīn al-Rāzī’s arguments around the notions 
of good (ḥusn) and bad (qubḥ) throughout his own discussions on the 
notions of act (fi‘l) and will (irāda). This paper will concentrate on Ṣadr al-
Sharī‘a’s analyzes in relation to these subject matters. Ṣadr al-Sharī‘a 
constructs his argument on four introductory premises and in doing so he 
formulates a new and counter argument against the theory of qubḥ and 
human acts framed by the Ash‘arī theologians. According to the 
conventional Ash‘arī doctrine, the quality of ḥusn and qubḥ  does not belong 
to the essence or attributes of the acts in question. Otherwise, an accident 
might necessarily subsist by way of another accident; but “it is not possible 
for an accident to subsist on the basis of another accident”. Furthermore, 
acts come into being either compulsorily (iḍṭirārī) or accidentally (ittifāqī). 
An act is regarded as accidental when there is not anyone who prefers to 
make it come into being; on the contrary, an act is regarded as compulsory 
when there is someone who prefers to make it come into being. In both 
cases, acts cannot be described with the qualities of ḥusn and qubḥ.  

To this end, Ṣadr al-Sharī‘a states that, in a sense, acting within the 
framework of the act and will relationship, the act that is acquired can be 
qualified as ḥusn and qubḥ. Therefore, he first puts forth the ontology and 
nature of the act. He argues that a verb corresponds to a verbal noun and 
that the verbal noun has a causing (īqā‘) and form (hay’a), and thus he 
introduces the concept of īqā‘ to the related literature. In doing so, Ṣadr al-
Sharī‘a eliminates the Ash‘arī objection about both the existence of the act 
and that it can be qualified with ḥusn and qubḥ and also that the an accident 
coexist with another accident. Later, in the second introductory premise, he 
focuses on the possibility of “coming into being” based on the term 
contingent-being. Thus, he analyzes the sum of the conditions that will 
constitute the action that is likely to come into being. In the third 
introductory premise, after determining the possible existence of the act, 
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he reveals that in the construction of the act there is an element 
corresponding to the state in terms of īqā‘. In other words, he points to a 
relativity aspect in terms of the presence or absence of choice (ikhtiyār). In 
the fourth introductory premise, Ṣadr al-Sharī‘a examines the relationship 
between the notions of preference (tarjīḥ) and preferred. Consequently, this 
paper will expose the meaning that human acts attained.  

Key Words:  Ṣadr al-Sharī‘a act (fi‘l) and will (irāda), verbal noun, īqā’, 
contingent, existent, existence, cause, preference (tarjīḥ), choice (ikhtiyār), 
acquisition 

 
Tebliğe başlarken neden Sadruşşerîa diye sormanın isabetli olacağı ka-

naatindeyim. Dönem itibariyle uygun bir isim olmasının ötesinde aslında o, 
ortaya koyduğu fikirler açısından da  çok yönlü olarak kendisinden sonrası 
için ilham kaynağı olmasıyla dikkatleri üzerine çeken bir düşünürdür. Özel-
likle Mâtürîdiliğin mezhep olarak gelişimi açısından kayda değer gelişimlere 
imza atmış bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Onun katkıları müstakil 
birkaç çalışmaya konu olacak muhtevayı içermekle birlikte tebliğde üzerin-
de durulacak konu, irade-i cüziyyenin neliği hususuyla alakalıdır. Aslında bu 
mesele de hüsün ve kubuh konusuyla birlikte değinilecek bir başlığı içer-
mektedir. Nitekim Sadruşşerîa’da iradenin ontolojisi ve fiilin mahiyetini 
gündeme taşıyarak Eş’arîlik’ten farklı bir şekilde konuya yeni bir mahiyet 
kazandırmıştır. Bu sırada onun düşünceleri incelenirken İslam düşüncesinin 
seyri de dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede Gazzâlî ile başlayan felsefenin İs-
lâm’a uygun bir muhteva kazanması İbn Sinâ,  Fahreddin er-Razî, Nasreddin 
Tusî, Şemseddin Semerkandî gibi isimler tarafından belli bir ivme kazanarak 
yoluna devam etmiştir.  Sadruşşerîa ise hem bu isimlerden ilham almakta 
hem de bu oluşumun yeni ve Matürîdiliğe uygun bir veçhesini ortaya koyma 
çabası içine girmektedir. Ancak onun bütün bu çabalarını bu tebliğde ince-
leme imkânı bulunmasa da bunlardan fiilin mahiyeti, iradenin ontolojisi, ki-
şinin eylem gerçekleştirmedeki konumu ve teklifle mükellef olması ile ey-
lemden sorumlu olması üzerinde durulacak ve ahval teorisinin bu konuya 
uygulanması gündeme alınacaktır.  

O konuyu temellendirirken bir yandan Fahreddin er-Razîye cevap ver-
mekte diğer taraftan da kendi sisteminin prensiplerinden hareket etmekte-
dir. Fahreddin er-Razî’den gelen itiraz arazın araz ila kaim olması mümkün 
değildir. Diğer bir ifadeyle fiil araz olduğundan fiilin hüsnü ve kubhu fiilden 
değil dışarıdan Tanrı tarafından belirlenmelidir. Çünkü araz olan eylem üze-
rine hüsün ve kubuh gibi bir araz inşa edilemez.  

Bu amaçla o, önce fiilin mahiyeti nedir sorusunu cevaplama yoluna gider. 
O, fiilin mahiyetini ortaya koyarken bu konuda ahval teorisini daha ön-

ceki kullanımdan farklı bir alana uygular.  
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Hal teorisi onun çabaları neticesinde hem izafiyeti hem de psikolojik 
muhtevayı içinde barındıran bir anlam alanına sahip hale dönüşür. 

Hal kavramına yeni bir anlam alanı açarken o, fiili cevher araz ve hal şek-
lindeki bir yapı içinde tanımlamış olur. 

Onun sistem gereği diğer bir öncülü de kulun teklifle muhatap olması 
irade ve ihtiyar sahibi olması anlamına gelmektedir. Bu amaçla o, kişinin 
kasd sahibi olduğunu ortaya koyar, aksi takdirde kişi sadece şevk vasfını ha-
iz bir varlık anlamına gelir ki bu da her ikisinde de şevk bulunan insan ile 
hayvanın birbirinden ayrılmasını imkânsız kılmaktadır. İnsan sorumluluk 
sahibi bir varlık olduğundan onun şevk yanında kasd sahibi de olması ge-
rekmektedir.  

Kişi kesp eden bir varlık olarak eylemde bulunduğunda kesbin bir anlam 
alanı olduğu anlaşılmakta ve söz konusu yaklaşım da hüsün ve kubhun sade-
ce şer’î olduğu anlamına gidilemeyeceğini ortaya çıkarmaktadır. 

Bu öncüllerden hareketle Sadruşşerîa, konuyu dört mukaddimede gün-
deme getirmektedir.  Kısaca mukaddimelerde gündeme gelen hususlar şu 
şekilde özetlenebilir: 

Birinci mukaddimede Sadruşşerîa bu mukaddimede fiilin mahiyetini ko-
nu edinmektedir. Bu amaçla o,  fiilin anlamının fiille bağlantılı masdara kar-
şılık gelen(va’z) bir manası olduğunu,  yine masdarla oluşan mananın kaste-
dildiğini ifade etmektedir. Yani fiilin masdarın ortaya koyduğu bir anlamı 
(îkâ’)  ile bir de masdardan oluşan anlamı (hası’l-bi’l masdar) vardır.  Bunlar-
dan ilk anlam hakikî olduğu halde ikinci anlam mecazîdir.1 Hâsıl bi’l-masdar 
anlamı fiilin hariçte mevcûd ve mümkün müşahedeye konu teşkil eden yö-
nünü göstermektedir. Masdarın bir de îkâ’ adı verilen ve hariçte mevcûd 
olmayıp, kişinin eylemin her aşamasında içinde bulunduğu hali temsil eden 
bir yönü daha vardır. Bu durum müşahadenin konusu olmadığından eyle-
min akılla kavranan bir yönü ve halinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. 
Fiildeki söz konusu îkâ’ın rolü hâsıl bi’l masdar kadar önemlidir. Nitekim îkâ’ 
bir şeyin hariçte varlığı bulunmayan itibarî bir durumu göstermektedir. 
Eğer söz konusu îkâ’ mevcûd olsaydı, söz konusu îkâ’ı başka bir îkâ’ın meyda-
na getirmesi gerekirdi ve bu durum başlangıcı bulunmayan sonsuz bir tesel-
süle sebebiyet verirdi. Daha da önemlisi kişi bir şey gerçekleştirdiğinde son-
suzca şey icad etmiş olurdu ki bu da imkânsızdır. Bu yaklaşım neticesinde 

                                                 
1  Sadruşşerîa’nın et-Tavdîh adlı eserinin bir bölümünü oluşturan kısım mukaddimetü’l-erba’a 

şeklinde meşhur olmuştur. Söz konusu kısım Said Fûde tarafından neşredilen (iki haşiyeden 
oluşan muhtasar) eserden kullanılacaktır. Ebü’n-Nâfi’ Ahmed b. Muhammed b. İshak el-
Kâzâbâdî, Hâşiyetü’l-usûl ve gâşiyetü’n-nusûl ala Şerhi’l-Mukaddimâti’l-erbaa li-Sadrişşerîa; Mu-
hammed b. Mustafa Hamid el-Kefevi el-Hanefi Akkirmâni, Hâşiyetü’s-seyyid Muhammed el-
Kefevî ala Şerhi’l-Mukaddimâti’l-erba’ li-Sadrişşerîa, thk. Said Fûde, (Kahire: el-Asleyn, 2016). 
Sadruşşerîa, 31. 
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îkâ’ın hariçte mevcûdiyetinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum 
Eş’ârîler’in tekvin konusuyla ilgili tutumlarında görülmektedir.2 Örnek üze-
rinden gidersek bir kimse hareket etti denildiğinde, söz konusu kişide hare-
ketin hey’eti ve dışarıdan gözlemlenebilen mesafeler içinde bulunması du-
rumu söz konusudur. Diğer taraftan hareketin akılla kavranan hariçte 
mevcûdiyetinden bahsedilemeyen hâleti de vardır.3 Söz konusu hâlet daha 
sonra iradenin aşamaları adı altında; vücudî zihnî veya psikolojik muhteva 
çerçevesinde incelenecektir. Böylece Sadruşşerîa fiilin mahiyetini konu edi-
nirken masdarın iki şekli olmasından hareketle mevcut olan cevher araz te-
orisine ne mevcûd ne de ma’dûm olmayan hal kavramını eklemiştir. Cevher 
kendi başına kaim iken araz ise kendi başına kaim olmayıp cevherle birlikte 
var olmaktadır. Hal ise ne mevcûd ne de ma’dûm olup yaratmaya konu teş-
kil etmeyen ve arazla birlikte bulunan bir mana/şeydir. Sadruşşerîa fiildeki 
hasıl bi’l-masdarın araza tekabül ettiğini îkâ’ın da ne mevcûd ne de ma’dûm 
kategorisi içinde yer almayan hale karşılık geldiğini dile getirmektedir.  Bu 
yaklaşımıyla o, hem ahval teorisinin yeni bir uygulama alanını ortaya koy-
makta hem de teklif açısından kişide gerekli gördüğü ihtiyarı belirgin bir 
şekle dönüştürmektedir. 

İkinci mukaddimede mümkin olan fiilin oluşumundaki toplamı (cümle) ve 
onu varlığa çıkaran illetin durumunu konu edinmektedir. Nitekim hasıl bi’l-
masdar ile meydana gelen eylem mümkindir. Söz konusu mümkinin imkânı 
ontolojik anlamda olup varlık bulması sırasındaki şartlar ile onu var kılan il-
letin tam veya nakıs olması durumunda ortaya çıkacak ihtimaller bu başlık 
altında incelenmektedir. Bu yaklaşım fiilin mahiyetinin anlaşılması açısın-
dan da önemlidir. Mümkinin varlığı vacibü’l-vücuda bağlıdır. Yani 
mümkinin icad edilmesi icad edenin de vâcibü’l-vücud olmasını gerektirir. 
Diğer bir ifadeyle mümkini var eden illet, kendisi değil, kendi dışındadır. 
Normal şartlarda “mümkinin varlığı için gerekli şartların (cümle)4 tamamı 
veya bir kısmı bulunmazsa illet tam vasfını kazanmadığından mümkinin 
varlığı imkânsız olur, bulunduğunda mümkin olur.”5 Ancak bu imkân duru-
mu aslında bir çelişkiyi de beraberinde getirmektedir. Bu amaçla konu 
mümkin mevcûdun meydana gelmesi için zorunlu bir illetin gerekli olduğu 
çerçevesinde gelişirken Sadruşşerîa zorunlu illetin müreccih değil de mucid 
olmasını gerekli görür. 

Böylece o, söz konusu çelişkiyi göstermek amacıyla bu mukaddimede fii-
lin meydana gelmesi için gerekli bütün/şartlar oluştuğu veya oluşmadığı du-
                                                 
2  Sadruşşerîa, 31-33. 
3  Sadruşşerîa, 107-109. 
4  Metinde geçen cümle tabiri metin içinde bazen aynen verilmekle birlikte bazen, bütün, 

toplam ve şartlar gibi anlamlarla da karşılanacaktır.  
5  Sadruşşerîa, 112-115. 
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rumlarda mümkinin konumunu incelemektedir. Yani konu cümle diye ta-
nımlanan şartlar ile mümkin arasındaki ilişki üzerinden işlemektedir. Fiili 
meydana getiren şartlar bulunduğunda fiilin varlığına mümkin denilirse o 
zaman söz konusu şartlar olduğu halde o şeyin yokluğu da mümkindir an-
lamına gelmektedir. Çünkü mümkin normalde varlığı ile yokluğu eşit olan-
dır. Bu durumda fiilin meydana gelmesinde cümle dışında başka şeylerin de 
bulunmasını akla getirmektedir.  Zikre konu olan durum gerekli şartlar bu-
lunduğunda bazen fiilin oluştuğunu bazen de oluşmadığını göstermektedir. 
Aynı zamanda söz konusu durum, müreccih olmaksızın tercih anlamına da 
gelmektedir. Dolayısıyla bütün bu durumlar da cümle bulunduğunda fiilin 
vücudunun mümkin değil vacip olduğunu ortaya koymaktadır.6 Yani 
mümkin kendi ontolojik durumu açısından varlığa gelmesi ile varlığa gel-
memesi açısından eşit mesabesindeyken, kendini meydana getiren bütün 
(cümle) açısından incelendiğinde söz konusu bütün var ise onun varlığı 
mümkin değil vacip olur. Diğer bir ifadeyle cümleyi meydana getiren şartlar 
bir araya geldiğinde mümkinin varlığı zorunlu olacaktır. Çünkü cümleyi 
meydana getiren şartlar bütünü illeti ve onun tam illet olduğunu gösterir. 

Ancak söz konusu cümle (şartlar) mümkinin kendisiyle alakalı olsa da 
onun dışında kendinin oluşumunu sağlayan toplamı ifade etmekte ve bu top-
lam onun özünü değil haricindeki illeti göstermektedir.  İllet-malul ilişkisi 
konusunda kelâmcılar ile felsefeciler arasında ittifak vardır. Ancak kelâmcı-
lar söz konusu ilişkinin mümkinin zatından kaynaklanmadığını düşünmek-
tedirler.  Bu açıdan onlar, bunun fiilin özünden kaynaklı olmayıp dış unsur-
lara bağlı bir zorunluluk manasına geldiğini ifade etmektedirler. Bundan do-
layı onlar bir şeyin vücüd bulmasının Allah’ın o şeyin icadını takdir etmesi 
sayesinde gerekli olduğunu, yokluğunu takdir ettiğinde de imkânsız oldu-
ğunu dile getirmişlerdir.7 Aslında zorunluluk gibi mümkin mevcûd olan fiil 
de vacibü’l-vücud olan Tanrı’ya dayanmaktadır. Bundan sonra ortaya kona-
cak yaklaşımlarla burada mümkin mevcûdun durumu daha anlaşılır hale ge-
lecektir. 

Üçüncü mukaddimede ikinci mukaddimede mümkin mevcûdu meydana 
getiren toplam anlatıldıktan sonra burada da söz konusu toplam içinde ne gi-
                                                 
6  Sadrüşşerîa, 37-39. Cümle ile birlikte mümkinin ademi mümkin ise, bu durumda mümkinin 

ademini farzetmenin muhal olduğu gerekmez, ancak bu durumda gerekebilir. Çünkü ademi 
zamanında onu hiçbir şey var etmemiştir, var olduğu zamanda (i) başka bir şeyin onu var 
etmesiyle var olmuşsa, icad onun varlığının bağlı olduğu şeylerdendir (cümledendir), dola-
yısıyla cümle olarak düşünülen şey, aslında cümle olmamış olur. (ii) başka bir şeyin icadı ol-
maksızın var olmamışsa, sizin imkânsız gördüğünüz şey gerekli olur.  
Dolayısıyla şu husus ortaya çıkmaktadır: mümkin şeylerin tamamının var olması için bir 
şey gereklidir; söz konusu şey sayesinde mümkinin varlığı vacip olur. Eğer o şey olmazsa 
mümkinin varlığı imkânsız olur.  

7  Sadruşşerîa, 39-40. 
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bi şeylerin bulunacağı üzerinde durulmaktadır. Hâdis olan mümkinin vücu-
da gelmesini sağlayan şartlar bütünü ortaya konduktan sonra söz konusu hâ-
disin içinde hariçte mevcûd olmadığı gibi ma’dûm da olmayan hal gibi izafî 
şeylerin dahil olması gerekmektedir.  

Sadruşşerîa mümkin mevcûdu meydana getiren cümle içine hâdis bazı 
şeylerin girmesini fiilin hâdis olmasından hareketle gerekli görmektedir. 
Mesela Zeyd’in var olmasını sağlayan şartların bütünü kadîm olması bir ihti-
mal olmakla birlikte uygulanabilir değildir. Nitekim Allah belli bir vakitte 
Zeyd’in var olmasını takdir ettiğinden söz konusu vakit mümkin mevcûd 
içindeki hâdis bir unsurun bulunduğunu ortaya koymaktadır. Yani toplamın 
tüm unsurlarının kadîm olması doğru değildir. Muayyen bir vakit cümle (bü-
tün) içinde kaçınılmaz vardır ve Zeyd’in hâdis olması gibi o da hâdistir. Çün-
kü muayyen vaktin kadîm olduğunu söyleme imkânı bulunmamaktadır. Di-
ğer bir ihtimal bütünün kadîm olmasıdır o, da muayyen vakit olmaksızın bü-
tünün(cümlenin)  vücuda gelmesi anlamına gelmekte olup, aslında mantık 
olarak müreccih bulunmaksızın rüçhan anlamına gelmekte ve dördüncü 
mukaddimenin konusunu oluşturmaktadır. Diğer bir ihtimal de bütünün 
hâdis olmasıdır. Ancak bu durum da mümkin mevcûdun teselsülüne sebebi-
yet verdiğinden Vacib Teâlâ’ya dayanması ihtimalini devre dışı bırakacağın-
dan doğru değildir.  

Sadruşşerîa mümkin hâdis fiilin meydana getiren mahiyette bulunması 
gerekli olanın ne mevcûd ne de ma’dûm olmayan izafî durum olduğu sonu-
cuna ulaşır. Ancak ihtimal açısından bulunması mümkin durumlar arasında; 
sadece mevcûd olanlar, sadece ma’dûm olanlar ile mevcûd ve ma’dûmun 
birleşiminden meydana gelenler vardır. Sadruşşerîa bunların her birini 
mantıksal açıdan inceleyip üç ihtimalin de devre dışı kaldığını ortaya koy-
maktadır. O, mevcûd unsurlardan oluştuğunda ya hâdisin kıdemi ya da Va-
cip Teâlâ’nın yokluğuyla sonuçlanacağını ifade edip her iki sonucun da 
mevcûdlardan meydana gelme ihtimali bulunmadığına işaret etmektedir. 
Mevcûdun zıddı olan ma’dûmdan meydana gelmesi durumu ise mantıken 
mümkün değildir. Üçüncü ihtimal de mevcûd ve ma’dûmun birlikteliğidir, 
söz konusu mevcûd ve ma’dûmun oluşturduğu problemler ikisinin karışı-
mından da oluşmakta olup bu ihtimal de mümkün görünmemektedir.  Böy-
lece Sadruşşerîa mümkinin mevcûdlardan oluşması gerektiği ihtimalinden 
hareket etmekte ve mevcûdların kıdemi ya da Vacip Teâlâ’nın devre dışı 
kalması şeklindeki problemin çözümünde de mümkin mevcûdda ne mevcûd 
ne de ma’dûm olmayan hal gibi izafî hususların bulunmasının, mümkin 
mevcûdun kıdemi problemini ortadan kaldıracağı sonucuna varmaktadır. 
Bu sonuçtan sonra o, ortaya çıkabilecek izafî durumların Vacib Teâlâ’ya bağ-
lanmaması ya da O’ndan bağımsız olması gibi ihtimallerle ilgili de şu yoru-
mu yapmaktadır: Söz konusu hali ya da izafî durumları Vacip Teâlâ’ya icap 
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yoluyla dayandırmak mümkin değildir. Nitekim dayandırıldığı farzedilirse o 
zaman da yukarıda değinildiği üzere hâdisin kıdemi yanında Vacip Teâlâ’nın 
devre dışı bırakılması gibi durumlar söz konusu olacaktır. Ancak bu yakla-
şımdan da bahsi geçen durumların Vacip Teâlâ’ya dayanmaması, O’ndan 
müstağni kalınması gibi bir anlam ortaya çıkmamaktadır. Çünkü her şey ya 
vasıtasız olarak ya da O’na dayanan mevcûdlar vasıtasıyla Vacip Teâlâ’ya 
muhtaçtır, ancak bu ihtiyaç gereklilik anlamında değildir.8 Böylelikle müel-
lif, Razî’nin sonucunu paylaşmadığını ve mümkin mevcûdların Vacip Teâ-
lâ’ya dayanmakla birlikte bu durumun icap/gereklilik yoluyla olmadığını ve 
mümkin mevcûddaki hâdis durumlarla mümkinin kıdemden kurtulma ve il-
let-malul ilişkisi içindeki izafî durumlarla da fiili işleyen kişiye yönelik bir 
yön bulunduğu sonucuna varmaktadır. Aynı zamanda burada anlatılanların 
neticesinde mümkin mevcûdun tam bir illete/ varlığı kendinden olan bir 
Vacib’e dayandığını, bu dayanmanın da fâil-i muhtar olan ilahın ihtiyarıyla 
eylemde bulunduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim hal kabul edilmediğin-
de mümkin mevcûdların toplam içinde vücup olmaksızın bulunduğu kabul 
edilecektir. Bu da ikinci mukaddimede geçtiği üzere mümkinin mucid ol-
maksızın var olduğu anlamına gelir ki söz konusu yaklaşım muhaldir. 9 An-
cak malulün (mümkin-mevcûdun)Vacip Teâlâ’ya dayanması ihtiyarladır. 
Çünkü fâili fâil yapan şey ihtiyardır, nitekim mucipteki (Vacip Teâlâ’daki) 
ihtiyar, mucepte (eylemde bulunan kişide)  ihtiyarın bulunmasını kaçınıl-
maz kılmaktadır. Bu da fâilin ihtiyar sahibi olduğunu ortaya koymaktadır.10  

Dördüncü mukaddimeye geçmeden önceki mukaddimelerde fiilin mahi-
yeti, mümkin mevcûd olması, mümkin mevcûdun illetiyle bağlantısı ve ma-
hiyetindeki unsurlar ortaya konduğunu hatırlayıp burada da fiilin tercihinin 
gündeme geleceği ifade edilmelidir. Fiil -yukarıda da değinildiği üzere- 
normalde mümkin mevcûd kategorisindedir ve onun vücuda gelmesi de bir 
müreccihin (mucidin) tercihiyle mümkün olmaktadır. Bu anlamda 
müreccih, mercûh, ruchân ve tercih kavramları arasındaki bağlantıyı da 
dikkate alarak konu incelenmelidir. Nitekim bu mukaddimede müreccihsiz 
ruchânın ya da müreccih olmaksızın tercihin batıl olup olmaması noktasına 
da değinilecektir. Konu mümkinin vücud bulması ve mümkini varlığa çıka-
ran müreccihle(mucidle) bağlantısının olması, ruchânın yani varlığın bir 
müreccihin tercihi olmaksızın imkânı üzerinde durmayı kaçınılmaz kılmak-
tadır.  

Normal şartlarda mümkinin varlık bulması, iki eşit imkândan birinin ya 
da mercûhun tercihiyle olmaktadır. Mümkin varlık öncesi durumu 

                                                 
8  Sadruşşerîa, 54-55. 
9  Sadruşşerîa, 55-57. 
10  Sadruşşerîa, 140, dipnot 2. 
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ma’dûmdur. Yani onun mevcûd hali ademle öncelenmiştir.  Mümkinin ade-
mi, adem illetine nispetle nefsü’l-emirde varlığa râcihtir, mümkinin zatına 
nispetle ise eşit mesabesindedir, yani onun icadı mercûhun ya da eşit im-
kânlardan birinin tercihiyledir. Diğer bir ifadeye mümkin adem halinde du-
rumu, adem illetine nazaran varlığa yöneliktir,  mümkinin kendi zatına na-
zaran ise iki eşit durumdan birinin tercih edilmesiyledir.  

Tercihin kendisiyle temin edildiği iradeye gelince o, fâilin kendisiyle eşit 
durumdan birini ya da mercûhu diğerine karşı tercih ettiği bir sıfattır. Söz 
konusu iradenin de illetlendirilmeyeceği bilinmektedir. Yani iki taraftan di-
ğeri değil de bulunduğu konumda illete ihtiyaç hissedilmez, fâile bunu değil 
de diğerini niçin seçtin? diye sorulmaz. Bundan başka mümkinin iki eşit du-
rumda veya mercûh olarak kalmaya devam ettiği müddetçe varlığa geçmesi 
imkânsız olduğu halde fâilin tercihi devreye girdiğinde durum değişir ve 
aynı şekilde kalmayıp varlık kazanır.11  Böylece Sadruşşerîa tercihten irade-
ye geçmekte ve iradenin anlamı üzerinde durmaktadır. Bu amaçla o ihtiyar 
sahibinin iki eşit durumdaki ihtimalden birini tercih edeceğini bir misal ile 
anlatır. Mesela “yırtıcı bir hayvandan kaçan kimse önündeki eşit görünen iki 
yoldan -aralarında fark olmasa da- birini tercih eder.”  şeklindeki hüküm 
cümlesini gündeme taşır. Kelâmcılar ve felsefeciler tarafından bu durum 
farklı şekilde yorumlanmıştır. Tam burada müreccihsiz tercih batıldır” şek-
lindeki kaziyye üzerinde de durulmalıdır. Sadruşşerîa, müreccih yerine 
mucid kavramını esas almakta müreccihsiz tercihin caiz olduğunu düşün-
mektedir. Sadrüşşerîa -yukarıda aktarılan- yırtıcı hayvandan kaçan insanın 
önündeki iki eşit yoldan ya da susuz bir kimsenin önündeki iki bardaktan bi-
rini tercih etmesi örneklerinin bize mümkinin imkânını ve fâilin bilgi ve 
inancıyla önündeki söz konusu eşit imkânlardan birini tercih edeceği bilgi-
sini verdiği kanaatindedir. Bu konuda filozoflar ise, kişinin tercihinin kendi 
bilgisiyle değil, müreccih hakkında bilgisi olmaksızın gerçekleştiği düşünce-
sindedir.  

Sadrüşşerîa bu konuda Fahreddin er-Razî’nin ulaştığı sonucun cebre gö-
türeceğini kabul ettiğinden cebir ile tefviz arasında orta yola ulaşacak so-
nuçlara yönelmektedir. Kişi ihtiyarî fiiller ile ızdırarî fiillerin biri birinden 
farklı olduğunu bilmektedir. Bundan başka yapmaya güç yetirdiğimiz ve güç 
yetiremediğimiz, belli bir sâikle yaptığımız ve yapmadığımız eylemleri bir-
birinden ayırırız. Bu da bizi kasd ve ihtiyar sahibi olduğumuz sonucuna gö-
türmektedir. Biz gözlem yaptığımızda eylemlerimizi ne ızdırarî ne de mec-
buren yapmadığımızı biliriz. Yani biz eşit ihtimallerden birini veya mercûh 
olanı tercih ediyoruz,  bu tercih de bizim ihtiyar veya kasd sahibi olduğumu 
ortaya koymaktadır. 

                                                 
11  Sadruşşerîa, 58-61. 
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Aslında kasd Allah’ın yaratmasıyla meydana gelmektedir. Yani Allah ku-
lun bedel tarikiyle her iki yöne sarf edebileceği kudretini yaratır. Sonra bu 
kudret, kulun iradesiyle iki yönden belli bir tarafa yönelir. Kulun eylemine 
katkısı da kasd ve ihtiyar şeklinde ortaya çıkar. Allah’n söz konusu kasdı ya-
ratması her yaratmanın Allah’a dayanması kabilinden olup kulda zorla 
meydana geldiği anlamında değildir. Dolayısıyla fiilin meydana gelmesi Al-
lah’ın yaratması, kulun da ihtiyarıyladır. 12 

İhtiyar ve kasdın mahiyetine gelince o da birinci mukaddimede ortaya 
konduğu üzere ne mevcûd ne de ma’dûm olan bir durumdur. Söz konusu 
durum da kişiden sadır olan ve kesb adı verilen bir oluşumdur. Susuz bir in-
sanın ya da yırtıcı hayvandan kaçan kimsenin durumu müreccihe dayan-
maksızın kanaât ve bilgisinden hareketle böyle bir tercihte bulunduğunu 
göstermektedir. Yani kişi müreccihe dayanmaksızın kendisindeki mevcut 
kanaât ve bilgisinden hareketle birbirine eşit görünen ihtimallerden birini 
tercih edebilir. Dolayısıyla muhtar bir fâil dışarıdan herhangi baskın bir se-
bep veya sâik olmaksızın “müreccihsiz tercihle” bunu gerçekleştirebilir.  Bu 
tercih fâil ve ihtiyarın devreye girdiğini göstermektedir. Böylece Fahreddin 
er-Razî’de fiil râcih olduğundan insanın işlemekten başka bir imkânının ol-
maması sonucuna karşılık Sadrüşşerîa mümkinin icadının Vacib Teâlâ tara-
fından gerçekleştirilmekle birlikte müreccih bulunmaksızın da fâilin ihtiya-
rıyla ne mevcûd ne de ma’dûm bir durumun gerçekleşeceğini ortaya koy-
maktadır. Böylece o, ilgili yaklaşımı “tercih bilâ müreccih caizdir” şekline 
dönüştürmüştür. Ancak muhtar fâilin bu teşebbüsü üçüncü mukaddimede 
ortaya konulduğu üzere Vacip Teâlâ’dan bağımsız olduğu anlamına da gel-
memektedir. Aksine fâilin fâilliği ihtiyar sahibi olduğunu ortaya koymakta-
dır. Bu hem Allah, hem de eylemde bulunan kişi için söz konusu olacak bir 
durumdur. 

Sadrüşşerîa burada mümkin mevcûdun mahiyeti yanında vücud bulması 
üzerinden de hareket etmektedir. O, mümkinin felsefedeki şekilde varlık ve 
yokluğu eşit mümkinlerden birinin tahsis edilmesi şeklinde varlığa geçme-
sini kabul etmediğinden hudûsundan hareket etmektedir. Nitekim felsefede 
mümkinin yoktan varlığa çıkması değil de varlık ve yokluğun eşit olduğu 
durumlardan birinin tahsisi söz konusudur. Hâdis bir şeyin yaratıcısının 
kadîm olması, hâdisde ikinci mukaddimede bahsedilen oluşum şartlarına 
bakmayı kaçınılmaz kılmakla birlikte kadîm ya da belirsiz bir vakitte olma 
şeklindeki iki ihtimali gündeme getirmekle birlikte bunların ikisi de muh-
temel değildir. Hâdis olan mümkinin kadîm bir illetinin olması Eş’arî pers-
pektifinden bakıldığından problem oluşturmaktadır. Nitekim bu amaçla on-
ların tekvin-mükevven konusundaki görüşlerini hatırlamakta fayda vardır. 

                                                 
12  Sadruşşerîa, 73-74. 
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Mümkin mevcûdun hâdis, onu yaratanın ise vacip olması, vacip ile hâdis 
arasındaki bağlantının kurulmasını gerekli kılmaktadır. O da mümkin 
mevcûdda birinci mukaddimede konu edilen ne mevcûd ne de ma’dûm, izafî 
halin bulunmasıyla mümkün olacaktır. Söz konusu hal de dördüncü mukad-
dimenin konusu olan tercihle aktif hale gelip ihtiyara karşılık gelmektedir. 
Sadrüşşerîa konuyu daha da netleştirmek amacıyla ona kasd adını vermek-
tedir. 

Sonuç 
Burada Sadrüşşerîa’nın, Fahraddein er-Razî’nin felsefeyle kelâmı buluş-

turan düşünce yapısından farklı yeni bir Matürîdî-Hanefî sistem inşa etme 
yoluna gitmiş bir isim olduğu anlaşılmaktadır. Onun özellikle bu mukaddi-
meler vasıtasıyla birçok hususu gündeme getirdiği yukarıda özetlenmiş ol-
du. Kendisinden sonra Gazzâlî’nin “Tehâfüt Geleneği” gibi bir gelenek oluş-
turduğu bilinmektedir. Bu anlamıyla onun kaleme aldığı konular, kurucu 
metin olma niteliğini taşımaktadır. Yukarıdaki anlatımların bir özeti ve ne-
ticesi olacak hususlar şu şekilde sıralanabilir:  

- Dört mukaddime ile Sadrüşşerîa, hem hüsün kubuh hem de insan fiilleri 
konusunda Hanefî-Mâtüridî sistemin dönemine uygun yeni bir inşasını sağ-
lamıştır. 

- O insanın teklife muhatap birey olduğunu ve fiillerini yapabilen vasfına 
haiz olduğunu, fiilin ontolojisinin ve mahiyetinin nasıllığını cevaplayacak 
tarzda dil ve felsefeden istifade etmek suretiyle ortaya koymuştur.  

- Ondan önce iradenin müstakil bir anlamı bulunsa da mahiyeti hakkında 
araz olma dışında herhangi bir malumata rastlanmamaktadır.13 Sadruşşerîa 
ile birlikte ihtiyarın hal olduğu ve yaratmaya konu teşkil etmediği dile geti-
rilmiştir.  

- Kendisinden önce mezhebin lideri İmam Mâtürîdî fiilde cihetler (iki 
kudretin) bulunduğunu söyleyerek kesbeden kişinin fiilinde bizzat katkısı 
olduğunu vurgulamıştır. Bu amaçla o, fiilin Allah tarafından yaratılmakla 
birlikte, Allah’ın fiili değil, mefûlü olduğunu kabul etmiştir. Bu yaklaşım 
Sadrüşşerîa’nın sistemine temel teşkil etmiş, mümkin-mevcûd fiil, Allah’ın 
mefulü olduğundan onu oluşturan bütün içinde yaratmaya konu teşkil et-
meyen bir unsurun bulunduğu ifade edilmiştir. 

- Mümkin olan fiilin insan açısından hâdis bir irade Allah açısından da 
ezelî bir sıfatla meydana gelmesi, ilk anda insanı cebre götürecek bir yakla-
şım ortaya koyuyor gibi görünse de Sadrüşşerîa mümkin mevcûdu oluşturan 
cümle (bütün) içindeki durumlarla meseleyi yeni bir boyuta taşımıştır.   
                                                 
13  Aslında iradenin aşamaları, fiilin oluşturan sâikler (dâîler)  gibi anlamlara gelen muhteva-

nın muhtasar şekline yine Hanefî-Mâtürîdî bir âlim Ebû Şekur es-Salimî’de de rastlanmak-
tadır. Ancak Sadruşşerîâ’nın konumu iradeye ontolojik mahiyet vermesi açısından yine de 
farklılık arzetmektedir.  
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- Sadruşşerîa’ya gelene kadar fiil cevher ve araz teorisiyle anlatılırken o, 
buna bir de hal kavramını eklemiştir. Cevher ve araz mevcûdu anlatırken 
hal ise ne mevcûd ne de ma’dûm olan (izafî) bir yönü ifade etmektedir.  Ni-
tekim ona göre fiil masdar şekliyle bir hali ortaya koymaktadır. Söz konusu 
ikâ’ fiilin bizzat kendisine işaret etmekte olup hakîkî bir anlamı, hey’etin ise 
mecazî bir anlamı vardır. Ancak iki anlamın farklılığı itibardan kaynaklıdır. 

- Bir araz olan fiilin meydana gelmesi, bizzat fiilin kendisinin oluşması 
demektir. Böylece fiil nitelemesi mümkin olan ve de dışarıdan yüklenen sı-
fatlarla hasen veya kabih vasfını almaktadır. Dolayısıyla hal olan îkâ’, fiile 
hüsün ve kubuh niteliğini veren şeydir. Yani iradeyle (kasd) gerçekleşmeyen 
bir fiilin hüsün ve kubuhla nitelenmesi mümkün değildir.  

- Fiillerin hasen ve kabih şeklinde vasıflanmasının Mutezile’de fiilin 
hâlıkına, yani insana yüklenen bir anlam alanı vardır. Sadruşşerîa ise fiilin 
yaratıcısı Allah olmakla birlikte hüsün ve kubuh vasfının O’na değil de bizzat 
insanın fiildeki rolünden yani îkâ’ından kaynaklandığını ortaya koymakta-
dır.      

- Bu sırada o, bizzat irade-i cüz’iyye tabirini kullanmasa da kendisinden 
sonra Hanefî ve Mâtüridîlik’le özdeşlecek söz konusu kavram, onun çabala-
rına çok şey borçludur. Özellikle Osmanlı ilim ve düşünce mirasının temelle-
rinde onun bu konudaki bakış açısının hakimiyeti dikkat çekici bir tarzda 
hissedilmektedir.14  

- Onun kendisinden sonrasına diğer bir etkisi hal kavramını fiile, yani 
cevher ve araz kavramlarına uygulaması yanında bunu izafiyet teorisiyle 
bağlantısını kurmasıdır. Nitekim daha sonra yine gelenekleşecek olan 
“Cezrü’l-esam” kavramının temellerinde izafiyet teorisinin uygulanması 
dikkat çekmekte15 olup söz konusu durum ve yazımda bu yaklaşımın bariz 
bir etkisi vardır. 

- Netice olarak Sadruşşerîa’nın katkıları sonucunda mahiyeti ve ontoloji-
si netleşen ve Mâtürîdîlik’le özdeşleşen irade-i cüziyye tabiriyle kişinin mü-
kellefiyeti belirgin bir boyuta taşınmıştır. Çünkü o, bunu temin ederken fii-
lin ontolojisi ve mahiyeti yanında kişinin eylem gerçekleştirmedeki konu-
munu ve kişinin teklifle mükellef olması ve eylemden sorumlu olmasını te-
min etmiştir. Daha da önemlisi fâili fâil yapan şeyin ihtiyar olduğunu ve bu-

                                                 
14  Konuyla ilgili geniş bilgi için bk. Hatice K. Arpaguş, “Mâtürîdîlik ve Osmanlı’da İrade-i 

Cüz’iyye Yorumu, Osmanlı Düşüncesi: Kaynakları ve Tartışma Konuları, 2019, s. 243-262. 
15  Meselâ Hatipzade Hallü’l-Mağlatati’l-Müsemmât bi’l-Cezri’l-Esamm li’t-Tavri’l-Eşemm ve’l-Bahri’l-

Hadamm, (Süleymaniye Ktp. Laleli, nr. 2200) adlı eserinde Cezrü’l-Esama geçmeden önce el-
Mukaddimetü’l-Erbaa’nın bir kısmını açıklamaktadır. Geniş bilgi için bk. Asım Cüneyd Kök-
sal, “Osmanlılarda Mukaddimât-ı Erbaa Literatürü”,  Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 
19/27 (2016), 113. 
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nun hem yaratıcı olan İlâh’ta hem de eylemlerinden sorumlu olan kulda bu-
lunduğunu ortaya koymaktadır.  

- O bu sırada Eş’arîler tarafından ileri sürülecek “arazın arazla kaim ol-
ması mümkün değildir” gibi itirazlara da fiilin mahiyeti ve ontolojisini orta-
ya koymak suretiyle cevap vermiştir.   
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Öz 
Fiillerin iyi ve kötü olarak vasıflanmasında dinin mi yoksa aklın mı söz 

sahibi olduğu meselesi önemli klasik Kelâm konularından biridir. Fiillerin iyi 
ve kötü olarak nitelendirilmesi konusu, klasik Kelâm eserlerinde ele alınan 
önemli meseleler arasında yer almasının yanı sıra güncelliğini de korumak-
tadır. Bu çalışmada Ubeydullah b. Mesud Sadrüşşerîa Sânî’nin (öl. 747/1346) 
Kelâm ilminde fiillerin vasılanışında iyilik ve kötülük düşüncesi çerçevesin-
de ortaya çıkan problemler üzerine anlayıcı, çözümleyici ve yorumlayıcı bir 
değerlendirme yapılacaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda inceleyece-
ğimiz husus; Sadrüşşerîa’nın iyilik ve kötülüğü vasıflandırmada esas aldığı 
düşüncesinin ne olduğu ile ilgilidir. Sadrüşşerîa’nın Mâtürîdî Kelâm âlimi 
olması, onun iyilik ve kötülük problemine yaklaşımını da belirlemiştir. O, fi-
illerin iyi ve kötü olarak vasıflanmasına aklî bir anlam yüklemiş, buna rağ-
men vahyi de geri plana atmamıştır. Dolaysıyla Sadrüşşerîa’nın akıl-vahiy 
dengesini itidalli bir şekilde kurduğunu görmekteyiz. İyilik ve kötülük mese-
lesinde hem dine hem de akla ihtiyaç olduğunu dengeli bir şekilde açıklayan 
Sadrüşşerîa, bu hususla ilgili düşüncelerini öğrendiğimiz Tavzîḥ isimli ese-
rinde iyilik ve kötülük konusunda Mâtürîdî anlayışı savunurken, Eş‘arîler’in 
görüşlerini zaman zaman tenkit etmiştir. Bu çalışmada özellikle Mu‘tezilî 
düşüncenin bir tezâhürü olarak beliren; aklın ön planda tutulması fikri ile 
Sadrüşşerîa’nın akıl-nakil arasında kurduğu denge arasında karşılaştırma 
yapılmıştır. Araştırmamızda, Sadrüşşerîa’nın iyilik ve kötülük konusundaki 
düşüncelerinin kelam ekolleri ile kesiştiği ve ayrıştığı hususlar objektif bir 
biçimde ele alınmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kelâm, Sadrüşşerîa, İyilik-Kötülük, Vahiy, Akıl  
 
On the Thought of Goodness and Evil of Maturid Kalamcı Sadrüşşeriya 
Abstract 
The question of whether religion or reason have a say in the 

qualification of actions as good and bad is one of the important classical 
theological issues. The issue of qualifying the actions as good and bad is not 
only one of the important issues in classical Kalam works, but it also keeps 
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up to date. In this study, based on Ubeydullah Mesud Sadr al-Sharia Sani (d. 
747/1346) understanding, analysis and interpretative evaluation will be 
made on the problems that arise within the framework of the idea of good 
and evil in the interpretation of actions. For the purpose of the research, we 
will examine the issue which is about what the thought of Sadr al-Sharia is 
criteria of qualifying good and evil. The fact that Sadr al-Sharia was a 
scholar of Maturid, determined his approach to the problem of good and 
evil. He placed a rational meaning in the qualification of actions as good and 
bad, yet he did not put the revelation in the background. Therefore, we can 
see that Sadr al-Sharia has established the reason-revelation balance with 
caution. Sadr al-Sharia, who explains the need for religion and reason in a 
balanced way in the matter of good and evil, has occasionally criticized the 
views of the Asharism while defending the understanding of goodness and 
evil in the annotation named Tawdiḥ. In this study, especially appearing as 
a manifestation of Mutazilites thought; a comparison was made between the 
idea of keeping the reason at the forefront and the balance that Sadr al-
Sharia established between reason and revelation. In our research, the 
issues where Sadr al-Sharia’s thoughts on good and evil intersect and 
diverge with theological schools are dealt with objectively. 

Keywords: Kalam, Sadr al-Sharia, Good-Evil, Revelation, Reason 
 
1. İyi ve Kötü Kavramlarının Sözlük ve Terim Anlamları 
İyilik ve kötülük  illerin birer niteliğidir. Fiillerin bizatihi kendilerinden 

dolayı mı yoksa sonuçlarına göre mi iyi ya da kötü niteliğini kazandıkları 
tartışmalı bir meseledir. Genel kananate göre; faillerine yarar sağlayan  iller 
iyi, zarar getirenler ise kötü olarak isimlendirilir. Doğası gereği yararlı olanı 
seçen, zararlı olandan kaçınan insan, kendisi için seçtiklerini iyi, 
kaçındıklarını kötü olarak nitelendirir. Fakat insanın  illerle ilgili verdiği bu 
tarz hükümler,  illerin gerçekte de iyi ya da kötü değerini taşıdıkları mana-
sına gelmemektedir. Bazı durumlarda iyi olarak nitelenen  iller kötü şeklin-
de kabul edilirken, kötü olarak nitelenenler de iyi şeklinde kabul edilebilir. 
Bu durum ise iyi ve kötünün objektif olarak tanımlanma-
sı/tanımlanamaması sorununu karşımıza çıkarmaktadır. 

Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlük’ünde kötü, “nitelikleri aşağı olan, be-
ğenilen özellikte olmayan, hoşa gitmeyen, işe yaramayan, değersiz” olarak 
tanımlanmakta; eski Türkçe karşılığı olarak da fena ve şer sözcükleri ile ifade 
edilmektedir. “Kötülük” ise, “kötü olma durumu”, “zarar verecek iş” olarak 
belirtilmektedir.1 Eski Türkçe karşılığı “şer” olarak gösterilen ve “iyinin 
karşıtı” olarak tanımlanan “kötü” ya “değersiz bulmanın, kınamanın, ayıp-

                                                 
1  Şükrü Halûk Akalın vd., Türkçe Sözlük, (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2011), “kötü”, 2251. 
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lamanın konusu olan” ya da “ahlak değerlerine ve törel istence karşı olan” 
her şey olarak açıklanmaktadır.2 İyi ise; işe yarar, özüne uygun, doğru ya-
pılmış, doğasına uygun, değerli olarak ifade edilmektedir.3 

İyilik ve güzellik anlamında husun, kötülük ve çirkinlik mânâsında kubuh 
terimleri Kelâm ilminde iyilik ve kötülüğün mâhiyet ve ölçüsüne ilişkin ihti-
la arı konu edinerek,  illerin dinî ve ahlâkî değerini ortaya koymaktadır.4 
Kur’ân-ı Kerim’in pek çok ayetinde bu vasıflara sahip insanların varlığına 
dikkat çekilmiştir.5 Çalışmamızda Sadrüşşerîa’nın iyilik ve kötülük düşünce-
sinin kelamî yönü ele alınmasından dolayı iyilik ve kötülük kavramlarının 
yanı sıra zaman zaman husun ve kubuh terimlerini de kullanacağız.  

 
2. İtikâdî Mezheplere Göre İyilik-Kötülük 
Varlığının mahiyeti açısından iyilik ve kötülük meselesi ele alınırken dik-

kat edilmesi gereken temel ölçüt, bu kavramların fiillerdeki varlığının yara-
tılıştan mı yoksa sonradan mı olduğudur. Fiillerin taşıdığı iyi ve kötü olma 
vasfı, o  iller varlık sahasına çıktıkları an itibariyle, yaratılıştan itibaren  il-
lerle birlikte olduğunu savunan Nesnelcilik anlayışına göre; bir fiilin iyi veya 
kötü olmasını gerektiren şeyin, ya o fiilin bizzat kendi varlığından veya ona 
ait vasıflardan kaynaklanmaktadır.6 

Bunun aksine şayet fiillerdeki husun ve kubuh vasfı sonradan ise fiillerin 
iyilik ve kötülüğü yaratılıştan değil, sonrasında belirlenmiştir. Dolayısıyla 
Allah, bütün  illeri yaratmış, daha sonra onların içeriklerini gözetmeksizin 
bir kısmına iyi, bir kısmına da kötü demiştir. Buna göre iyilik ve kötülük  il-
lere ait zâti nitelik taşımaz. Fiillere, iyi ve kötü vasfının sonradan yüklenmiş 
olması, onlardaki husun ve kubuhun henüz ispatlanmamış olduğunu 
göstermektedir. Fiillerin iyi ve kötü özelliğinin belirlenmesinde etkin olan 
fâil Allah’tır. Fiilin değerini belirleyen ve ona muhteva kazandıran şey Al-
lah’tır.7 Öznelcilik olarak tanımlanan bu anlayışa göre Allah’ın emrettiği şey 
iyi ve Allah’ın yasakladığı şey kötüdür. Verilen bu bilgilerden sonra Kelam 
ekollerinin ve Matürîdî âlimi Sadrüşşerîa’nın fiillerin iyi ve kötü olarak va-
sıflanmasında kabul ettikleri görüşleri karşılaştırmalı olarak inceleyelim. 

                                                 
2  Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1975), “iyi-

kötü”, 114. 
3  Akarsu, “iyi-kötü”, 101. 
4  İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadî Abdülcebbâr, (İstanbul: Rağbet Yayınları, 

2002), 272-273. 
5  Kur’ân-ı Kerîm Meâli, çev.  Halil Altuntaş -Muzaffer Şahin (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı 

Yayınları, 2009), el-Furkân 25/67; el-Bakara 2/3-4; el- Mü’minûn 23/8; el-İsrâ, /11; eş-Şems 
91/8-10. 

6  Hulusi Arslan, “Ahlâkî Değerlerin Nesnelliği ve Öznelliği Açısından Mutezile ve Eş’arîlik”, 
Hikmet Yurdu 9/17 (Haziran 2016), 10. 

7  Arslan, “Ahlâkî Değerlerin Nesnelliği ve Öznelliği Açısından Mutezile ve Eş’arîlik”, 15. 
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2.1. Mu‘tezile’ye Göre İyilik-Kötülük 
Mu‘tezile fiillerin iyi ve kötü olarak vasıflanmasında dinin belirlemesi ile 

mi yoksa bizzat kendi öz varlıklarından mı iyi/kötü olduğu sorusuna “aklî” 
şeklinde cevap vermektedir. Buna göre fiillerin zâtında, aklî bir iyinin yanı 
sıra aklî bir kötü de mevcuttur. Bir fiilin iyi veya kötü olduğunun ayırt edil-
mesi aklın görevidir. Onlar, ilâhi vahiy gelmeden önce de fiilin iyi ve kötü 
olarak vasıflandığı görüşündedir. Fiilin iyi veya kötü, bir başka ifadeyle gü-
zel ya da çirkin oluşu kendi iç yapısı gereğidir.8 

İnsan fiillerini hasen ve kabih olmak üzere ikiye ayıran Mu‘tezile, bunla-
rın idrak ediliş yöntemlerini şu şekilde açıklamıştır: 

1) Fiillerin bir kısmı aklî zaruret yoluyla bilinebilir. Nimet verene şük-
retmenin güzel, nankörlük etmenin kötü olduğunu bilmek duruma misaldir.  

2) Fiillerin bir bölümü aklî inceleme yoluyla idrâk edilebilir. Bir zararı 
içeren doğrunun güzelliği ve bir yararı içerisinde barındıran yalanın çirkin-
liği böyledir. 

3) Fiillerin bir kısmı ise nakîl yoluyla bilinebilir. Namaz, zekat, hac gib 
ibadetler buna örnek olarak gösterilebilir. Mu‘tezile, nakil yoluyla idrâk edi-
lebilen bu fiillerin kötülüğe engel olma ve tâate teşvik gibi taşıdıkları sıfatlar 
sebebiyle kötü fiillerden ayrıldığını belirtir. Onlara göre aklın tek başına bi-
lemeyeceği fiiller bu türdendir.9  

Mu‘tezile’ye göre olaylar arasında bir sebep-sonuç ilişkisi mevcuttur. 
Olaylar arasında bulunan bu ilişki Allah’ın hikmeti gereğidir. Kâinatta olan 
hiçbir şey sebepsiz meydana gelmez. Aklın görevi ise bu sebepleri bulmak ve 
bir şeyin iyi veya kötü olduğunu tesbit etmektir. Din ise aklın bulabileceği 
iyi ve kötü olanları yalnızca belirler. Aklî olgunluğa erişmiş bir kimse dinin 
bildirmesine ihtiyaç duymadan fiillerin iyi ya da kötü olduğunu bilebilir.10 
Ebu Abdullah Basrî (öl. 369/979) her akıllı insanın aklı ile iyilik ve kötülük 
arasındaki farkı bilebileceğini, husunda yararın elde edilmesi ile kubuhta za-
rarın bertaraf edilmesi gerekeceğini söyleyerek akla daha fazla yetki 
vermiştir.11  

Mu‘tezile, iyi ve kötünün  ile fayda ve zarar gibi dış faktörlere bağlı ola-
rak yüklenen bir nitelik olmadığını, bizzat  ilin kendi özünde bulunan özel-
likler olduğunu vurgular. Herhangi bir fiil, bizzat kendisinde bulunan birta-

                                                 
8  Şerafettin Gölcük-Süleyman Toprak, Kelâm (Tarih-Ekoller-Problemler), (Konya: Tekin Kitabevi, 

2012), 265. 
9  Hâmid Gazâlî, Mustasfa min ilmi’l-usûl, çev. Yusuf Apaydın (Kayseri: Rey Yayıncılık, 1994), 

1/73-74. 
10  Kemal Işık, Mutezile’nin Doğuşu ve Kelâmî Görüşleri, (Ankara: A.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, 

1967), 77. 
11  Kadı Abdulcebbar, Şerhu’l Usûli’l-Hamse, (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 

Yayınları, 2013), 307-308. 
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kım özellikleri nedeniyle güzel ya da çirkin olarak nitelenmektedir.12 Daha 
önce de ifade edildiği üzere Nesnelcilik;  illerin husun ve kubuh 
özelliklerinin onlarda gerçek manada var olduğu ve bu vasıfların akılla bi-
linmesinin mümkün olduğudur. Bu görüş, aklın insan hayatında belirleyici 
ve etkin bir fonksiyon icra ettiğini ifade etmesi yönüyle, insan irâdesini ya-
şamın her alanında etkin kılmaktadır. Nesnelci düşüncede fiillerdeki husun 
ve kubuh özellikleri Allah’ın dilemesinin bir sonucu olarak  illere yüklenen 
vası ar değildir. Aksine bir  ilin iyi olduğu için Allah tarafından emredildiği 
ve kötü olduğu için yasaklandığı13 şeklindeki görüştür. 

 
2.2. Eş‘ariler’e Göre İyilik-Kötülük 
Eş‘arîler, fiili işleyenin övülmesi ve mükâfatı hak etmesi ya da kınanması 

ve cezayla karşı karşıya kalması açısından bütün fiillerin birbirinin aynı ol-
duğu görüşündedir. Fiiller ancak Allah’ın emretmesi ve yasaklamasıyla hu-
sun-kubuh niteliği kazanırlar.14 Onlara göre akıl, dini kuralları zorunlu kıl-
madığı gibi hiçbir fiili de iyi veya kötü şeklinde vasıflandıramaz. Çünkü ilâhî 
emirlerin iyiliği veya kötülüğü akılla değil dinin bildirmesiyle bilinebilir.  

Hiçbir fiil zatı itibarıyla iyi veya kötü değildir. Bir fiili Allah emretti ise 
iyi, nehyetti ise kötüdür.15 Onlara göre iyi yalnızca ahirette mükâfatı sağla-
yacak, dinin güzel bulup teşvik ettiği ve yapılmasına sevap vadettiği fiillerin 
niteliğidir. Kötü ise iyinin zıddıdır ve ahirette cezalandırılmayı gerekli kı-
lar.16 Bu bağlamda Eş‘arî düşüncede iyi ve kötünün ancak emir ve nehiyle 
anlam kazandığını görmekteyiz. 

Eş‘arîler’e göre iyilik ve kötülük herkes tarafından zarurî olarak biline-
mez. Hiçbir eğitim-öğretim görmemiş, herhangi bir telkine tâbi tutulmamış 
birisi, basit matematiksel aksiyomları bildiği halde yalan söylemenin kötü, 
doğru söylemenin iyi olduğu şeklinde bir bilgiye sahip olamaz; çünkü bunlar 
zannî delillerden olan meşhûrat kategorisine girmektedir.17 İyi veya kötü fi-
illerin mükâfat ve ceza ile ilişkilerini tesbit eden dindir. Bütün dinî hüküm-
ler aklî değil ilâhî bir menşee sahiptir. Dolayısıyla bu fiillerin aklî bir yapıya 
sahip olmaları söz konusu değildir. Aklî temelden yoksun olan dinî hüküm-

                                                 
12  Metin Özdemir, “Kötülük Problemine Felsefi ve Kelâmî Açıdan Mukayeseli Bir Yaklaşım”, İs-

lâmî Araştırmalar Dergisi 3/27 (Aralık 2016), 237. 
13  Muzaffer Barlak, Kur’an-ı Kerim’e Göre Hüsün ve Kubuh Problemi (Samsun: Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010), 120. 
14  Şerafettin Gölcük, Bâkıllânî ve İnsanın Fiilleri (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1997), 

266. 
15  Ebu’l-Hasen Eşarî, Luma’ fi’r-reddi alâ ehliz’zeyğ ve’l-bida’ (Kahire, 1955), 100; Abdülkerim 

Şehrîstanî, Milel ve Nihal-Dinler, Mezhepler ve Felsefi Sistemler Tarihi-. çev. Mustafa Öz, (İstan-
bul: Litera Yayıncılık, 2011), 97. 

16  Gazâlî, İktisâd, çev. Kemal Işık, 120. 
17  Gazâlî, Mustasfa, çev. Yusuf Apaydın, 1/71. 
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ler tamamen vahye dayanırlar ve peygamberler vasıtasıyla öğrenilirler.18 İyi 
ve kötünün kaynağını vahye dayandıran Ebu‘l-Hasen Eşarî’ye (öl. 324/936) 
göre, aklın vahye olan ihtiyacı göz ardı edilemez. Bir fiilin husun-kubuh, zu-
lüm ve isyân oluşu akılla değil, peygamberler vasıtasıyla ulaşan naslarla id-
rak edilebilir.19  

Eş‘arîler, fiillerin zâtında iyiliğinden ve kötülüğünden söz edilemeyeceği 
görüşünü ileri sürerler. Bu iddialarını da şu gerekçelere dayandırırlar: Fiille-
rin hasen veya kabîh oluşunu akılla idrak edebilmek mümkün değildir. Çün-
kü akıl sahipleri fiillerin vasıflanışında ihtilaf içerisinde olabilir. Birinin gü-
zel gördüğünü bir başkası çirkin olarak görebilir. Bunun yanı sıra bir kişi de-
ğişik zamanlarda farklı fikirlere sahip olabilir. Bu meseleyle ilgili farklı de-
ğerlendirmeler de yapılabilir. 

İnsan aklı karar kılmada dış etkenlere de açıktır. Akıl, çoğu zaman fiillin 
maksadına uygunluğunu ölçüt alabilir ancak bu da her zaman gerçeği yan-
sıtmayabilir. Bazen varılan hükmün aksine bir hüküm vermekte gerekebilir. 
Ayrıca akıl, bir durumun iyi ve kötü olduğu ile ilgili hüküm verirken genel-
leme yapmaktadır. Dolayısıyla aklın iyi ya da kötü gördüğünün Allah katın-
da da iyi veya kötü olduğunu iddia etmek, sevap ve günahın da bu ölçütler 
dâhilinde gerçekleşeceğini ifade etmek zordur.20 

 
2.3. Mâtürîdiler’e Göre İyilik-Kötülük 
Husun ve kubuh meselesinin aklîlîği bağlamında Mâtüridiyye mezhebi de 

Mu‘tezileye yakın bir yerde durmaktadır. Mâtürîdîlere göre akıl, ilmin ve 
bilgisizliğin, olgunluk ve eksiklik anlamında, iyi ve kötü olduğunu idrak 
edebilir. Ayrıca akıl, adâletin güzel, zulmün ise çirkin olduğunu da kavraya-
bilir. Bir amaca göre fiilin iyi ya da kötü olduğunu düşünmek, yine aklın id-
rak ettiği güzellik ve çirkinliklerdendir. Bir kimsenin vefatı dostlarına göre 
kötü, düşmanlarına göre iyidir.21  

Aklın bilebildiği iyi ve kötü oluş, dinin de emrettiği ve yasakladıklarıdır. 
İyi ve güzel olan aynı zamanda emir olduğu gibi, kötü ve çirkin olan da ya-
saktır.22 Bu hususlar durumdan duruma değişmeden her zaman kendinde iyi 
veya kötü olan nitelikler, yani özünde değişmesi mümkün olmayan iyi veya 
kötü değerler için geçerlidir. Adâlet, doğruluk ve hikmetin iyiliği; zulüm ve 
yalanın kötülüğü normal şartlarda akılla bilinmektedir. Bu gibi konularda 
vahyin koyduğu hükümlerle aklen sabit olan ya da akla yerleştirilmiş olan 

                                                 
18  Gölcük-Toprak, Kelam, 320. 
19  Hülya Alper, “Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri”, Akâid ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın 

Yeri, ed. İlyas Çelebi-Mehmet Buğlen, (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2012), 143. 
20  Gazâlî, Mustasfa, çev. Yusuf Apaydın, 1/76-78. 
21  Gölcük-Toprak, Kelam, 266. 
22  Gölcük-Toprak, Kelam, 323. 
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hükümler arasında herhangi bir çelişki yoktur. Bilakis aralarında tam bir 
uyum söz konusudur.23 

Ebu Mansûr Mâtürîdî (öl. 333/944) insanın bir faydaya yönelik olmayan 
veya zararlı sonuçlarından kaçınılamayan fiilleri işlemeyi çirkin gören bir 
tabiatta yaratıldığını ifade etmektedir. Bu bakımdan insan, eylemlerinde 
mükâfat ve cezanın gerçek olduğunu göz önünde bulundurmak zorundadır. 
Eğer böyle olmasaydı, düşmanlığın ve dostluğun sonuçları aynı olurdu. Bun-
lar dileme ve seçme bakımından farklı olduğuna göre sonuçları itibariyle de 
farklı olmalıdır.24 

Fiillerin hasen ve kabîh oluşunu hem şer‘î hem de aklî olduğunu kabul 
eden Mâtürîdîler, farklı zaman, mekân ve sosyal çevrede yaşayan insanların 
ortak bir kanaatle belli fiilleri iyi ve kötü olarak vasıflandırdıklarını kabul 
etmektedir. Dolayısıyla onlar, değerlerin fiillere ait zâti nitelikler olduğunu 
ve bunun aklın idrâk kapsamı içerisinde olduğunu ifade ederler. Akıl, fiille-
rin ayrıntılarını, sosyal ilişkilerin karmaşık yönlerini her zaman tam olarak 
bilemeyeceği için bu konuda ihtiyaç duyulan kesin bilgilere ancak vahiyle 
ulaşılabilir.25 

 
3. Sadrüşşerîa’nın Düşüncesinde İyilik-Kötülük 
Kelamda Matüridî mezhebinin görüşlerini benimseyen26 Sadrüşşerîa27 

bazı âlimler tarafından “İmam-ı Hümam, Bahr-i Kamka’ Fahru’l-Ulami’l-Â’lam” 
olarak isimlendirilmiş ve hakkında “Bu zat dibi görünmeyen deniz, ilmine 
kimsenin erişemediği bir âlimdi” denilmiştir.28 Biz de bu sebepten dolayı 
Sadrüşşerîa’nın fiillerin vasıflanışında husun-kubuh meselesi ile ilgili görüş-
lerini incelemeyi amaçladık. Çünkü o, fiillerdeki iyilik ve kötülük meselesini, 
kelam ekollerinin ayrıştığı önemli hususlardan biri olarak görmekte,29 ko-

                                                 
23  Recep Kılıç, Ahlakın Dini Temeli, (Ankara: TDV Yayınları, 2016), 123. 
24  Recep Ekiz, İmam Mâtuîdî’ye Göre Hüsün ve Kubuh, (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bi-

limler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010), 77. 
25  İlyas Çelebi, “Klasik Bir Kelâm Problemi: Hüsün-Kubuh”, MÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16 

(1998), 81. 
26  Ömer Aydın, “Türk Kelam Bilgini Sadru’ş-Şerîa Es-Sânî”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araş-

tırmaları Enstitüsü Dergisi 3 (1995), 185. 
27  Sadrüşşerîa’nın eserleri Arapça olmasına rağmen anlatım şeklinden ve ifade tarzından do-

layı kendisinin Arap olmadığını iddia eden âlimler mevcuttur. Ayrıca onun bir Türk şehri 
olan Buhara'da doğmuş olması da bir Türk âlimi olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra 
onun soyunu Hz. Peygamber'in ashabından Ubade b. Samit Ensari’ye dayandıranlar da var-
dır. Aydın, “Türk Kelam Bilgini Sadru’ş-Şerîa Es-Sânî”, 183. 

28  M. Ali Ayni & Naim Şahin “Türk Mantıkçıları”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergi-
si 17 (2005), 345-346. 

29  Ubeydullah b. Mesud Sadrüşşerîa, Tavzîh fî halli ğavâmizi’t-tenkîh, thk. Mustafa Misbâhî (Beyrut: 
Dârü'l-Kütübi'l-İlmiye, 1971), 248; İsmail Karadavut, Sadrüşşeri’a Ubeydullah b. Mes’ud’un Akıl 
Anlayışı, (Yozgat: Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 77. 
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nuya son derece önem vermektedir. Sadrüşşerîa, kelâm ilminde  illerdeki 
iyilik ve kötülük anlamında kullanılan husun-kubuh meselesini, emredilen 
ve nehyedilen  illerin iyi ve kötü oluşu, akıl tarafından bilinip 
bilinemeyeceği gibi konular içerisinde Tavzîh isimli eserinde derinlemesine 
ele almıştır.30 Sadrüşşerîa’ya göre iyilik ve kötülük meselesi insanın fiillerin-
de özgür olup olmadığı ile ilişkilidir. Ona göre; insan özgürlüğü problemi, 
pek çok âlimin tam olarak kavrayamadığı önemli bir meseledir. Sadrüşşerîa, 
insanın fiillerinde özgür olup olmadığı ile ilgili olarak, fiillerin iki yönü ol-
duğunu ifade etmekte, bunlardan birincisinin Allah’ın yaratmasıyla, ikinci-
sinin kişinin eylemleriyle meydana geldiğini belirtmektedir. Dolayısıyla 
onun vurguladığı husus; zorunlu fiiller ile iradî fiiller arasındaki farktır.31 

Sadrüşşerîa iyilik ve kötülük kelimelerinin üç farklı anlamda kullanıldı-
ğını ifade etmektedir. İlk olarak bir şeyin insan tabiatına uygun olmadığını 
belirtmek içindir. İkinci olarak bir şeyin ya olgunluk ya da noksanlık sıfatı 
taşımasıdır. Üçüncü olarak ise bu dünyada övülmeye ya da yerilmeye,32 
ahirette mükâfat veya ceza ile karşılaşmayla ilgilidir. Bu tanımlardan hare-
ketle Sadrüşşerîa, verilen ilk iki anlamın akıl ile tesbit edilebildiğini belirt-
mektedir. Fakat ona göre âlimlerin asıl ihtilafa düştükleri nokta üçüncü ta-
nımdır. Daha önce belirtildiği üzere Eşariler iyilik ve kötülüğün akıl ile değil 
nakil ile bilinebileceğini vurgularken, Mutezilî âlimler akla daha çok yer ayı-
rarak, iyiyi yapıldığında övülen, kötüyü yapıldığında yerilen fiil şeklinde ka-
bul ederler. Onlara göre fiilin aklen ya da dinen övülmesi arasında bir fark 
yoktur.33 

Sadrüşşerîa, fiillerin iyi veya kötü şeklinde vasıflanması meselesinde 
Mâtürîdî anlayışı savunurken, Eş‘arî düşünceyi ağır şekilde tenkit etmekte-
dir.34 Eşariler’in fiilin iyi olması onun emredilmesine bağlı olduğu düşünce-
sinin aksine Sadrüşşerîa, Allah’ın bir fiili iyi olduğu için emrettiğini ifade 
etmektedir.35 Nitekim “Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı 
cömert olmayı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Al-
lah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor”36 ayetinden hare-
ketle emirden önce ihsanın olmasının gerektiğini belirten Sadrüşşerîa, bu 
durumu aklın bilemeyeceğini, Allah’ın emri sonucunda ortaya çıktığını ifade 
etmektedir.37 Aslında burada Sadrüşşerîa’nın düşüncesi ile Eş‘arî düşüncesi 
                                                 
30  Sadrüşşeria, Tavzîh, 251. 
31  Sadrüşşeria, Tavzîh, 173.  
32  Sadrüşşeria, Tavzîh, 173.  
33  Sadrüşşeria, Tavzîh, 174.  
34  Şükrü Özen, “Sadrüşşerîa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV İslâm 

Araştırmaları Merkezi, 2008), 35/428. 
35  Sadrüşşeria, Tavzîh, 195.  
36  en-Nahl 16/90. 
37  Sadrüşşeria, Tavzîh, 196. 
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arasında çok önemli bir ayrıma şahit olmaktayız. Burada Eş‘arî düşüncenin 
akla çok özgür iradeye fazla fonksiyon yüklemediğini görmekteyiz. 

Sadrüşşerîa, iyilik ve kötülük konusunda hükmün Allah tarafından veril-
diğini kabul ederken, Mu’tezile’nin bu konuda asıl hüküm verenin akıl oldu-
ğu görüşüyle ayrılmaktadır. Ona göre; akıl iyi ve kötüyü bilmeye yarayan 
araçtır. Allah, aklın doğru bir yol takip etmesi sonucunda bilgiyi yaratmak-
tadır. Daha açık bir ifadeyle; Mu’tezile, aklın Allah ve insanlar hakkında iyi-
lik ve kötülük hususunda mutlak hüküm verici olduğunu kabul ederken, Al-
lah’ın kulları için en uygun olanı yapmasını aklen vacip görmektedir. Ancak 
Sadrüşşerîa’ya göre, iyi ve kötü konusunda mutlak hüküm verici olan Allah, 
kullarının fiillerinin bir kısmını iyi, bir kısmını kötü kılandır.38 

Sadrüşşerîa, iyilik ve kötülük konusu ile ilgili ifrat ve tefrite düşenler bu-
lunduğunu, Allah’ın sırlarından bir sır olan bu meseleye yalnızca Allah’ın 
seçkin kullarının vakıf olduğunu ifade etmektedir. O, kendisini Allah’ın 
seçkin olarak belirlediği kullar arasında görmemekte, --mütevaziliği sebe-
biyle- meseleyi idrakten aciz olduğunu kabul etmektedir.39 Sadrüşşerîa, iyi 
ve kötünün aklen bilinebileceği görüşünü ispat ettikten sonra bu  illeri özü 
itibariyle iyi (liaynihi hasen), başka bir sebepten dolayı iyi (liğayrihi hasen) 
ve özü itibarıyla kötü (liaynihi kabih), başka bir sebepten dolayı kötü 
(liğayrihi kabih) şeklinde sınıflandırmıştır.40 Mesela; ona göre nimet verene 
teşekkür etmek hasen-liaynihi, yani bizzat kendisinde var olan iyidir.41  

Sadrüşşerîa’ya göre insan, kendisine yararlı ve zararlı olan şeyleri yalnız-
ca vahiy yoluyla bilebilmekte, akıl da bu noktada ona yardım etmektedir. 
Dolayısıyla onun düşüncesinde, insan için yararlı ve zararlı olan şeylerin 
tespitinde vahiy, akıldan önce gelmektedir. Ancak buna rağmen o, aklı bir 
tarafa atmamakta akla gereken önemi vermektedir. İyilik ve kötülük mese-
lesi ile ilgili Sadrüşşerîa tarafından ifade edilen bu husus göz ardı edilmeme-
si gereken önemli bir tespittir.42 

Mutezile’nin akılcılığı ile Eş’ârîler’in nakilciliği arasında mutedil bir 
anlayışın temsilcileri olan Maturidi âlimler, akıl ile din arasında orta bir yol 
tutmuşlardır. Bu kategoride yer alan Sadrüşşerîa’nın akıl ve nakil ile ilgili bu 
tutumunun pratik sonuçlarından biri ergenlik çağına girmemiş çocuk ile 
kendisine davet ulaşmamış ve ömrünü toplumdan soyut bir ortamda 
geçirmiş kişinin imanlarının sıhhati meselesinde görülmektedir.43  

                                                 
38  Sadrüşşeria, Tavzîh, 191.  
39  Sadrüşşeria, Tavzîh, s. 248. 
40  Sadrüşşeria, Tavzîh, 270. 
41  Sadrüşşeria, Tavzîh, 271. 
42  İbrahim Özdemir, “Mu’tezile’de Hüsün-Kubuh ve Kelâmi T’alîl”, BÜİF Dergisi 1/13 (Ocak 

2019), 24-25. 
43  Sadrüşşeria, Tavzîh, 587-592. 
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Sadrüşşerîa, Hz. Peygamber’i doğrulamanın dinen değil aklen vacip ol-
duğundan dolayı bu durumun aklen iyi olduğunu kabul etmektedir. Çünkü 
onun düşüncesinde aklî gereklilik, yapıldığında aklen övülen, terk edildiğin-
de ise aklen yerilendir. Aklî iyi de yapıldığında aklen övülen şeydir.44 İnsan 
aklı kendisine yardım edecek, iyi olana ve doğru bilgiye yönlendirecek biri-
ne başvurmak zorundadır. Aklın ihtiyacı olduğu meseleleri en iyi bilen aklı 
yaratandır. Bu da peygamberlerin gerekliliği sonucunu ortaya çıkarmakta-
dır.45 

Sonuç olarak;  illerin iyi ve kötü olarak vası anışı gerek Mu’tezile ile ge-
rekse Ehl-i Sünnet’in her iki kanadı arasında tartışmalı bir meseledir. 
Mu’tezile, iyi ve kötünün  illerin aslından olduğunu, onlar hakkında dinin 
tesbit etmesinden önce de akılla bilinebileceğini iddia etmiştir. Eş’ariler, iyi 
ve kötünün tamamen dinin bildirmesi ile kavranabileceğini ifade ederek, ak-
la hak ettiği değeri vermemişlerdir. Sadrüşşerîa’nın da temsilcilerinden ol-
duğu Matürîdi ekolü ise bu meselenin değerlendirilmesinde Mu’tezîle ve 
Eş’ariler’e göre daha itidalli bir görüş benimsemiştir. Onlara göre din hüküm 
koymadan önce de iyi ve kötünün bilinebilir fakat vahiy bu bilgimizi 
perçinlemektedir. Bu görüşlerden Sadrüşşerîa’nın düşüncesinde iyiliğin ve 
kötülüğün bilgisinin hem akılla hem de nakille elde edildiği, onun akıl ve 
vahiy dengesini kurabildiği sonucuna varmaktayız. Ayrıca o ne akla ne de 
vahye sınırsız bir alan ayırmaktadır. Her ikisine de gereken önemi atfeden 
Sadrüşşerîa, bu görüşüyle orijinalliğini ortaya koymuştur.  
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Öz 
Sadeddin Teftâzânî (ö. 792/1390), kelâm ilminin yanı sıra mantık, tefsir, 

fıkıh ve Arap dili alanlarında da ihtisası ve eserleri olan çok yönlü bir âlim-
dir. Tehzîbü’l-mantık ve’l-kelâm ve Şerhu’ş-Şemsiyye fi’l-mantık adlı eserleri do-
layısıyla mantıkçılığı ile tanınır. Şerhu’l-Akâid’inin şöhreti diğer kelâm kitap-
larını geride bırakmış olsa da biz inceleme konumuz açısından onun kendi 
el-Makâsıd adlı kitabına bizzat yazdığı Şerhu’l-Makâsıd adlı eserini esas alaca-
ğız. Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd’ın genelinde görülen plan farklılığına uygun 
olarak umûr-i âmme kısmını önceki felsefî kelâm örneklerinden biraz farklı 
tertip etmiştir. Ana bölümleri “maksad” şeklinde isimlendiren Teftâzânî, 
ikinci maksadda ele aldığı umûr-i âmme meselelerini üç fasıl altına yerleşti-
rerek incelemiştir. Birinci fasılda varlık ve yokluğu; ikinci fasılda mahiyeti; 
üçüncü fasılda “varlık ve mahiyetin eklentileri” şeklinde bir bölüm başlığı 
atarak menhec adını verdiği beş alt başlıkta diğer ontolojik bahisleri ince-
lemiştir. Birinci menhecde diğer felsefî kelâm eserlerinde özel bir başlık al-
tında ele alınmayan taayyün konusunu işlemiştir. İkinci menhecde zorunlu-
luk, imkânsızlık ve imkânı; üçüncü menhecde kıdem ve hudûsü; dördüncü 
menhecde birlik ve çokluğu; beşinci menhecde illiyet ve malûliyeti ele al-
mıştır. Bu haliyle Şerhu’l-Makâsıd, yazıldığı zamana kadarki kelâm kitapları 
içinde altı ontolojik meseleyi tek tek inceleyen yegâne eserdir. Bu kitap, kı-
dem ve hudûsü bağımsız bir başlık altında incelemesi, illet-malûl meselesini 
“illiyet ve malûliyet” başlığıyla ele alması, varlık-yokluk ve mahiyeti özel fa-
sıllar altında inceledikten sonra geriye kalan meseleleri “levâhıku’l-vucûd 
ve’l-mahiyet” adlı bir fasıl altına yerleştirerek her birini birer menhecde 
analiz etmesi ve üçüncü faslın menheclerine “taayyün” adlı yeni bir mesele 
eklemesi ile diğer eserlerden ayrılmaktadır.  

Biz bu bildiride Teftazânî’nin umûr-i âmme konusunda yaptığı katkıları 
hem sistematik hem de meselelerin izahı bağlamında tespit ederek ortaya 
koymaya çalışacağız ve özellikle bizzat “taayyün” diye adlandırdığı ontolojik 
meselede ele aldığı hususları inceleyeceğiz. Teftazânî’ninin bu konudaki öz-

                                                 
  Bu bildirinin yazımında “Felsefi Kelamda Umûr-i Âmme” adlı kitap çalışmamızdan önemli ölçüde 

yararlanılmıştır. Bk. Zübeyir Bulut, Felsefi Kelamda Umûr-i Âmme (Ankara: Fecr Yayınları, 2017). 
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gün katkılarını tespite yardımcı olması açısından yer yer F. Râzî, N. Tûsî, 
Ebherî, Hıllî ve Îcî gibi filozof ve kelamcıların katkılarına da değineceğiz.  

Anahtar Kelimeler: Teftazânî, Umûr-i Âmme, Varlık, Mahiyet, Taayyün  
 
Contributions of Taftazani on al-umūr al-āmmah (Ontological Problems) 

Research. 
Abstract 
Sa‘duddîn Taftazânî (d. 792/1390) is a polymath scholar whose works are 

abundant in Kalam, logics, Qur’an commentary, fiqh and linguistics. He has a 
fame for his Tahzîb al-mantiq va’l-kalam and Sharh as-Shamsiyya fi al-mantiq. 
Although his sharh al-‘aqâid superseded his other kalam works, we will focus 
on his sharh al-maqâsid which is his own commentary of his al-maqâsid as its 
quintessence is proper for our analysis. Taftazân,î in accordance with his 
typical design in sharh al-maqasid, arranged the chapter on umûr al-
âmma/general ontological principles as distinct from the previous 
philosophical-theological works. He tagged major chapters as maqsad and his 
second maqsad which tackles umûr al-âmma as three parts. In the first part he 
scrutinized being and non-being and in the second he analyzed essence. In 
the third chapter under the title of being and supplements of essence he dealt 
with other ontological issues under five additional captions which he called 
manhaj. He successively tackled the following issues in these manhajs: In the 
first manhaj he analyzed the issue of ta‘ayyun/appearence which had not been 
tackled before him. In the second manhaj necessity, impossibility and 
possibility; in the third manhaj eternity and createdness; in the fourth unity 
and plurality; in the fifth causality and cause-effect correlation.  

In this regard sharh al-maqâsid is a unique work that covers all these 
ontological issues one by one. It has an exclusive characteristics in that it 
analyzes eternity and createdness under an independent chapter that it 
deals with being and nonbeing and that it tackles the rest under the caption 
of supplements of being and essence and that most importantly he added a 
new issue called ta‘ayyun/appearance.  

In our paper we will try to give systematically Taftazânî’s contribution to 
umûr al-amma/general ontological principles and specifically his ideas on 
ta‘ayyun/appearance. And occasionally we will refer to contributions made 
by such philosopher-theologians as F. Râzî, N. Tûsî, Abharî, Hıllî and Ijî. 

Keywords: Taftazânî. Umûr al-âmma/general ontological principles. 
Being. Essence. Ta‘ayyun/appearence. 

 
1. İbn Sînâ’dan Râzî’ye Giden Süreçte Umûr-i Âmme  
İbn Sînâ, metafiziğin konusunu var olması bakımından varlık ve metafizikte 

araştırılan meseleleri hiçbir şart olmaksızın kendisi olması bakımından mutlak 
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varlığa ilişen şeyler olarak belirlemiştir. Bu konu ve mesele tespiti sonraki filo-
zoflar tarafından da genel kabul görmüştür. Varlık-mahiyet ayrımına dayalı ba-
kış açısı ve varlık araştırmasının zorunlu ve imkân kavramları çerçevesinde sa-
hip olduğu konum, İbn Sînâ metafiziğinin temelini oluşturmaktadır.  

İbn Sînâ, metafiziğin meseleleri olan zorunluluk, imkân, tümellik, tikel-
lik, kuvve ve fiil gibi kavramları bizatihi incelenmesi gereken hususlar ola-
rak görmektedir. Bunlar doğal ve matematiksel şeylere özgü arazlar olma-
dıkları gibi pratik şeylere özgü arazlar da değildir. Zihinde belirginleşmesi 
gereken bu kavramlar tikel ilimler arasında ortak olduğu halde hiçbir ilim 
dalı bunları incelemeyi üstlenmez. Öyleyse umûr-i âmme olarak da isimlen-
dirilen ontolojik meseleler metafiziğin kapsamına girmektedir. Bunlar ancak 
“mevcut” kavramının halleri ve ilişenleri olabilir. Çünkü kendisi sebebiyle 
öncelikli olarak tasavvur edilen şeyler varlık, bir ve şey gibi kavramlardır. 
Bundan dolayı umûr-i âmme yani genel şeyler, kendilerinden daha iyi bili-
nen bir şeyle açıklanamaz.1  

İbn Sînâ, ontolojik kavramları varlıkla ilişkisi bakımından iki kısımda in-
celer. Buna göre cevher, nicelik ve nitelik gibi şeylerin bir kısmı varlığın tür-
leri gibi olup bu grupta bölünme “fasıl”larla gerçekleşir. Bir ve çok, zorunlu 
ve mümkün, kuvve ve fiil, tümel ve tikel şeklindeki şeyler ise varlığın kendi-
ne has arazları gibi olup bu grupta bölünme “araz”larla sağlanır. Bu durum-
da varlık kavramı temelde kısımları ve türleri konumundaki şeyler ile halle-
ri bakımından incelenmektedir.2 İbn Sînâ Şifa/İlahiyat’ta metafizikte şey, 
yokluk, zorunluluk, imkân, kuvve, fiil, cevher, araz, tümel, tikel, öncelik, 
sonralık ve hâdislik kavramlarının inceleneceğini ve bunların varlığı bakı-
mından varlığa eklenen şeyler olduğunu belirtmektedir. Varlıkla ilişkisi ba-
kımından ikiye ayrılan bu kavramlar, varlığın eklenenleridir. İbn Sînâ, 
umûr-i âmme analizinin ana gövdesini oluşturan ontolojik kavramları işte 
bu bakış açısıyla inceler.  

İbn Sînâ, umûr-i âmme kavramlarını değişik kitaplarında bu başlığı kul-
lanmadan takdim-tehir farkı ve bazen birkaç eksik veya fazla ile vermekte-
dir. Necât’ta illet ve kısımları, meâni’l-kuvve, kadim-hâdis, tümel, tam-eksik, 
önce-sonra, bir-çok ve zorunlu-mümkün başlıkları altında incelemektedir.3 
Dânişname-i Alâî’de ise cevher-araz, tümel-tikel, bir-çok, önce-sonra, sebep-
sebepli, sonsuz-sonlu, kuvve-fiil, zorunlu-mümkün şeklinde ele almaktadır.4 
İbn Sînâ, Râzî’nin ontolojik kavramlara başlık yaptığı umûr-i âmme terimini 

                                                 
1  İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifâ/Metafizik, çev. Ekrem Demirli, Ömer Türker (İstanbul: Litera Yayıncı-

lık, 2005), I/5, 10, 28. 
2  İbn Sina, Metafizik, I/11-13. 
3  İbn Sina, en-Necât fi’l-hikmeti’l-mantıkıyye ve’t-tabiiyye ve’l-ilâhiyye (Beyrut: Dârü’l-âfaki’l-

cedide, 1985), 244-260. 
4  İbn Sina, Dânişname-i Alâî, çev. Murat Demirkol (İstanbul: TYEKB Yayınları, 2013), 142-284. 
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Şifâ/İlahiyat’ta “Genel Şeyler ve Bunların Varlıklarının Niteliği” başlığı içinde 
tümelleri incelemek için kullanmıştır.5 

İbn Sînâ’nın ontolojik kavramlarla ilgili analizinde bazı hususlar öne 
çıkmaktadır. Bu kavramlar varlığın eklentileri olarak kabul edilir. Ayrıca bu 
kavramlar, varlık kavramıyla ilişkisi bakımından varlığın türleri ve arazları 
olarak sınıflandırılmaktadır. Umûr-i âmme kavramlaştırması Râzî’ye ait olsa 
da bu kavramlar bizzat İbn Sînâ tarafından ileride revaç bulan isim ve içe-
riklerle incelenmiştir.  

İbn Sînâ’dan sonra öğrencisi Behmenyar, Dânişnâme’yi örnek alarak İbn 
Sînâcı bir karakter taşıyan et-Tahsîl’i yazmıştır. Behmenyar, Dânişnâme’deki 
meselelere teknik açıdan önemli katkılarda bulunmuştur. Dânişnâme’nin me-
tafizik bölümündeki elli yedi fasıl herhangi bir ana başlık altına alınmadan 
dağınık olarak incelenmiştir. Behmenyar, kendi eserinde ontolojik kavram-
ları bir başlık altında toplamakla umûr-i âmme çerçevesinin çizilmesine 
önemli bir katkı sağlamıştır. Behmenyar, metafiziği tanıtırken onun “bütün 
bilimlerde ihtiyaç duyulan öncüller hakkında” ifadesini kullanmakla sanki 
bilimlerdeki ilkeleri ihsas etmiş olsa da bununla aslında İbn Sînâ’nın en-
Necât’taki levâhık-ı âmme, Risâle fi Aksâmi’l-Hikme’deki meâni-i âmme ve 
Râzî’nin geliştireceği umûr-i âmme kavramını kastettiği anlaşılmaktadır. 

Metafiziğin konusunu var olması bakımından varlık olarak kabul eden 
Behmenyar, ontolojik kavramları ifade etmek için umûr-i âmme terimini ol-
masa da genel durum veya şey anlamında “el-emrü’l-âmm” tabirini kullan-
mıştır. Behmenyar ontolojik kavramları iki kısımda analiz eder. Birinci analize 
göre varlık kavramını dış dünyadaki varlıkları dikkate alarak zorunlu ve 
mümkün, cevher ve araz şeklinde kısımlara ayırır. İkinci kısımda analiz edilen 
birlik-çokluk, öncelik-sonralık, sebep-sebepli ve tümel-tikel türü kavram çift-
leri ise mutlak varlığa arız olan kavramlardır. Metafiziği ontolojiye hasretmiş 
gibi görünen Behmenyar, metafizikte İbn Sînâ’nın muhtelif eserlerinde dağı-
nık halde bulunan varlık, yokluk, şey, zorunlu-mümkün, hak-batıl, cevher-
araz, öncelik-sonralık, kuvve-fiil, idrak, tümel-tikel, bütün, cins-fasıl, sebep-
sebepli, birlik-çokluk, tam-nakıs kavramlarını incelemektedir.6  

Gazzâlî’nin felsefeyle ilgili eserleri daha çok onun tenkitçiliği dikkate alı-
narak okunduğu için bir Meşşai felsefe klasiği hüviyetinde olan Makâsıdü’l-
Felasife’deki katkısı ihmal edilmiştir. Bu ihmalde özellikle Makasıdü’l-
Felasife’nin Dânişnâme’nin bir tercümesi şeklindeki analizlerin etkili olduğu 
açıktır. Makâsıdü’l-Felasife’nin Dânişnâme’nin bir tercümesi olduğu şeklindeki 
kabul, Gazzâlî’nin eserinde özgün unsurlar arama çabasını büyük ölçüde en-

                                                 
5  İbn Sina, Şifâ/Metafizik, I/172-181. 
6  Müstakim Arıcı, Fahreddin Râzî Sonrası Metafizik Düşünce: Kâtibî Örneği (Metafizik Düşünce) (İs-

tanbul: Klasik Yayınları, 2015), 146-147. 
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gellemiştir. Behmenyar’ın et-Tahsîl’de İbn Sînâ’nın dağınık halde incelediği 
ontolojik kavramları belli başlıklar altında kategorize etmesine karşılık me-
tafiziği ontolojiye indirgediğini söyleyen Arıcı, Gazzâlî’nin bu kavramları bir 
tertip içinde incelemesinin yanında ontolojiyi metafiziğe giriş yapması se-
bebiyle el-Makâsıd’da özgün bir çaba ortaya koyduğunu teslim etmektedir. 

 
2. Râzî’nin Umûr-i Âmme Kavramsallaştırması 
Râzî, Behmenyar ve Gazzâlî’den devraldığı umûr-i âmme tasnif ve ince-

lemesini olduğu gibi aktarmayıp üzerinde bazı değişiklikler yapmıştır. Bu 
yeni kavramsallaştırma ve düzenlemede kelâmın metafizikleşme eğiliminin 
etkili olduğunu düşünüyoruz.  

el-Mebâhisü’l-meşrikıyye’deki ifadeleri Râzî’nin bir sentez arayışı içinde ol-
duğunu göstermektedir. O, tahkikçi tutumunun bir sonucu olarak önceki dü-
şünürlerin görüşlerini tümden kabul veya reddetme yoluna gitmez. Râzî mu-
hakkik yaklaşımıyla yazdığı el-Mebâhisü’l-meşrikıyye ve el-Mülahhas’ta ontolojik 
kavramlarla ilgili tutarlı bir şema ortaya koymuştur. Râzî el-Mülahhas’ta man-
tıktan sonra umûr-i âmme incelemesine özel bir başlık açmıştır.  

Râzî, varlığa ilişen kavramların çerçevesini Şerhu Uyûni’l-Hikme’de bizzat 
umûr-i âmme tabirini de kullanarak şöyle çizmektedir: 

“Şeylerin en geneli (eamm) ve kapsamlısı varlık olduğuna göre kitaba 
varlık, onun özellikleri ve hükümlerinin araştırılmasıyla başlamakta bir beis 
yoktur. Sonra onun mukabilini yani yokluğu zikredeceğiz. Daha sonra kap-
sam ve genellik bakımından varlığa yakın şeyleri zikredeceğiz ki bunlar ma-
hiyet, birlik-çokluktur. Umûr-i âmmeye müteallik olan bu bahisleri bitirdik-
ten sonra varlığın ilk bölündüğü kavramlar olan zorunlu ve mümkünün 
özellikleri ve onunla ilgili hükümleri inceleyeceğiz. Sonra kıdem ve hudûs 
kavramlarının incelenmesine geçeceğiz...”7  

Râzî’nin umûr-i âmme incelemesinde iki perspektif bulunmaktadır. “el-
umûru’l-âmme” adıyla birinci kısmı oluşturan varlık ve mukabili olan kav-
ramlar en genel anlamlardır. İkincisinde varlık kavramı ilk akla gelen alt ka-
tegorilere göre bölünmüştür. Bunlar başlığın ikinci kısmını ifade eden 
“vemâ yecrî mecrâhâ” kapsamındaki zorunlu-mümkün ve kadim-hâdis kav-
ramlarıdır. O, umûr-i âmme başlığını kullandığı el-Mebâhisü’l-meşrikıyye ve el-
Mülahhas’ta aynı kavramları incelemiştir. Bunları varlık, mahiyet, birlik-
çokluk, zorunluluk-imkân, kıdem-hudûstür. Râzî, illet-malûl kavramlarını 
umûr-i âmme kapsamında mütalaa etmemiş, tabiat ilimlerinde fiil ve infial 
kategorisi kapsamında ele almıştır.8  

 

                                                 
7  Fahreddin Râzî, Şerhu Uyûni’l-Hikme, tah. A. Hicazi Sakka (Kahire: ty.), I/90-91. 
8  Arıcı, Metafizik Düşünce, 148-150. 
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3. Râzî Sonrası Dönem Filozoflarında Umûr-i Âmme 
İbn Sînâ’da ontolojik kavramların sınırlarının kesin olarak çizilmemiş 

olması ve Râzî’nin yeni tasnifi ondan sonra yeni arayışlara yol açmıştır. Bu 
bağlamda Ebherî, Urmevî ve Kâtibî kendilerine ulaşan mirası yorumlamada 
değişik tercihler ortaya koymuşlardır. 

Siraceddin Urmevî’nin umûr-i âmme incelemesi açısından bir yenilik or-
taya koymadığı, Metâliu’l-envâr adlı kitabında Râzî’nin el-Mülahhas’ını tertip, 
içerik ve başlık adlandırması açısından taklit ettiği görülmektedir. Urmevî, 
genel olanın önce gelmesini dikkate alarak eserine umûr-i âmme ile başla-
maktadır. Varlık en genel kavram olduğu için ona arız olan genel durumlar 
da en genel kavramın özellikleri konumundadır. Umûr-i âmmeyi Râzî gibi 
beş başlık altında inceleyen Urmevî, illet-malûl kavramlarını araz başlığı al-
tında ele almıştır.9 Kutbeddin Râzî, Metâliu’l-envâr üzerine yazdığı Levâmiu’l-
esrâr şerhinde umûr-i âmmeyi zorunlu ve mümkün varlıklar arasındaki or-
tak durumları inceleyen bölüm olarak nitelemiştir.10 

Râzî’nin öğrencisi olan Esirüddin Ebherî, ontolojik kavramları neredeyse 
tüm eserlerinde farklı bir şekilde incelemiştir. Ebherî bir yandan Râzî’nin 
geliştirdiği yeni yöntemi sisteme dâhil etmeye çalışmış, öte yandan İbn 
Sînâ’nın ansiklopedik tarzını devam ettirmiştir. Ebherî’nin ontolojik yapı ve 
tasnif girişimleri bazı eserlerinde ilm-i küllî geleneğini, bazılarında umûr-i 
âmme geleneğini yansıtmaktadır. Ebherî, ilm-i küllî geleneğine bağlı olduğu 
eserlerde genellikle İbn Sînâcı şemayı uygulamıştır.  

İlm-i küllî ayrımında cevher-araz ve illet-malûl meseleleri de varlıkla il-
gili genel kavramlara dâhil edilmiştir. Ebherî, doğa bilimleri-metafizik sıra-
lamasını takip ettiği Beyânü’l-esrar adlı eserinde İbn Sînâ’nın el-Mantıku’l-
meşrikıyyîn’inde olduğu gibi metafiziği ilm-i küllî ve ilm-i rububî diye iki 
kısma ayırmaktadır. Ebherî bu eserin ilm-i küllî bölümünde varlığın kısımla-
rı başlığı altında önce varlık kavramını ele alır, sonraki yedi başlıkta varlığı 
tümel-tikel, cevher-araz, bir-çok, mütekaddim-müteahhir, hâdis-kadim, il-
let-malûl, zorunlu-mümkün şeklinde ayırarak inceler. Doğa bilimleri-
metafizik sıralamasının geçerli olduğu Telhîsu’l-hakâik’te metafizik üç bö-
lümde incelenir. Metafiziğin ilk bölümünde ontolojik kavramlar daha kısa 
analiz edilmiştir. Burada daha çok zorunlu ve mümkün kavramları incele-
nirken son iki alt başlık mahiyet ve cevher-araz konularına tahsis edilmiştir. 
Ebherî, bölümleri umûr-i külliyye, doğa bilimleri ve teoloji şeklinde sıraladı-
ğı Kitabü’l-Metâli’de sonraki bölümlere geçiş olacak şekilde umûr-i âmme in-
celemesini başa almış ve üçlü bir tasnif yaparak İbn Sînâcı tabiiyyat-
                                                 
9  Hasan Akkanat, Kâdî Sirâceddin el-Urmevî ve Metâliu’l-Envâr -tahkik, çeviri ve inceleme- (Ankara, 

Basılmamış doktora tezi, AÜSBE, 2006), III/35-36. 
10  Kutbeddin Râzî, Levâmiu’l-esrâr fi Metâliı’l-envâr (İstanbul: Bosnalı Hacı Muharrem Matbaası, 

1303/1885), 7. 
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ilahiyyat bölümlemesinin dışına çıkmıştır. “Doğa bilimleri ve metafizik hak-
kında yapacağımız araştırma, tümel şeyleri içeren bir girişin arkasından ge-
lecektir.” şeklindeki ifadeleri buna işaret etmektedir. Umûr-i külliyye kav-
ramsallaştırması ilm-i küllî ile umûr-i âmmenin bir sentezidir. Umûr-i 
külliyye kısmı, taksîmü’l-mevcud, tümel-tikel, zihnî varlık-haricî varlık, 
tekaddüm-teahhür, zorunlu-mümkün şeklinde alt başlıklara ayrılmaktadır.11  

Zübdetü’l-hakâik’te Ebherî, Dânişnâme-i alâî’ye benzer şekilde metafiziğe 
tabiat bilimlerinden önce yer vermiş, ayrıca ontolojik kavramlarla ilgili ana-
lizi metafizik kapsamına almıştır. Zübdetü’l-hakâik’te metafizik, ontolojik 
kavramlar, cevher-araz, zorunlu-mümkün, aklî nefs ve isbat-ı vacip delili 
şeklinde beş bölümden oluşmaktadır. Ontolojik kavramlar kısmında zorunlu 
varlık-mümkün varlık, mahiyet, bir-çok, mütekaddim-müteahhir, illet-
malûl, nihaye-lânihaye şeklinde altı başlık yer alır. Zübdetü’l-esrâr’ın metafi-
zik bölümünde genel ontolojik kavramlar umûr-i âmme başlığı altında ince-
lense de bu eserdeki sistematik, “ilm-i küllî” bağlamına daha uygundur. 
Çünkü Ebherî, bu başlık altında tümel-tikel, birlik-çokluk, mütekaddim-
müteahhir, kadim-hâdis, kuvve-fiil, illet-malûl kavramlarını incelemiş, cev-
her ve araz konularını ayrı bir bölümde ele almıştır.12  

Ebherî, mantık, tabiat bilimleri ve metafizik tertibini uyguladığı 
Hidâyetü’l-hikme’de metafiziği ontolojik kavramlar, teoloji ve mücerred var-
lıklar şeklinde üç kısma ayırarak ele almıştır. Metafizik kapsamında 
“tekâsîmü’l-vucûd” diye adlandırdığı bu bölümde tümel-tikel, birlik-çokluk, 
öncelik-sonralık, kadim-hâdis, kuvve-fiil, illet-malûl ve cevher-araz konula-
rını inceler.13 Arıcı, Hidayetü’l-Hikme şârihlerine dayanarak Ebherî’nin 
“tekâsîmu’l-vucûd” kavramıyla umûr-i âmmeyi kastettiğini belirtmektedir.14  

Ebherî, Keşfü’l-hakâik, Tenzîlü’l-efkâr, Münteha’l-efkâr ve Merâsidü’l-mekâsıd 
adlı eserlerinde Râzî’nin umûr-i âmme tasnifini uygulamıştır. Bu eserler kendi 
aralarında konu içeriği ve tasnifi bakımından birlik göstermezler. Ebherî Mün-
teha’l-efkâr’da metafiziğin ilk bölümü olan umûr-i âmmeyi varlık, mahiyet, bir-
lik-çokluk, zorunluluk-imkân, hudûs-kıdem, tekaddüm-teahhur, illet-malûl 
şeklinde yedi alt başlık altında incelemektedir. Ebherî’nin illet-malûl bahsini 
umûr-i âmme kapsamında analiz ettiği diğer eseri Merasidü’l-mekâsıd’dır.15 Bu 
bakımdan Tecrîdü’l-itikâd, el-Mevâkıf, Şerhu’l-Makâsıd ve Şerhu’l-Mevâkıf gibi seç-
kin felsefî kelâm klasiklerinin illet-malûlü de içinde barındıran umûr-i âmme 
tasnifinin en yakın örneğinin Münteha’l-efkâr olduğunu söyleyebiliriz.   

                                                 
11  Arıcı, Metafizik Düşünce, 152-154. 
12  Arıcı, Metafizik Düşünce, 153. 
13  Esirüddin Ebherî, Hidâyetü’l-Hikme, nşr. Abdullah Yorulmaz, “Hidâyetü’l-Hikme’nin Tahkikli 

Neşri”, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 34 (2008/1), s. 183-189. 
14  Arıcı, Metafizik Düşünce, 154. 
15  Arıcı, Metafizik Düşünce, 155. 
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İlimlerin adlandırılması, zorunlu varlıkta varlık-mahiyet ayrımının ol-
mayışı, zihnî varlığın kabulü ve kıdemin zat bakımından imkânı gibi husus-
larda İbn Sînâ’yı takip eden Kâtibî, umûr-i âmme konusunda Râzî’nin yaptığı 
kavramsallaştırma ve tasnifi devam ettirmiştir.  

Kâtibî’nin Hikmetü’l-ayn adlı eseri ile Râzî’nin el-Mülahhas’ı ve Ebherî’nin 
Keşfü’l-hakâik’ı arasında konu tasnifi bakımından büyük bir benzerlik vardır. 
Kâtibî, ilm-i ilahî ve ilm-i tabiî bölümleri içinde felsefe yapması bakımından 
İbn Sînâ’yı, ontolojik kavramları umûr-i âmme başlığı altına yerleştirmesi 
bakımından Râzî’yi, umûr-i âmmeyi metafizik kapsamında incelemesi bakı-
mından ise Ebherî’yi takip eder. Râzî’nin el-Mebâhisü’l-meşrikıyye ve el-
Mülahhas’ta yaptığı gibi Kâtibî de Hikmetü’l-ayn’da umûr-i âmme başlığı al-
tında sırasıyla varlık, mahiyet, birlik-çokluk, zorunluluk-imkân-imkânsızlık 
ve hudûs-kıdem kavramlarını inceler. Hikmetü’l-ayn’da metafiziğin birinci 
konusu umûr-i âmme iken ikinci konusu illet-malûl, üçüncü konusu ise cev-
her ve arazdır.16  

Râzî, el-Mebâhisü’l-meşrikıyye’de kullandığı “el-umûrü’l-âmme ve mâ yecrî 
mecrâhâ ve mecrâ envâıhâ” terkibinin “umûr-i âmme” şeklindeki birinci 
kısmında varlık, mahiyet ve birlik-çokluk kavramlarını; “ve mâ yecrî 
mecrâhâ ve mecrâ envâıhâ” şeklindeki ikinci kısmında ise zorunlu-
mümkün, kıdem-hudûs kavramlarını incelemiştir. Fakat Kâtibî, kendi eser-
lerinde bu kavramlar için ikili bir başlık kullanmamış, umûr-i âmme ifadesi-
ni yeterli görmüştür.  

Kâtibî, Râzî’nin el-Mülahhas ve el-Mebâhisü’l-meşrikıyye’de umûr-i âmme 
ve benzerleri başlığı altında sunduğu kavramları bizzat başlığın özelliği se-
bebiyle ikiye ayırmıştır. “Umûr-i âmme”, zorunlu varlık ile mümkün varlık 
arasında ortak olan hususlardır. “Umûr-i âmme benzeri” olan kavramlar ise 
varlıkların çoğu yani mümkün varlıklar arasında ortak olan hususlardır. 
Umûr-i âmme benzeri kavramlar bu nedenle ikinci derecede genel durum-
lardan sayılır. Buna göre bizzat umûr-i âmme kapsamına giren kavramlar 
varlık, birlik ve çokluktur. Kâtibî’ye göre mahiyet bizzat umûr-i âmmeden 
değil, umûr-i âmme benzeri kavramlardandır. Hâlbuki Râzî gibi Zorunlu 
Varlık hakkında varlık-mahiyet ayrımını yapanlara göre mahiyet de birinci 
dereceden umûr-i âmme kavramıdır. İmkânsızlık kavramı ise özü itibarıyla 
değil, yoklar arasında ortak bir kavram olduğu için bu araştırmaya dâhil 
edilmiştir. Aslında imkânsızlık ve yokluk mevcudu kuşatmaz. Fakat yokluk 
ve imkânsızlık, mevcudun hallerinin incelenmesi sebebiyle dolaylı olarak 
incelenmektedir. Çünkü yokluk varlığın, imkânsızlık imkânın mukabilidir. 
Zorunluluk ve kıdem aslında zorunlu varlığa özgü hususlardır. Zorunluluk 

                                                 
16  Necmeddin Kâtibî, Hikmetü’l-ayn (Varlık Hikmeti), çev. Salih Aydın (İstanbul: TYEKB Yayınla-

rı, 2016), 54-160. 
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ve kıdem de genel şeylerden olan mutlak zorunluluk ve mutlak kıdemin kı-
sımlarından olmaları itibarıyla bu kapsamda incelenmektedir.17  

 
4. Felsefî Kelâm Eserlerinde Umûr-i Âmme  
Umûr-i âmmenin felsefedeki seyri ile kelâmdaki seyri zaman ve düşünür 

farkıyla büyük ölçüde birbirine benzemektedir. Gazzâlî’den itibaren filozof-
lar, kelâmcılar ve mutasavvıfların giderek tek zümrede birleştiklerine şahit 
olmaktayız. Bu birliğin en ayırt edici örneğini umûr-i âmme kavramsallaş-
tırması oluşturmaktadır.  

İslâm felsefesinin özellikle Râzî’den itibaren felsefî kelâm ve kelâm yo-
ğunluklu felsefe şeklinde sürdüğünü görmekteyiz. İbn Sînâ’dan sonra özel-
likle Ebherî, Şemseddin Semerkandî, Necmeddin Kâtibî ve Kutbeddin Râzî 
gibi filozof ve mantıkçılığıyla öne çıkan düşünürler geldiği gibi, Râzî ve 
Âmidî gibi filozof ve kelâmcılığı eşit derecede olan düşünürler, Tûsî gibi filo-
zof ve mantıkçılığı öne çıkmakla birlikte kelâm alanında da çığır açan düşü-
nürler ve Îcî, Teftâzânî ve Cürcânî gibi kelâmcılığı filozofluğuna baskın olan 
düşünürler de gelmiştir. 

Burada şu soruyu sorabiliriz: Fahreddin Râzî, el-Mebâhis ve el-Mulahhas 
gibi felsefe kitaplarında umûr-i âmme kavramsallaştırması yapıp ontolojik 
kavramları ayrı ayrı incelediği, aynı zamanda büyük bir Eş’arî kelâmcısı ve 
hatta felsefî kelâmın ilk gerçek kurucusu olduğu halde bunu niçin kelâm ki-
taplarına yansıtmamıştır? Nihâye’nin yöntem eleştirilerine başlamakla bir-
likte biraz erken dönem kelâm eseri olması ve Muhassal’ın özgün bir kelâm 
kitabı ortaya koymaktan ziyade önceki ve sonraki filozof ve kelâmcıların gö-
rüşlerini derli toplu bir şekilde sunma amacı gütmesi umûr-i âmmenin bu 
eserlerde felsefî eserlerinde olduğu gibi incelenmemiş olmasının sebebi ola-
rak ileri sürülebilir. el-Meâlim fî usûliddin’de yaklaşık olarak Muhassal’daki 
tertip uygulanmıştır. Râzî’nin el-İşâre ve el-Erbaûn gibi eserleri temel akaid 
konularını Eş’arî bir yaklaşımla işlemek için kaleme aldığı anlaşılmaktadır. 
Tertip açısından dağınık görünen el-Metâlibü’l-âliye de felsefî kelâm dönemi 
eserlerinin sistematiğini birlikte taşıdığı söylenemez. 

Râzî’nin umûr-i âmme bahislerine bizzat bu başlığı kullanarak kelâm ki-
taplarında değil de felsefe kitaplarında yer vermesine karşılık, Tûsî tam ter-
sine ontolojik bahisleri Şerhu’l-İşârât adlı kapsamlı felsefe kitabı, Musâriu’l-
musâri ve Ta’dîlü’l-mi’yâr fî nakdi Tenzîli’l-efkâr gibi eleştirel felsefe eserleri ve 
çok sayıdaki felsefe risalelerinde değil,18 Tecrîdü’l-itikâd adlı kelâm kitabında 
bizzat umûr-i âmme başlığı altında sistematik olarak incelemiştir.  
                                                 
17  Arıcı, Metafizik Düşünce, 158. 
18  Tûsî’nin felsefe ve diğer ilim dallarıyla ilgili eserleri hakkında geniş bilgi için bk. Agil 

Şirinov, Nasîruddin Tûsî’de Varlık ve Ulûhiyet (İstanbul: İSAM Yayınları, 2011), 237-247; Murat 
Demirkol, Tûsî’nin İbn Sînâ Savunması (Ankara: Fecr Yayınları, 2010), 17-28. Tûsî ile bazı çağ-
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Tûsî’nin Râzî’ye ait Muhassal kitabı üzerine tenkitli şerh olarak yazdığı 
Telhîsu’l-Muhassal, Râzî’nin planı ve usulü dışına çıkmadan birebir takip edi-
lerek yazıldığı için ontolojik bahisler orada özel bir umûr-i âmme başlığı açı-
larak incelenmemiştir. Müteahhirîn dönemi öncesinden itibaren kelâma bir 
çeşit giriş olarak yazılan ve mantık, istidlal ve bilgi konularını inceleyen 
“Mukaddimât” rüknünden sonraki “Taksîmü’l-ma’lûmât” başlıklı ikinci rü-
künde varlıkla ilgili meseleler dağınık olarak ele alınmıştır. Bu bölümde da-
ha çok varlık, yokluk, hâl, mevcutların zorunlu ve mümkün kısımlarına ay-
rılması, zorunlunun özellikleri, mümkünün özellikleri, mevcutların kelâmcı-
lar tarafından kadim ve muhdes kısımlarına ayrılması, cevher ve arazlar in-
celenmektedir. Rüknün sonunda “Mevcutların hükümleri” başlığı altında 
birlik-çokluk ve illet-malûl konularına yer verilmiştir. Bu kitabın umûr-i 
âmme açısından en büyük eksiği, mahiyet konusunun hususi bir başlık al-
tında incelenmemiş olmasıdır. Mahiyet konusuna sadece madum ve müm-
kün kavramları incelenirken dolaylı olarak değinilmiştir. Hâlbuki Tecrîd ile 
birlikte yazılmaya başlayan felsefî kelâm eserlerinde mahiyet çok önemli bir 
yer tutmaktadır. Tûsî, Telhîsu’l-Muhassal’da, Râzî’nin planı dışına çıkarak 
mahiyet konusunu hususi olarak incelememiştir.  

Tecrîdü’l-itikâd’ın felsefî kelâm alanında yazılmış olup da umûr-i âmme 
kavramlarının tamamını inceleyen ilk kitap olduğunu söyleyebiliriz. Altı 
“maksad” üzerine kurulan kitabın birinci maksadı tamamen umûr-i âmmeye 
ayrılmıştır. Tûsî, ontolojik kavramları Tecrîd’de üç fasıl altında incelemekte-
dir. “Varlık ve yokluk”, “mahiyet”, “birlik ve çokluk”, “zorunluluk, imkân ve 
imkânsızlık”, “kıdem ve hudûs” ve “illet ve malûl” şeklinde altı maddede 
sunduğumuz umûr-i âmme bahisleri, felsefî kelâm eserlerinin hiçbirinde altı 
başlığa ayrılarak incelenmiş değildir. Tûsî, Tecrîd’in birinci maksadının bi-
rinci fasıl başlığını “varlık ve yokluk” diye adlandırmıştır, ama varlık ve yok-
luk kavramlarını incelemeyi tamamlayınca hemen aynı fasıl içinde zorunlu-
luk, imkân ve imkânsızlığı, ondan sonra da “kıdem ve hudûs” konusunu in-
celemeye geçmiştir. Yani Tûsî, bizim inceleme kolaylığı sağlamak için ayrı 
başlıklar altında ele aldığımız bu üç umûr-i âmme bahsini birbirleriyle irti-
batını dikkate alarak peş peşe aynı ana başlık altında analiz etmiştir. Varlı-
ğın zorunlu ve mümkün kısımlarına ayrılarak incelenmesi zarureti ve kelâm 
ilminde Allah’ın dikkate alınmasıyla zorunlu varlığın kadim; yaratılmışların 
dikkate alınmasıyla mümkün varlıkların hâdis olarak kabul edilmesi bunda 
etkili olmuş olabilir.19 İkinci fasıl, “mahiyet ve eklentileri” başlığını taşımak-
                                                                                                               

daşları arasında yazışma yoluyla oluşturulan birçok felsefî risale Felsefe Mektupları adlı ki-
tapta toplanarak (çev. Murat Demirkol, Ankara: Fecr Yayınları, 2015) Türkçe yayınlanmış-
tır. 

19  Nasiruddin Tûsî, Tecrîdü’l-i’tikâd, tah. Muhammed Cevâd Hüseynî Celâlî (Kum: 1407/1986), 
4-68. 
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ta olup bu başlık altında mahiyetin yanı sıra “birlik ve çokluk” da incelen-
mektedir.20 Üçüncü fasıl tek başına illet ve malûle ayrılmıştır.21 Böylece Tûsî 
üç ana fasıl içinde “varlık ve yokluk”, “mahiyet”, “birlik ve çokluk”, “zorun-
luluk, imkân ve imkânsızlık”, “kıdem ve hudûs” ve “illet ve malûl”den olu-
şan altı ontolojik meseleyi incelemiş olmaktadır.  

Tecrîdü’l-itikâd, umûr-i âmme incelemesi açısından özgünlük sayılacak iki 
özellik taşımaktadır: Birincisi, ontolojik bahisleri umûr-i âmme başlığı altın-
da inceleyen ilk felsefî kelâm eseri olması; ikincisi ise felsefe kitaplarında 
umûr-i âmme kapsamı dışında tutulan “illet ve malûl” bahsini umûr-i âmme 
kapsamına dâhil ederek incelemesidir.  

Aşağıda bağımsız olarak ele alacağımız gibi, Adudüddin Îcî’nin el-
Mevâkıf’ı, Teftâzânî’nin Şerhu’l-Makâsıd’ı ve Seyyid Şerif Cürcânî’nin Şerhu’l-
Mevâkıf’ı Tûsî’nin Tecrîd’ini takip ederek ontolojik bahislerin incelendiği bö-
lümü umûr-i âmme diye adlandırmış ve yukarıda bahsettiğimiz altı ontolo-
jik meseleyi tamamen bu kapsamda ele almışlardır. Teftâzânî’nin Şerhu’l-
Makâsıd’da “Varlık için yapılan bu tarifler, Tecrîd ve el-Mebâhisü’l-
meşrikıyye’nin zahirinden anlaşılmaktadır.”22 diyerek Tecrîd ve el-Mebâhis’i 
birlikte zikretmesi bu eserlerin felsefî kelâm araştırmalarındaki iki ayrılmaz 
örneği olduğunu göstermektedir. Netice itibariyle Tûsî sonrası felsefî kelâm 
eserlerinin “Mukaddimât”ta Muhassal’ı, “Umûr-i âmme”de Tecrîd’i esas al-
dıklarını söyleyebiliriz.  

Müteahhirîn kelâmına dair çalışma yapan bazı modern dönem araştır-
macılarının umûr-i âmme bahislerini ihtiva eden felsefî kelâm eserleri için 
Tecrîd’i değil, aslında bir felsefe kitabı olan el-Mebâhisü’l-meşrikıyye’yi model 
kabul etmelerini bir gerçeğin göz ardı edilmesi olarak değerlendiriyoruz.23  

Tecrîd, İmamiye kelâmcısı kimliğinden daha çok filozof kimliğiyle tanı-
nan Tûsî’nin semiyyât dışındaki konularda tamamen; semiyyât konularında 
da meselenin elverdiği ölçüde burhanî metodu kullanarak telif ettiği bir ke-
lâm kitabıdır ve felsefî kelâm araştırmaları, Hıllî, Şemseddin Isfahanî, Ali 
                                                 
20  Tûsî, Tecrîd, 68-96. 
21  Tûsî, Tecrîd, 97-115. 
22  Saadeddin Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, tah. Abdurrahman Ümeyre (Beyrut: 1989/1409), I/296. 
23  Bk. Ömer Türker, “Kelâm ve Felsefe Tarihinde Fahreddin er-Râzî”, İslâm Düşüncesinin Dönü-

şüm Çağında Fahreddin Râzî, ed. Ömer Türker, Osman Demir (İstanbul: İsam Yayınları, 2013), 
22.  
Shihadeh, İbn Haldun’un el-Mebâhis’e umûr-i âmmeyi içine alarak yazılmış ilk memzuc Ke-
lâm eseri olma vasfını yüklemesine karşılık şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Ancak el-
Mebâhis, ne İbn Haldûn’un işaret ettiği gibi felsefenin etkisinin güçlü bir biçim de hissedil-
diği bir kelâm eseri ne de her iki disiplinin sentezidir. O kelâmın etkisinin güçlü bir biçimde 
hissedildiği bir felsefe kitabıdır.” Bk. Ayman Shihadeh, “Gazzâlî’den Râzî’ye: 6/12. Yy.’da 
Felsefî Kelâm-da Yeni Gelişmeler”, çev. Bilal Taşkın, Kelâm Araştırmaları Dergisi 14/1 (2016), 
271. Şinov, felsefî kelâmın asıl kurucusunun Tûsî olduğunu söyleyerek bu konudaki ihmali 
ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Bk. Şirinov, Nasîruddin Tûsî’de Varlık ve Ulûhiyet, 30-31, 41.  
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Kuşçu, Devvânî, Mir Sadreddin Şirazî Deştekî, Mir Gıyaseddin Deştekî ve 
Lâhicî gibi filozof kelâmcılar tarafından üzerine şerhler yazılarak devam et-
tirilmiştir.  

Fakat Eş’arî kelâm ekolünün içinden çıkmış bir kelâmcı olarak Îcî’nin 
yazdığı el-Mevâkıf, Râzî sonrasında felsefî kelâm döneminin ilk önemli Eş’arî 
kelâm klasiği olma özelliğine sahiptir. İçinde umûr-i âmme bahislerini de ta-
şıması itibariyle kelâm tarihinde Tecrîd’e denk bir teveccühe mazhar olmuş-
tur. Altı “mevkıf”tan oluşan el-Mevâkıf’ta umûr-i âmme bahisleri ikinci 
mevkıfta beş mersad altında incelenmektedir. Birinci mersadda varlık ve 
yokluk; ikinci mersadda mahiyet, üçüncü mersadda zorunluluk, imkân ve 
imkânsızlık ile Tecrîd’deki uygulamaya benzer şekilde kadim ve hudûs; dör-
düncü mersadda birlik ve çokluk; beşinci mersadda illet ve malûl konuları 
ele alınmaktadır. Atı ontolojik bahis Tecrîd’de üç başlık altında incelenmiş-
ken, el-Mevâkıf’ta beş başlık altında incelenmiştir. İllet ve malûlü de umûr-i 
âmme kapsamına almasıyla Tecrîd’deki şablonu ana hatlarıyla esas alan el-
Mevâkıf, tertip bakımından Cürcânî’nin yazdığı Şerhu’l-Mevâkıf’ın birebir mo-
deli olmuştur.24  

 
5. Sadeddin Teftâzânî’nin Katkıları 
Sadeddin Teftâzânî, kelâm dışında mantık, tefsir, fıkıh ve Arap dili alan-

larında da ihtisası ve eserleri olan çok yönlü bir âlimdir. Tehzîbü’l-mantık ve’l-
kelâm ve Şerhu’ş-Şemsiyye fi’l-mantık adlı eserleri dolayısıyla mantıkçılığı ile 
tanınır. Şerhu’l-Akâid’inin şöhreti diğer kelâm kitaplarını geride bırakmış ol-
sa da biz inceleme konumuz açısından onun el-Makâsıd adlı kitabına bizzat 
yazdığı Şerhu’l-Makâsıd adlı eserini esas alacağız. Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd’ın 
genelinde görülen plan farklılığına uygun olarak umûr-i âmme kısmını diğer 
felsefî kelâm örneklerinden biraz farklı tertip etmiştir. Ana bölümleri 
“maksad” şeklinde isimlendiren Teftâzânî, ikinci maksadda ele aldığı umûr-i 
âmme konularını üç fasıl altına yerleştirerek incelemiştir. Birinci fasılda 
varlık ve yokluğu; ikinci fasılda mahiyeti; üçüncü fasılda “varlık ve mahiye-
tin eklentileri” şeklinde bir bölüm başlığı atarak menhec adını verdiği beş 
alt başlıkta diğer ontolojik bahisleri incelemiştir. Birinci menhecde diğer 
felsefî kelâm eserlerinde özel bir başlık altında ele alınmayan “taayyün” ko-
nusunu işlemiştir. İkinci menhecde zorunluluk, imkânsızlık ve imkânı; 
üçüncü menhecde kıdem ve hudûsü; dördüncü menhecde birlik ve çokluğu; 
beşinci menhecde illiyet ve malûliyeti ele almıştır. Bu haliyle Şerhu’l-
Makâsıd, incelediğimiz kelâm kitapları içinde altı ontolojik meseleyi tek tek 
inceleyen yegâne eserdir. Bu kitap, kıdem ve hudûsü bağımsız bir başlık al-

                                                 
24  Bk. Adudüddin Îcî, el-Mevâkıf (Beyrut: ty.), 41-95; krş. Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 

çev. Ömer Türker (İstanbul: TYEKB Yayınları, 2015), I/462-939. 
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tında incelemesi, illet-malûl meselesini “illiyet ve malûliyet” başlığıyla ele 
alması, varlık-yokluk ve mahiyeti özel fasıllar altında inceledikten sonra ge-
riye kalan meseleleri “levâhıku’l-vucûd ve’l-mahiyet” adlı bir fasıl altına 
yerleştirerek her birini birer menhecde analiz etmesi ve üçüncü faslın 
menheclerine “taayyün” adlı yeni bir mesele eklemesi ile diğer eserlerden 
ayrılmaktadır.25 

Teftezânî’nin öğrencisi konumunda olan Seyyid Şerif Cürcânî’nin Şerhu’l-
Mevâkıf adlı eseri, umûr-i âmme maddeleri ve tertibi açısından el-Mevâkıf’a 
benzemektedir. Fakat el-Mevâkıf’ta üçüncü mersad sadece zorunluluk, imkân 
ve imkânsızlık başlığıyla verilip kıdem ve hudûs içeride alt başlık açılarak 
incelenmişken Cürcânî Şerhu’l-Mevâkıf’ta başlığı genişleterek “zorunluluk, 
imkân, imkânsızlık, kıdem ve hudûs” şeklinde düzenlemiştir. Başlıkta kıdem 
ve hudûs demesine karşılık metin içinde birinci meseleyi yine “kadim bahis-
leri” diyerek incelemiştir. Îcî’nin el-Mevâkıf’ta özetle değindiği hususları 
Cürcânî Şerhu’l-Mevâkıf’ta ayrıntılandırmıştır. Umûr-i âmme bahisleri 
Şerhu’l-Makâsıd’dan sonra en geniş Şerhu’l-Mevâkıf’ta ele alınmıştır.26  

Ontolojik kavramları umûr-i âmme başlığı altında kelâma dâhil eden Tûsî 
özlü eserinde bu bahislerin incelenme gerekçesine dair bir açıklama yap-
mamaktadır. Bu bahislerin kelâm kitaplarının başlarında incelenme gerek-
çesine dair Teftâzânî tarafından yapılan açıklama, umûr-i âmmenin kelâm 
ilmi açısından önemini kavramamıza yardımcı olmaktadır.  

Sadeddin Teftâzânî umûr-i âmme hakkında şunları söylemektedir: 
“Umûr-i âmme, mevcutların çoğunu, zorunlu, cevher ve arazı kapsayan 

şeydir. Yokluk ve imkânsızlık bi’l-araz, zorunluluk ise mutlak zorunluluğun 
kısımlarından olması sebebiyle araştırılır. Bu bölümün diğer dört bölümden 
önce gelmesinin sebebi, onlarla ilgili açıklamaların bu bölüme dayanması-
dır. Mevcudun halleri araştırıldığı, zorunlu, cevher ve araz kısımlarına ay-
rıldığı ve her biri kendi yerinde öğrenilecek hallerle gizlendiği zaman bu üç 
varlık türü arasında ortak olan varlık, yokluk, birlik, çokluk ve hudûs gibi 
halleri bilmeyi sağlayacak bir bölüme ihtiyaç duyulur. Onların umûr-i âmme 
sözündeki mevcutlarla kastedilen şey, mevcutların fertleri değil, mevcutla-
rın çoğunu içine alan zorunlu, cevher ve arazdır. Çünkü akıl, onların fertle-
rini sınırlayamaz, onların çoğunu belirleyemez, azlık ve çokluk gibi şeylerin 
onların çoğunu kapsadığına hükmedemez. Nazar ile kastedilen, ilmî bir ara-
zın taalluk ettiği ve temel bir ilim maksadının dayandığı şeydir. 
‘Maksad’ların herhangi birinde ondan asıl olarak bahsedilmez. Yoksa kapsa-
yan şeylerin çoğu, nicelik, nitelik, izafet, malumiyet, makduriyet, beş tümel, 
had, resm, vaz’, haml ve ikinci akledilirlerin tamamı gibi bu bölümde araştı-

                                                 
25  Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, I/500-503, II/475-476.  
26  Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, I/462-939. 
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rılmayan şeylerdendir. Bazısının salt itibari olması veya mevcutla ilgili ol-
maması buna zarar vermez. Çünkü imkân kavramında olduğu gibi araştırı-
lan konuların bazısı böyledir. Eğer umûr-i âmme, imkânsızlık ve yokluk gibi 
mevcudu kapsamayan ve zorunluluk ve kıdem gibi sadece zorunluya mah-
sus olan şeyleri araştırıyor, denirse şöyle deriz: Araştırma mevcudun halle-
riyle sınırlı olunca yokluk ve imkânsızlık, varlık ve imkânın karşısında yer 
almaları sebebiyle arazî olarak araştırılır. Zorunluluk ve kıdem ise mutlak 
zorunluluk ve mutlak kıdemin kısımlarından olmaları itibarıyla araştırılır. 
Mutlak zorunlulukla bizzat varlığın veya başkasıyla varlığın zaruri oluşu; 
mutlak kıdem ile yoklukla öncelenmeme kastedilir. Mutlak zorunluluk ve 
mutlak kıdem kapsayıcı şeylerdendir. Zorunluluğun böyle olduğu açıktır. 
Kıdem filozoflara göre böyledir. Onlar, soyut varlıklar, hareket, zaman ve 
diğer cevher ve arazların da kadim olduğunu iddia ederler. Kelâmın bu ko-
nudaki incelemesi ispat değil, nefiy açısındandır. Yani hâli nefyedenlere gö-
re hâlin araştırılması gibi, bu mesele umûr-i âmmeden değildir. Umûr-i 
âmme, yokluk ve imkânsızlığı da kapsaması için mevcutların veya 
madumların çoğunu kapsayan genel şeyler olarak açıklanır. el-Mevâkıf sahibi 
[Îcî[’nin de bu görüşü benimsemesi gerekirdi. Çünkü o, kelâmın konusunun, 
madumu araştırması sebebiyle mevcut olduğunu iddia etmektedir.”27  

Sonuç itibariyle Teftazânî’nin kendisine kadar gelen felsefi ve kelami bi-
rikimi umûr-i âmme özelinde dakik bir şekilde sistematize ederek meselele-
rin daha kolay anlaşılmasına katkı sağladığını söyleyebiliriz.  
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Öz 
İslam metafizik düşüncesinin en önemli problemlerinden biri Allah’ın var-

lığının ispatıdır. İslam düşüncesinin müteahhir dönemi olan XII. yüzyıldan 
sonraki süreçte müstakil olarak Allah’ın varlığının ispatı, birliği ve sıfatlarının 
konu edinildiği eserler yazılmıştır. Celâleddîn ed-Devvânî (ö. 1501) de önceki 
literatüre nazaran konuyu daha sistematik ele alan iki risale kaleme almıştır. 
Devvânî, ilmî hayatının başında, Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme’yi, bilgi düzeyi-
nin oldukça yetkin olduğu ileri yaşlarında ise Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedîde risa-
lesini yazmıştır. Devvânî’nin mezkûr eserlerine İran ve Osmanlı âlimleri tara-
fından bu risalelere pek çok şerh ve haşiye yazılmıştır.  

Bu tebliğde, ilk olarak Devvânî’nin ismi mezkûr eserlerinin genel olarak 
içeriği hakkında bilgi verilecek ve buradaki felsefî kavramların İslam düşün-
cesinin sürekliliği açısından bir analizi sunulacaktır. İkinci olarak da bu 
eserlerin etkisi çerçevesinde üzerlerine yazılan şerh ve haşiyeler ile ilgili 
genel bilgi verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Devvânî, İsbât-ı vâcib, Risale.  
 
15th Century Islamic Thinker Jalâleddin ed-Dawani’s Isbat al-Wajib 

Treatises and Effects 
Abstract 
One of the most important problems of Islamic metaphysics is prof of 

God’s existence. In Islamic thought, independent books on the subjects of 
the existence, unity and attributes of God were written after the 12th 
century. Jalâl al-Dîn al Dawânî (d. 1501) wrote, too, two treatises on the 
subject, which are more systematic than previous literature. At the 
beginning of his scholarly life al Dawânî wrote the first of his treatise, 
Risâletu Isbat al-vâcib al-qadîmah, and the second Risâletu Isbât al-vâcib al-
cedîde at an advanced age when he was competent of knowledge. Many 
commentaries and inscriptions were written by the Iran and Ottoman 
scholars on them in the following years. 

                                                 
  Bu bildiri, TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi kapsamında yürütmekte olduğum 218K264 nolu 

projenin desteğiyle üretilmiştir.  
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In this paper, first of all, information about the general contents of the 
mentioned works of Dawânî will be given and an analysis of the 
philosophical concepts in terms of continuity of Islamic thought will be 
presented. Secondly, general information will be given about the 
commentaries and inscriptions written on them within the framework of 
the influence of these works.  

Keywords: Jalaladdin Dawani, Isbat al-Wajib, Tractate.  
 
Giriş  
Celâleddîn ed-Devvânî (ö. 908/1502), İslam düşüncesinde XV. Yüzyılın 

dinî ve aklî ilimlerde mahir önemli âlimlerden biridir. Devvânî, küçük yaş-
tan itibaren üstün zekâsı, ilmî ve faziletiyle Karakoyunlu hükümdarı tara-
fından önemli görevlere getirilmiştir. Daha sonra Akkoyunlu Devle-
ti’ninTebriz şehrini ele geçirmesinin ardından Devvânî, Irak’a gitmiş ve kısa 
bir süre orada kalarak Şiraz’a dönmüştür. İlmî hayatının büyük bir bölümü-
nü Şiraz’da geçiren Devvânî, eserlerinin bir kısmını Akkoyunlu hükümdarla-
rı Uzun Hasan, Sultan Halil ve Sultan Yâkub’a ithaf etmiştir.1 Dönemin dev-
let başkanlarıyla iyi ilişkiler içinde olduğu görülen Devvânî’nin bazı eserle-
rini de Osmanlı Devleti hükümdarı Sultan Beyazıd Han’a ithaf etmiştir.2 Ay-
rıca ilmî şöhreti sebebiyle İslam dünyasının farklı coğrafyalarından birçok 
öğrenci Şiraz’a gelerek kendisine öğrenci olmuştur. Öğrencileri sebebiyle 
sonraki dönemde bir “Devvânî ekolü” oluştuğu görülmektedir.3 

Devvânî’nin eserleri incelendiğinde İslâm entelektüel geleneğinin farklı 
ve birbirine zıt olan düşüncelerini birbiriyle uyumlu bir şekilde bir araya ge-
tirme çabası dikkat çekmektedir.4 Zira o, bir yandan Sühreverdî’nin (ö. 
587/1191) Heyâkilü’n-nûr’una5 şerh yazarken diğer yandan da Nasîruddin 
Tûsî’nin Kitâbü’t-tecrîd’ine hâşiye yazmıştır. Bu nedenle Devvânî’nin düşünce 
dünyası için felsefe ve kelâmın uyumlu birleşimi ifadesini kullanmak müm-
kündür.6 Başka bir ifadeyle yazmış olduğu eserlerindeki fikirlerinden hare-
ketle Devvânî’nin düşünce yapısında hem Meşşâî ve İşrâkî öğretinin hem de 
kelâm ve tasavvufun yansımalarını görebiliriz. Bu sistemdeki önemli eserle-

                                                 
1  Harun Anay, “Devvânî”, TDV İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TD Yayınları, 1994), 9/257-258. 
2  Mesela bk. Celâleddîn ed-Devvânî, Risâle fî İsbâti’l-Vâcibi’l-Vücûd, Ankara Milli Kütüphane, 

No: 06 Mil Yz A 901/4, 1467, vr. 45a.  
3  Harun Anay, “Devvânî”, 258.  
4  Hamid Debâşî, “Mir Dâmâd ve “İsfahan Okulu”nun Kuruluşu”, İslâm Felsefesi Tarihi II (ed. 

Seyyid Hüseyin Nasr-Oliver Leaman), çev. Şamil Öçal-Hasan Tuncay Başoğlu (İstanbul: Açı-
lım Kitap, 2007) 290.  

5  Sühreverdî, Heyâkilü’n-nûr, Şihabeddin Sühreverdî ve Nur Heykelleri içinde (haz. Yusuf Ziya 
Yörükan), çev. Ahmet Kamil Cihan (İstanbul: İnsan Yayınları, 1998), 103-118.  

6  Harun Anay, “Devvânî”, 258-259; Celâleddîn ed-Devvânî’nin kelâm ile ilgili görüşleri hakkında bk. 
Mustafa Akman, Celâleddin ed-Devvânî’nin Kelâm Sistemi (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017).  
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rinden biri de Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme’dir.7 Devvânî, ismi mezkûr ese-
rini gençliğinde yazdığını, ilmî bakımdan yetkin olduğu ileri yaşlarında yaz-
dığı Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedîde8 adlı eserinin mukaddimesinde dile getir-
mektedir.  

Bu tebliğde, İslam metafizik düşüncesinin en önemli problemlerinden bi-
ri olan isbât-ı vâcip ile ilgili Celâleddîn ed-Devvânî’nin yazmış olduğu iki ri-
sale ve etkileri üzerinde durulacaktır. Ancak konunun genişliği ve tebliğ 
metninin sınırları dikkate alındığında her iki risale ve etkilerinin incelen-
mesi pek mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla burada her iki risale ile il-
gili genel çerçevede bilgiler verip, özellikle gençliğinde yazmış olduğu 
Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme ve bu eser üzerine yazılmış bazı şerh ve 
hâşiyeleri incelemeyi yeğledik.  

 
1. İsbat-ı Vâcip Risaleleri ve İçeriği  
İslam metafizik düşüncesinin en önemli problemlerinden biri isbât-ı 

vâciptir. İslam entelektüel geleneğinde isbât-ı vâcip problemi, klasik dönem 
kabul edilen VIII.-XII. yüzyıllar arasında metafizik bahisleri içinde tartışılır-
ken, XII. yüzyıldan itibaren ise müstakil metinler yazılarak ele alınmıştır. 
Mezkûr süreçte yazılan metinlerin dikkat çeken bir özelliği, Allah’ın varlığı ve 
birliğinin ispatı ile birlikte sıfatların da incelenmesidir.9 Bu nitelikteki önemli 
metinlerden ikisi de Celâleddîn ed-Devvânî’ye aittir. Nitekim o, biri gençliğin-
de Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme; diğeri de ilmî bakımdan yetkin kabul edildiği 
ileri yaşlarında Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedîde adlı eserlerini yazmıştır.  

Devvânî, gençliğinde yazdığı Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme’de tenkitçi bir 
üslup ile isbât-ı vâcip konusunda kendisinden önce kelam bilginleri ve filo-
zoflar tarafından ileri sürülen burhanları ele almış; ileri yaşlarında yazdığı 
Risâletü İsbati’l-vâcibi’l-cedîde’de ise mârifetullah’ı incelemiştir. Nitekim 
Devvânî, ileri yaşlarında yazdığı mezkûr eserinde klasik kelam metinlerinin 
“ilahiyat” bölümünde yer verilen bütün problemleri serdederek, önce Al-
lah’ın varlığının ve birliğinin ispatını, ardından da Allah’ın sıfatlarını ince-
lemiştir. Devvânî, Allah’ın sıfatları bağlamında sıfatların âleme yansımasını, 
yani Allah-âlem ilişkisini ve Allah’ın hikmetini ele almıştır.10 Esasen 
Devvânî, Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedîde adlı eserinde Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-

                                                 
7  Celâleddîn ed-Devvânî, Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme, Seb’u Resâil içinde, nşr. Seyyid Ahmed 

Tevîserkânî (Tahran: Merkez-i Neşr-i Miras-ı Mektub, 2002), 69-113.  
8  Celâleddîn ed-Devvânî, Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedîde, Seb’u Resâil içinde, nşr. Seyyid Ahmed 

Tevîserkânî (Tahran: Merkez-i Neşr-i Miras-ı Mektub, 2002), 117-170.  
9  Bekir Topaloğlu, İslâm Kelâmcıları ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı (İsbât-ı Vâcib) (Ankara: 

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, t.y), 108-110.  
10  Hatice Toksöz, “Risâletü İsbâti’l-Vâcibi’l-Cedîde”, Din Felsefesi Açısından Meşşâî Gelen-Ek-i IV, 

der. Recep Alpyağıl, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2019), 621-622.  
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kadîme’de ortaya koyduğu istidlâl yolları ve mârifetullah’ın imkânına ilişkin 
görüşlerini ikmal etmiştir.11  

Düşünür, ilk yazdığı Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme’den farklı olarak 
Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedîde adlı eseri, on dört fasıla ayırmıştır. Bu eserin ilk 
faslında isbât-ı vâcib konusunda ikinci defa farklı bir metin yazma amacını 
şu şekilde dile getirir:  

“İsbât-ı vâcip konusunda bir risaleyi gençliğimin baharında yazdım. O ri-
salede benim için eksiklik, teyit etme, çürütme ve mükemmellik olmakla 
birlikte söz ve hikmetin en önemlilerinden nakledilmiş çeşitli burhanları or-
taya çıkardım. Bu risalede ise konuyu daha açık, daha sağlam, daha kapsamlı 
ve daha öz olarak sınırlandırdım.”12 

Görüldüğü üzere Devvânî, ilk yazdığı eserde burhan çeşitleri ve bu bur-
hanlara ilişkin tartışmaları ele alırken; ikinci yazdığı eserin sadece ilk faslın-
da, isbât-ı vâcip problemine dair burhanları incelemiştir. Risâletü İsbâti’l-
vâcibi’l-cedîde adlı eserin sonraki fasıllarında ise her bir fasılda sırasıyla Al-
lah’ın zâtı, birliği ve sıfatları, son fasıllarında da Allah-âlem ilişkisi ile ilgili 
olarak, âlemin mükemmelliğine işaret ettiği kaza-kader, Allah’ın hikmeti ve 
cömertliği (cûd) konularına yer vermiştir.  

Devvânî, gençliğinde yazdığı Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eserinin 
mukaddimesinde temel amacının filozofların ve kelâm bilginlerinin isbât-ı 
vâcib konusunda ortaya koydukları delilleri açıklamak olduğunu dile getir-
mektedir. Nitekim Devvânî, bu eserinde öncelikle Zorunlu Varlık (Vâcibü'l-
Vücûd) olan Allah'ın varlığının ispatı hakkında birçok delil (burhân) oldu-
ğunu belirtmektedir. O, mezkûr eserinde Allah’ın varlığının ispatına yönelik 
ileri sürülen delilleri “maksad” şeklinde isimlendirdiği iki bölümde ele al-
maktadır. Birinci maksatta dört yöntem başlığında devr ve teselsülün çürü-
tülmesine yönelik delilleri, ikinci maksatta da burhân-ı tatbîk, burhân-ı 
tezâyüf ve burhân-ı arşî'yi incelemektedir.  

Yöntem olarak Necmüddîn Kâtibî (ö. 675/1277), Nasîreddin Tûsî (ö. 
672/1274) ve Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin (ö. 816/1413) görüşlerine de yer ve-
ren Devvânî, muhtemel şüpheleri ve soruları zikretmekte, karşılaştırmalı ve 
eleştirel bir üslupla, ilgili kuşkuları gidermeye, soruları cevaplandırmaya ça-
lışarak, kendi düşüncelerini ortaya koymaktadır. Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-
kadîme adlı eserde Devvânî, isbat-ı vâcib, vücûd, mevcûd, vâcib, mümkün, 
mümteni, illet, fâil illet, Tam illet, teselsül ve devr gibi kavramları detaylı 
olarak ele almaktadır.  

Devvânî’nin Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eserinde ele aldığı isbât-ı 
vâcib problemi, müteahhirûn döneminde öncesine nazaran farklı bir boyut 

                                                 
11  Bk. Hatice Toksöz, İslâm Düşüncesinde İsbât-ı Vâcib Problemi: Celâleddîn ed-Devvânî’nin 

Meseleye Yaklaşımı ve Katkısı, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları 7/2 (Güz 2014), 25-70.  
12  Celâleddîn ed-Devvânî, Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedîde, 118.  
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kazanmıştır. Nitekim bu dönemde imkân ve hudûs delilleri bir taraftan bir-
likte kullanılırken, diğer taraftan da her iki delile birtakım eleştiriler yönel-
tilmiştir. İmkân ve hudûs deliline eleştirilerin daha çok devr ve teselsül ko-
nusunda yoğunlaştığı görülmektedir. Zira illet ve ma‘lûl silsilesinin kadîm 
bir illette veya müstakil fâil illette durması gerektiği düşüncesine dayanan 
teselsül, ilk dönemden itibaren çeşitli yöntemlerle geliştirilmiştir. Ancak 
imkân ve hudûs delilleri bağlamında teselsülün reddine yönelik akıl yürüt-
melerin ele alındığı müstakil eserlerin yazılması, Fahreddîn er-Râzî (ö. 
606/1210) ve sonrasında gerçekleşmiştir. Bu bağlamda devr ve teselsülün 
geçersizliğinin burhanî olarak nasıl ispatlanabileceği tartışması Necmüddîn 
Kâtibî ve Nasîreddîn Tûsî arasındaki mektuplaşmanın13 konusu olurken, 
Fahreddîn er-Râzî, Teftâzânî (ö. 792/1390), Seyyid şerif el-Cürcânî ve 
Devvânî de illetlerin teselsülünün iptali konusunda başlıca üç burhan oldu-
ğunu ileri sürmüştür. Bunlar: Burhân-ı tatbîk, burhân-ı müzâyefe ve 
burhân-ı arşîdir.14 Bu konuyla ilgili en dikkat çeken metinlerden biri kuşku-
suz Devvânî’nin Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eseridir. 

Devvânî, Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eserinde isbât-ı vâcip proble-
mini iki yöntemle ele almaktadır. Bu yöntemlerden biri devr ve teselsülün 
iptaline, diğeri de mevcûd (var olan) varlığın ontolojik özelliklerine dayanır. 
Ona göre ikinci yöntem Vâcib Varlık’ın ispatı ile doğrudan ilgilidir. Esasen 
Devvânî’nin metninde bu ikinci yol, vâcib-mümkün kavramları çerçevesinde 
ele alınır ve birinci yola nispetle daha geniş bir çerçeveye sahiptir. Bu se-
beple Devvânî, mezkûr eserinin girişinde önce ikinci ispat metodunu, sonra 
birinci metodu ele alacağını belirtir.15  

Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eserinin birinci bölümünü (maksad) 
dört tarîke (yol) ayıran Devvânî, birinci tarîkte, imkân delilini şu şekilde tak-
rir eder:  

“Mümkün varlığın var olduğunda şüphe yoktur. Nitekim mürekkep (bile-
şik) varlıklar bu kabildendir. O halde eğer bu varlıklar, doğrudan veya bir 
vasıta ile vacip varlığa dayanırsa, o zaman burada delillendirilmesi kastedi-
len husus (Vâcib’in varlığı) ispatlanmış olur. Veya [başka bir ispat tarzıyla[ 
herhangi bir varlığın var olduğu şüphe kabul etmez bir şekilde gerçektir. 
                                                 
13  Zorunlu Varlık’ın ispatı ve bu bağlamda teselsül konusu hakkında Necmüddîn Kâtibî ile Tûsî 

mektuplaşarak birtakım münazalar gerçekleştirmişlerdir. Bu tartışmalar hakkında bk. 
Nasîreddîn Tûsî, Felsefe Mektupları, çev. Murat Demirkol, (Ankara: Fecr Yayınları, 2015), 179-
246; ayrıca Kâtibî ile Tûsî arasında geçen tartışmalarda yer alan teselsül konusu Murat 
Demirkol tarafından ele alınıp incelenmiştir. Bk. Murat Demirkol, “Kâtibî ve Tûsî’de Tanrı’nın 
Varlığını Zincirlemenin İptali Yoluyla İspatlama”, Kelam Araştırmaları 9/2 (2011), 92-130.  

14  Devr ve teselsülün geçersizliği ortaya koyan deliller hakkında geniş bilgi için bk. Osman 
Demir, “Kelâm’da Teselsülü İptali Delilleri ve İsmail Hakkı İzmirli’nin Teselsül Risâlesi”, İs-
lâm Araştırmaları Dergisi 23 (2010), 117-123.  

15  ed-Devvânî, Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme, 70.  



15. Yüzyıl İslam Düşünürü Celâleddin ed-Devvânî’nin İsbât-ı Vâcip Risaleleri ve Etkileri    493 

 

Söz konusu bu varlık eğer Vâcib veya Vâcib’e dayanan bir mümkün ise ispatı 
amaçlanan şey, bu durumda da ispatlanmış olur. Aksi takdirde eğer varlık 
mertebelerinin herhangi birinde istinat silsilesinde bir geriye dönüş olursa, 
bu kısırdöngüye sebep olur. Eğer istinat silsilesinde bir geriye dönüş olmaz-
sa, bu da illetlerin sonsuz bir şekilde teselsülüne neden olur. Çünkü her 
mümkünün bir illeti vardır.”16 

Devvânî, mezkûr eserinde zikrettiği ikinci tarîkin (yol) birinciye yakın 
olduğunu belirtir. Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eserinde de özet bilgiler 
verir. Ona göre bütün varlıkların (mevcûdât) mümkün varlıklardan meyda-
na geldiği düşünülse, yine de bu varlıkların mutlaka bir yaratıcıya ihtiyacı 
olacaktır. Bu yaratıcı ise ya toplamın kendisi, ya o toplamın bir cüz’ü veya da 
onun dışında bir şey olacaktır. İlk iki durum kısırdöngü (devr) ve teselsüle 
yol açabilir ve dolayısıyla her iki durum da batıldır. Üçüncü durumda ise 
mümkün varlıkları var eden onların dışında bir şeydir. Mümkün varlıkların 
varlığının sebebi olan varlık ise zâtı bakımından vâcib (li-zâtihi vâcib) ve 
yokluğu mümteni olandır.17 

Devvânî, eserinin birinci maksad’ın üçüncü tarîkini, zâtı bakımından 
vâcib (li-zâtihi vâcib) olan varlığın var olmaması ihtimali üzerine inşa etmiş-
tir. Buna göre Devvânî, bu yöntemi şu şekilde özetler:  

“Eğer, zâtı gereği Vâcip (Vâcib li-zâtihi) var olmasaydı, başkasına göre 
vâcip (vâcib li-ğayrihi) de var olmazdı. Bu durumda, -Vâcib li-ğayrihi olma-
saydı- asla var olanlar (mevcûd), var olmazdı.”18 

Devvânî’nin kısa ele aldığı dördüncü tarîkteki (yol) önermesi ise şudur:  
“Zâtı gereği mümkün (bi-nefsihi mümkün), müstakil olarak mevcûd da 

değildir, mûcid de değildir.”19 
Devvânî, Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eserinin ikinci bölümü olan 

ikinci maksad’da burhân çeşitleri olan Burhân-ı tatbîk, burhân-ı tezâyüf ve 
burhân-ı arşî’yi inceler. Devvânî’nin mezkûr eserinde burhân-ı tezâyüf ve 
burhân-ı arşî’ye göre daha geniş çerçevede ele aldığı delil, burhân-ı 
tatbîktir. Zira burhân-ı tatbîk, ondan önceki kelam bilginlerinin düşünce-
sinde olduğu gibi, sonsuz bir silsilenin iptaline ilişkin kullanılan en önemli 
delildir. Bu bakımdan da Devvânî’nin burhân-ı tatbîk ile ilgili tartışmaları 
Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eserinin ikinci bölümünde geniş çerçevede 
incelediği görülmektedir.20  

Devvânî’nin Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eserinin yazma nüshası ül-
kemiz kütüphanelerinde çok sayıda vardır. Ayrıca 19. yüzyılda İstanbul’da 
                                                 
16  ed-Devvânî, Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme, 71.  
17  ed-Devvânî, Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme, 91-92.  
18  ed-Devvânî, Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme, 92.  
19  ed-Devvânî, Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme, 94.  
20  ed-Devvânî, Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme, 96 vd.  
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basılmıştır. Eser, İran’da Yüksek Lisans tezi olarak çalışmış ve tahkiki Seyyid 
Muhyiddîn es-Sâcidî tarafından Tashîh kitâbi’l-isbâti’l-vâcib el-kadîm-i Molla 
Celâleddin ed-Devvânî adıyla Tahran’da yapılmıştır. Bununla birlikte 2002 ve 
2013 yıllarına ait İran’da iki farklı tahkikli nüsha bulunmaktadır.  

Eserin Türkiye Yazma Eserler Kütüphaneleri’nde tespit edebildiğimiz en 
eski iki adet nüshası bulunmaktadır. Bunlardan biri, 1467 tarihli Süleymani-
ye Kütüphanesi Carullah efendi koleksiyonunda 1259 numarada yer almak-
tadır.21 1467 tarihli diğer nüsha da Ankara Milli Kütüphanede 06 Mil Yz A 
901/4 numarada bulunmaktadır. Ankara Milli Kütüphane’de bulunan nüs-
hanın başında II. Beyazıd Han’a ithaf vardır. Süleymaniye Kütüphanesinde 
bulunan diğer bazı nüshalarda da Akkoyunlu Devleti Hükümdarı Yakup Ba-
hardır Han’a ithaf cümleleri bulunmaktadır.  

Devvânî’nin Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eserine kendisinden son-
raki dönemlerde birçok şerh ve haşiye yazılmıştır. Örneğin, Molla Hanefî 
Muhammed Tebrizî (ö. 902/1496), Kemalpaşazâde (ö. 940/1534), Muhyiddin 
Muhammed Karabâğî (ö. 942/1535), Mirza Cân Şirâzî (ö. 994/1562), Mu-
hammed b. Ahmed Tarsûsî (ö. 1145/1732) zikredilebilir. Zikredilen şerh ve 
hâşiyelerden dört tanesini bu tebliğde ele alacağım. 

 
2. Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme Üzerine Yazılan Şerh ve Hâşiyelerden 

Örnekler  
2.1. Molla Hanefî et-Tebrizî ve Hâşiye ‘alâ Risâle fî İsbâti’l-Vâcibi’l-Kadîme 

Adlı Eser 
Muhammed Şemseddîn et-Tebrîzî (ö. 900/1495), Molla Hanefî olarak bi-

linen mütekellim ve mantıkçıdır.22 Mantık, kelam, dil, âdâb-ı bahs, hadis ve 
tefsir alanlarında eserler kaleme almıştır.23 Celâleddîn Devvânî’nin Risâletü 
İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eserine Haşiye yazmıştır.24  

Molla Hanefî et-Tebrizî’nin Hâşiye ‘alâ Risâle fî İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme25 adlı 
eseri, Devvânî’nin Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eseri üzerine yazılmış 
ilk önemli metinlerden biri olduğu söylenebilir. Molla Hanefî’nin mezkûr 
eserinin Türkiye kütüphanelerinde çok sayıda nüshası bulunmaktadır. An-
                                                 
21  Celâleddîn ed-Devvânî, Risâletü fî İsbâti’l-vâcib li-Mevlânâ ed-Devvânî, S.K., Carullah Kol., No: 

1259, vr. 60a-81b.  
22  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn Esmâü’l-müellifîn ve asâru’l-müsannifîn, haz. Nail Bay-

raktar, (İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1990), 2/218; Ömer Rıza Kehhâle, Mu’cemü’l-
müellifîn, (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1993), 3/348. 

23  Molla Hanefî et-Tebrizî’nin eserleri hakkında bk. Bilal Öztürk, Molla Hanefî et-Tebrizî’nin 
Hâşiye ‘alâ İsbâti’Vâcib li’d-Devvânî İsimli Eserinin Kritik ve Analizi (Samsun: Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2020), 11-12.  

24  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn Esmâü’l-müellifîn ve asâru’l-müsannifîn, 2/218; Ömer Rı-
za Kehhâle, Mu’cemü’l-müellifîn, 3/349.  

25  Molla Hanefî et-Tebrizî, Hâşiye ‘alâ Risâle fî İsbâti’l-Vâcibi’l-Kadîme, S. K. Çorlulu Ali Paşa Kol., 
No: 304, vr. 151a-170b.  
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cak yaptığımız araştırmalarda eserin müellife ait nüshasına, bizzat müellife 
okunmuş veya müellif nüshasıyla mukabele edilmiş herhangi bir nüshaya 
ulaşılamamıştır.  

Molla Hanefî et-Tebrizî, Devvânî’nin Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı 
eserine dair şerhinde ana metni takip etmiş, kendisi ayrıca müstakil konu ve 
başlık açmamıştır. Ayrıca metnin tamamını değil, gerekli gördüğü kısımların 
şerhini yapmıştır. Yöntem olarak Molla Hanefî, önce Devvânî’nin metninin 
bir kısmını “kavlühü” lafzıyla aktarmış, ardından da açıklamak istediği cüm-
leler/görüşler ile ilgili birtakım yorumlar getirmiştir. Metnin bir nüshası 
olan Süleymaniye Kütüphanesi’nde Çorlulu Ali Paşa Koleksiyonunda bulu-
nan nüshasının başında Hâşiye ‘alâ Risâle fî İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme ibaresi bu-
lunmakla birlikte metnin sonunda ferağ kaydında “fî Şerhi Risâleti İsbâti’l-
Vâcib” ibaresi vardır.26 Molla Hanefî’nin metni üzerine yapılan Yüksek Li-
sans Tezi’nde Molla Hanefî et-Tebrizî’nin metninin nüshaları içinde en eski 
tarihli olanın Balıkesir İl Halk Kütüphanesi koleksiyonu 10 HK 144/2 demir-
baş numaralı 26 varaktan oluşan eser olduğu tespiti yapılmıştır. Bu nüsha-
nın sonunda bulunan ferağ kaydında Hicrî 966 (1559) tarihi bulunmaktadır. 

 
2.2. Kemalpaşazâde ve Şerhu Risâleti İsbâti’l-Vâcib Adlı Eser 
Kemalpaşazâde’nin Şerhu Risâleti İsbâti’l-Vâcib27 adlı eseridir. Bu eser, 

Devvânî’nin Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eserinin ilk kısmı olan birinci 
maksat’ın ilk bölümünü muhtevidir. Kemalpaşazâde, Devvânî’nin metnini 
cümle cümle şeklinde açıklamıştır. Bu niteliği sebebiyle Kemalpaşazâde’nin 
metninin tam bir şerh olduğu söylenmelidir.  

Kemalpaşazâde, şerhinde Devvânî’de de olduğu gibi, özellikle Seyyid Şe-
rif el-Cürcânî’nin Şerhu’l-Mevâkıf ve Hâşiyetü Tevâli‘ü’l-envâr’ına sık sık atıf 
yapmıştır. Ayrıca Devvânî’nin metninde olduğu gibi, Necmeddîn Kâtibî’ye 
ve Nasîreddîn Tusî’nin mektuplarında ele aldıkları tartışmalara zaman za-
man yer vermiştir.28 Kemalpaşazâde’nin şerhinin Süleymaniye Kütüphane-
si’nde biri Atıf Efendi (No: 2816, vr. 228a-240b); diğeri Kılıç Ali Paşa (No: 580, 
vr. 117b-141a) koleksiyonunda olmak üzere iki ve İstanbul Üniversitesi Nadir 
Eserler Kütüphanesi’nde bir adet olmak üzere üç nüshası mevcuttur.  

Kemalpaşazâde, Şerhu Risâleti İsbâti’l-vâcib adlı eserinde önce Devvânî’nin 
cümlelerini aktardıktan sonra kendi ifadelerine yer vermektedir. Bazen de 
Devvânî’nin cümlelerini “kavlühü” lafzıyla aktarır ve ardından “ekûlu” laf-

                                                 
26  Molla Hanefî et-Tebrizî, Hâşiye ‘alâ Risâle fî İsbâti’l-Vâcibi’l-Kadîme, vr. 170b.  
27  Kemalpaşazâde, Şerhu Risâleti İsbâti’l-vâcib, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, 

Arapça Böl., No: 6409, vr. 61b-87b.  
28  İsbât-ı vacip ile ilgili Nasîreddin Tûsî ve Necmüddîn Kâtibî arasında geçen mektuplar için 

bk. Nasîreddîn Tûsî, Felsefe Mektupları, çev. Murat Demirkol (Ankara: Fecr Yayınları, 2015), 
179-246.  
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zıyla kendi görüşlerine geçer. Ayrıca Kemalpaşazâde, “lâ yukâlü” lafzıyla 
konu ile ilgili itirazların, “yukâlü” ve “fe in kîle” lafızlarıyla konu hakkındaki 
iddiaların takririni yapar. Kemalpaşazâde, şerhte Devvânî’ye bazen “musan-
nif”, Seyyid Şerif Cürcânî’ye de “el-Fâzılü’ş-Şerîf”29 şeklinde atıf yapar. 

Şerhu Risâleti İsbâti’l-vâcib adlı şerhinde Kemalpaşazâde, Devvânî’nin 
Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eserinin ilk kısmı olan birinci maksat’ın ba-
şında onun cümlelerini naklettikten sonra Allah’ın varlığının ispatının yapıl-
dığı farklı burhan çeşitlerini zikreder. Ona göre bu burhan çeşitleri şunlardır: 
(i) Bütünüyle devr ve teselsülün iptal edilmesi; (ii) teselsül olmaksızın devrin 
iptal edilmesi; (iii) devr ve teselsülün ikisinin de iptal edilmemesi; (iv) devr 
olmaksızın teselsülün iptal edilmesidir.30 Kemalpaşazâde, şerhin ilerleyen say-
falarında Devvânî’nin metnini açıklayarak, vâcib, mümkün, illet, fâil illet, tam 
illet kavramları üzerinde durur. Kemalpaşazâde, Devvânî’nin metninin tama-
mını değil, ilk kısmından bir bölümün şerhini yapmıştır. Fakat o, burhân çeşit-
lerini anlatırken burhân-ı arşî’den söz etmiş ve bu burhânın açıklamasının ile-
ride geleceğini söylemiştir.31 Onun bu ifadesinden Devvânî’nin metninin ta-
mamının şerhini yapmaya niyeti olduğunu, ancak bilinmeyen bir sebeple ta-
mamını şerhetmediği/şerhedemediği anlaşılmaktadır.  

 
2.3. Karabâğî ve Şerhu'r-Risaleti'l-Kadime fi İsbati'l-Vacib Adlı Eser  
Muhyiddîn Muhammed b. Alî el-Karabâğî (ö. 942/1535), Azerbaycan’ın 

Karabağ bölgesinde doğmuş, bir süre memleketinde eğitim almış, ardından 
Anadolu’ya ve İstanbul’a gelerek burada eğitimini tamamlamış bir Osmanlı 
âlimidir. İstanbul’da çeşitli medreselerde ders vermenin yanı sıra İznik’teki 
Süleyman Paşa Medresesi ve Orhan Gazi Medresesi’nde dersler vermiştir. 
Arap dili, edebiyat, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve felsefe gibi ilimlerde engin 
bilgiye sahip olan Karabâğî’nin çok sayıda eseri mevcuttur. Özellikle felsefî 
ve aklî ilimlere vukufiyeti ile adından söz ettiren Karabâğî, Gazzâlî’nin baş-
latmış olduğu “tehâfüt” geleneğine Hocazâde Muslihiddîn Efendi’nin 
Tehâfütü’l-felâsife adlı eseri üzerine yazdığı Ta‘lîka ‘alâ Tehâfüti’l-felâsife adlı 
eser ile katkı sağlamış ve şöhret kazanmıştır.32 

Karabâğî’nin önemli eserlerinden biri de Celâleddîn ed-Devvânî’nin 
Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eser üzerine yazdığı Şerhu İsbâti’l-vâcib adlı 
şerhidir. Karabâğî’nin mezkûr şerhinin Türkiye’de farklı kütüphanelerde 
çok sayıda nüshası bulunmaktadır.33  

                                                 
29  Kemalpaşazâde, Şerhu Risâleti İsbâti’l-vâcib, vr. 65b, 67a.  
30  Kemalpaşazâde, Şerhu Risâleti İsbâti’l-vâcib, vr.65a.  
31  Kemalpaşazâde, Şerhu Risâleti İsbâti’l-vâcib, vr. 72b.  
32  Ömer Mahir Alper, “Karabâğî”, TDV İslam Ansiklopedisi, (İstanbul 2001), 24/369.  
33  Mesela bk. Muhyiddin Karabâğî, Şerhu İsbâti’l-vâcib, müs. Müezzin İbrahim Mahmûd, Süley-

maniye Kütüphanesi, Damad İbrahim Paşa Kol., No: 790, tah. 1090 (h.), vr. 30a-62a; S.K., 
Darulmesnevi Kol., No: 290, vr. 1-50.  
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Karabâğî’nin Şerhu İsbâti’l-vâcib adlı şerhinin adı, Süleymaniye Kütüpha-
nesi’nde Damad İbrahim Paşa Koleksiyonunda bulunan nüshanın ferağ kay-
dında “fî Şerhi Risâleti İsbâti’l-Vâcib”34 şeklinde geçmektedir. Karabâğî, 
Devvânî’nin metninin tamamının şerhini yapmış, ancak cümle cümle ta-
mamını şerh etmemiştir. O, önce Devvânî’nin metninde şerhini yapmak is-
tediği kısmı “kavlühû” lafzıyla almış, ardından kendi yorumlarını yapmıştır. 
Karabâğî, şerhinde İşrâkî felsefenin kurucusu Sühreverdî’ye (ö. 587/1191) 
“Sâhibü’t-Telvîhât” şeklinde atıf yapar. Ayrıca Kutbeddîn Şîrâzî’ye, muhak-
kik Nasîreddîn Tûsî’ye ve Seyyid Şerîf el-Cürcânî’ye atıf yaparak probleme 
ilişkin mukayeseler yaptığı görülmektedir. 

 
2.4. Tarsûsî Mehmed Efendi ve Hâşiye ‘alâ Risâleti İsbâti’l-Vâcib ve Havâşîhâ 

Adlı Eser 
Asıl adı Muhammed b. Ahmed b. Muhammed et-Tarsûsî el-Hanefî olan 

Tarsûsî Mehmet Efendi (ö. 1145/1732), Tarsus’ta doğmuş ve orada vefat et-
miş bir Osmanlı âlimidir.35 Eserlerinde genel olarak “Tarsûsî”, bazı eserle-
rinde de “Tarasûsî” nisbesi ile anılmaktadır.36 İlk eğitimini Tarsus müftüsü 
olan babası Ahmed et-Tarsûsî’den almıştır. Daha sonra Şam, Hicaz ve İstan-
bul gibi şehirlerde dönemin seçkin ulemasından dersler almıştır. Tarsûsî, 
eğitimini tamamladıktan sonra hayatına müderris olarak devam etmiş, aynı 
zamanda hayatının sonlarına doğru Tarsus müftülüğü vazifesi yapmıştır.37  

Tarsûsî, fıkıh, fıkıh usulü, hadis, tefsir ve kelâm dersleri almış, ayrıca 
mantık, Arap dili ve astronomi gibi bilim dallarıyla da ilgilenmiştir. Hatta 
Tarsûsî’nin ilim zihniyeti ve ilimler tasnifiyle ilgili yapmış olduğu çalışmalar 
onu seçkin Osmanlı âlimlerinden biri yapmaktadır. Onun ilimler ansiklope-
disi hüviyetinde olan Enmûzecü’l-ulûm adlı eseri oldukça dikkat çekicidir.38  

Tarsûsî’nin önemli eserlerinden biri de Devvânî’nin Risâletü İsbâti’l-
Vâcibi’l-Kadîme adlı eserine yazmış olduğu Hâşiye alâ Şerhi Risâleti İsbâti’l-vâcib 
başlıklı haşiyedir. Bu eser bir başka isimle, Hâşiye alâ İsbâti’l-vacib li’d-Devvânî 
şeklinde geçmektedir.39 Tarsûsî’nin mezkûr eserinin Türkiye Kütüphanele-
ri’nde sekiz adet nüshası olduğu tespit edilmiştir. Bu nüshalardan Köprülü 

                                                 
34  Muhyiddin Karabâğî, Şerhu İsbâti’l-vâcib, vr. 62a.  
 35  Abdullah Karaman, “Tarsûsî Mehmed Efendi”, TDV İslam Ansiklopedisi (İstanbul 2011), 40/115. 
36  Ekmeleddin İhsanoğlu, Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi (İstanbul: IRCICA, 1997), 1/368; Meh-

met Çiçek, “Tarsûsî’nin “Enmûzecu’l-ulûm”unda Tefsir”, Turkish Studies 9/2, 2014, Ankara, 497. 
37  Fındıklılı İsmet Efendi, Tekmilâtu’ş-Şakâik fî Hakkı’l-Ehli’l-Hakâik V, haz. Abdülkadir Özcan (İs-

tanbul: Çağrı Yayınları, 1989), 63. 
38   Hatice Toksöz, “Tarsûsî ve Enmûzecü’l-ulûm li erbâbi’l-fuhûm’u”, İlimleri Sınıflamak İslam 

Düşüncesinde İlim Tasnifleri, ed. Mustakim Arıcı (İstanbul: Klasik Yayınları, 2019), 404.  
39  Tarsûsî Mehmet Efendi, Hâşiye alâ İsbâti’l-vacib li’d-Devvânî, Süleymaniye Kütüphanesi, Hz. 

Nasuhi Dergahı böl., no: 00041, Yayın Tarihi 1117, vr. 1-27.  
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Kütüphanesi Mehmed Âsım Bey koleksiyonunda 201 numaralı nüsha müellif 
hattıdır. Eserin ferağ kaydında 1110 (1699) tarihi mevcuttur.40  

Tarsûsî, hâşiyesi boyunca Devvânî için “musannif” kelimesiyle atıf yapar. 
Yöntem olarak önce “kâle” lafzıyla Devvânî’nin cümlesini zikreder, ardın-
dan kendi yorumlarını “ekûlü” lafzıyla başlayarak ortaya koyar. Tarsûsî, ay-
rıca Devvânî’nin risalesinde Seyyid Şerîf el-Cürcânî’ye yönelttiği eleştirilere 
de değinerek, Cürcânî’ye “sırrı sırrıhû” şeklinde atıf yaparak onun Şerhu’l-
Mevâkıf adlı eserini zikreder. Yine Tarsûsî, hâşiyede Şîrâzî gibi bilginlerin 
yanı sıra Şerhu’l-Makâsıd gibi kelam eserlerine de atıf yaparak isbât-ı vâcip 
problemini kendinden önceki tartışmalar çerçevesinde analiz eder.  

Sonuç olarak, Devvânî’nin iki bölüm ve bir hâtime ile oluşturduğu 
Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eseri, imkân delili çerçevesinde Allah’ın 
varlığının ispatını yapmaktadır. Müellifin mezkûr eseri, imkân delili çerçe-
vesinde çeşitli burhânların ve devr ve teselsülün geçersizliğinin ortaya ko-
nulması ile ilgili kendinden önceki tartışmaları bir bütün olarak analiz et-
mesi açısından İslam düşünce geleneğinde önemli bir konuma sahiptir. 
Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eserin zikredilen niteliği, Osmanlı bilim 
çevrelerinde üzerine çok sayıda şerh ve hâşiye yazılmasına sebep olmuştur.  
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Öz 
Allah’ın varlığını nazarî istidlal yöntemleriyle ispatlama çalışmaları hem 

Kelam hem de İslam Felsefesinde belli bir geçmişe sahiptir. Kelam ilminde 
başlangıç dönemlerinde “hudûs” delili ile “gaye ve nizam” delili öne çıksa 
da özellikle Gazzâlî sonrası Kelam’da yani Müteahhirîn döneminde imkân 
delili rağbet görmüştür. Teselsülün iptali konusunda Devvânî’den (1502) 
yaklaşık iki asır önce Nasîruddin Tûsî (1274) ve Necmeddin Kâtibî (1277) bir-
birlerine yazdıkları isbât-ı vâcib risaleleri ile meseleyi etraflıca tartışmışlar-
dır. Devvânî, meseleyi bu defa biraz yeni unsurlar katarak, ama adı geçen iki 
filozofun zikrettiği bazı detaylara girmeksizin iki ayrı İsbât-ı vâcib risalesin-
de yeniden ele almıştır. Birinci risale Risâletü İsbâti’l-Vâcib el-Kadîme, ikincisi 
Risâletü İsbâti’l-Vâcib el-Cedîde adlarını taşımaktadır.  

Biz, bu tebliğde problemi her iki risaleyi de göz önünde bulundurarak ince-
leyip; Devvânî’nin Kâtibî ile Tûsî’den farklı ne gibi katkılar sağladığını tespit 
etmeye çalışacağız. Devvânî’nin Kadîme’de meseleyi iki meslekte iki maksad 
şeklinde iki farklı yöntemle ele aldığı görülmektedir. Birincisinde zorunlu var-
lıktan hareket edilmekte, ikincisinde mümkün varlıktan hareket edilmektedir. 
Birincinin İbn Sina’nın burhân-ı sıddîkîn delilini andırdığını söyleyebiliriz. 
Burhan-ı tatbik ve burhan-ı tezâyüf delillerinin teferruatlı bir şekilde incelen-
diği bu iki risale Allah’ın varlığını ispat bağlamında irdelenecek ve 
Devvânî’nin isbât-ı vâcib çalışmalarına sağladığı katkı ortaya çıkarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İsbât-ı Vâcib, İmkân Delili, Teselsül, Burhan-ı Tatbik, 
Burhan-ı Tezâyüf 

 
Jalāl al-Dīn al-Dawānī’s Contribution to the Studies of Ithbāt al-Vājib 

(Proof of the Necessary) 
Abstract  
Proving the existence of God through theoretical deduction has a certain 

history in both Kalam and Islamic Philosophy. Although the evidence of  
"hudus" and "purpose and order" was at the frefront, in the beginning of 
the science of Kalam, , the evidence of possibility was popular especially in 
the post-al-Ghazali Kalam, that is, in the period of successors. 
NasîruddinTûsî (1274) and Necmeddin Kâtibî (1277) discussed the issue of 
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cancellation of succession in detail by  “proof of existence” (isbât-ı vâcib) 
booklets, which they sent eachother, approximately two centuries before 
Devvânî (1502). Devvânî reconsidered the issue in two separate booklets of 
“proof of existence” (İsbât-ı Vâcib), by adding some new elements, but 
without going into some details mentioned by the two predecessor 
philosophers. The first booklet is named as Risâletü İsbâti'l-Vâcib el-
Kadîme, the second is Risâletü İsbâti'l-Vâcib el-Cedîde. 

In this paper, we examine the problem by considering both booklets and 
we will investigate what kind of contributions Devvânî made in addition to 
Qâtibi and Tusî. It is seen that Devvânî argures the issue in his “Kadîme” by 
two different methods as “two purposes" in two professions. The starting 
point of the first argument  was  the necessary existance and the starting 
point of the second argument  was  the possible existence. It can be 
suggested that the first one resembles Ibn Sina's argument in “Burhân-ı 
Sıddîkîn. We will examine these two booklets in which the proofs of burhan-
ı taklid and burhan-ı tezâyüf are argued in detail, in the context of proving  
the existence of Allah and the contribution of Devvânî to the studies of 
isbât-ı vâcib will be detected. 

Keywords: İsbât-ı Vâcib, Proof of Possibility, Teselsül, Burhan-ı Applied, 
Burhan-ı Tezâyüf. 

 
Giriş 
İlahiyatlarda Mezhepler Tarihinin Kelam ile birlikte tek anabilim dalı 

olarak yer alması, ister istemez Mezhepler tarihi araştırmacısı olarak beni 
kelami problemleri incelemeye sevk ediyor. Bir Eş’arî kelamcısı olan 
Devvânî’nin, İmamiye mezhebine mensup filozof ve kelamcı Tûsî’nin hem 
Tecrîdü’l-İtikâd’ına Ali Kuşçu tarafından yapılmış şerh üzerine haşiye yazma-
sı, hem de isbât-ı vâcib risalelerini dikkate alarak yine bu konuda iki risale 
yazmış olması bir mezhepler tarihi araştırmacısı olarak beni Devvânî’nin 
isbat-ı vâcib konusundaki özgün taraflarını araştırmaya yöneltti.    

Celaleddin Devvânî (ö. 1502), Fahreddin Râzî ile başlayan Müteahhirûn 
kelamcılar silsilesinde Âmidî, Tûsî, Îcî, Teftazânî ve Cürcânî’den sonra gel-
miş ve felsefe ile kelam müktesebatını birlikte tahsil ederek derin kelamî 
meseleleri incelemiş bir âlimdir1. 

Devvânî’nin isbât-ı vâcib, yani Allah’ın varlığını delillerle ispatlama yak-
laşımını inceleyen bir araştırmacı, bu meseleyi ondan önce dakik mantıksal 
analizler yaparak incelemiş olan Necmeddin Kâtibî (ö. 1276)  ve Nasîruddin 

                                                 
1  Bkz. Mustafa Akman, “Devvânî’nin Akâidu’l-Adudîyye Şerhi ve Kelâmcılığı”, e-Makâlât Mez-

hep Araştırmaları, 10/2 (2017), 471-530.  
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Tûsî’yi (ö. 1274) görmezden gelemez. Özellikle Kâtibî ve Tûsî’nin birbirlerine 
yazdıkları karşılıklı üçer risâle, isbat-ı vâcib literatüründe çok özel bir yere 
sahiptir.  

Kâtibî ve Tûsî’nin isbat-ı vacib konulu risaleleri Mubahasât beyne’t-Tûsî 
ve’l-Kâtibî adlı bir metin halinde toplanmıştır. Kâtibî’nin birinci risalesi 
Risâle fî İsbâti Vâcibi’l-Vucud; ikincisi Münakaşâtu ‘l-Kâtibî adını taşımakta-
dır. Tûsî’nin birinci risalesi et-Ta’lîkât alâ Mebâhısi Risâleti’l-Kâtibî adını ta-
şırken, ikinci risalesi Nakdu Nasîriddin et-Tûsî alâ Munâkaşâti’l-Kâtibî adını 
taşımaktadır. İki filozof, bu risalelerde isbât-ı vâcib etrafındaki meseleleri 
müzakere etmişlerdir. Bu müzakere, büyük mantıkçı ve filozof Kâtibî’nin 
büyük mantıkçı, filozof, kelâmcı, matematikçi, astronomi bilgini ve ahlâkçı 
Tûsî’ye gönderdiği risâle ile başlamıştır. Kâtibî, üçüncü risâlede tartışmalı 
noktalarda Tûsî’nin haklılığını kabul edip onu överek müzakereden çekildi-
ğini ilan etmiştir. Tûsî de nezakette ondan aşağı kalmamış, Kâtibî’nin, ken-
disini müzakereye değmez bularak müzakereden çekildiğini söyleyerek ona 
sitemle karışık iltifatta bulunmuştur. Demirkol’un da belirttiği gibi, bu ya-
zışmalar, İslâm düşünce ve ilim geleneğinin yüksek seviyesini göstermesi 
açısından çok özel bir örnektir.2  

Bu süreçte yazılmış daha birçok isbat-ı vâcib risalesi vardır ama bahsi ge-
çen iki filozofun risaleleri ile Devvânî’nin, ömrünün erken ve geç dönemle-
rinde yazdığı Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme ve Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedîde 
adlı iki risale özel bir yere sahiptir. Türkiye’de son on yıl içinde kelam ve İs-
lam felsefesi araştırmacıları bu risaleleri merkeze alan spesifik araştırmalar 
yapmışlardır. Agil Şirinov’un Nasîruddin Tûsî’de Varlık ve Ulûhiyyet adlı dokto-
ra tezi; Mustakim Arıcı’nın Necmettin el-Kâtibî ve Metafizik Düşüncesi adlı dok-
tora tezi; Murat Demirkol’un “Kâtibî ve Tûsî’de Tanrı’nın Varlığını Zincirle-
menin İptali Yoluyla İspatlama” adlı makalesi ile Hatice Toksöz’ün “İslâm 
Düşüncesinde İsbât-ı Vâcib Problemi: Celâleddin ed-Devvânî’nin Meseleye 
Yaklaşımı ve Katkısı” adlı makalesi en başta zikredilmesi gereken kıymetli 
çalışmalardır.  

Bildiğimiz kadarıyla, Hatice Toksöz’ün Devvânî’nin bu iki isbât-ı vâcib 
risalelesi eksenli araştırmaları devam etmektedir. Kendisi de bildirisinde bu 
çerçevede ulaştığı sonuçları bizimle paylaşacaktır. Devvânî uzmanı olan Ha-
tice Hoca’nın bu konuda gündeme getireceği hususları dikkatle dinleyece-
ğiz. 

Ben burada kendi inceleme kapsamımı, Kâtibî ve Tûsî’nin nazik bir tar-
tışma ortamında burhani yöntemden taviz vermeden yaptıkları analiz ve 

                                                 
2  Murat Demirkol, “Kâtibî ve Tûsî’de Tanrı’nın Varlığını Zincirlemenin İptali Yoluyla İspat-

lama”,  Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader] 9/2 (2011), 128.  
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tespitler ve Devvânî’nin bu iki risalede onlarınkilerle ortak ve farklı olarak 
gündeme getirdiği hususlar ile sınırlayacağım.  

İsbât-ı vacibde gündeme gelen iki temel mesele, devr ve teselsüldür. 
Devr ve teselsül, aşağıda izah edileceği gibi imkânsızdır. İlletlerde teselsül 
imkânsızdır. İlletlerin zorunlu bir illette son bulmaması demek, var olan 
mümkün mevcutların aslında madûm/yok olması anlamına gelir. Silsiledeki 
her bir mevcudun var olması onun öncesindeki tüm illetlerden oluşan tam 
illetin gerçekleşmiş olmasına bağlıdır. Burada tam illet kavramının büyük 
önem taşıdığını söyleyebiliriz.  

 
1. Kâtibî ve Tûsî’nin İsbat-ı Vacib Meselesine Yaklaşımı 
Önce Kâtibî ve Tûsî’nin meseleyi özellikle teselsülün iptali yoluyla ispat-

lama bağlamında nasıl ele aldıklarına eğileceğim.        
Teselsülün iptali, Kâtibî ve Tûsî’nin risalelerinde yaklaşık olarak şu şekil-

de ortaya konmaktadır: 
Bir mevcudun varlığında şüphe yoktur. Bu mevcut, zâtından dolayı zo-

runlu ise amaç gerçekleşmiş demektir. Eğer zâtından dolayı mümkün ise bir 
müessire ihtiyaç duyar. Bu müessir zâtından dolayı zorunlu ise aynı şekilde 
maksat hâsıl olmuştur. Eğer o da zâtından dolayı mümkün ise bir müessire 
ihtiyaç duyar. Bu müessir kendi eseri ise döngü (devr) gerekir. Bu imkânsız-
dır. Çünkü o zaman bu müessir ve eserden her biri, müessirin bizzat eserden 
önce gelmesinin zorunluluğu sebebiyle diğerine dayanır. Bu durum, döngü-
deki müessir ve eserden her birinin kendi kendisinden önce gelmesini ge-
rektirir. Çünkü bir şeye dayanmış şeye dayanan, o şeye dayanmış olur.  

Bu müessir, kendi eserinden başka bir şey ise o ya zâtıyla zorunlu bir 
mevcutta son bulur ya da sonsuza kadar teselsül meydana gelir. Zorunlu 
mevcutta son bulursa amaç gerçekleşmiş demektir. Teselsül geçersizdir. 
Yoksa sonsuz fertlerden oluşan bir bütün (mecmu) meydana gelir. Sonsuz 
fertlerden oluşan bir bütün meydana gelirse, kendisinden farklı olan parça-
larına muhtaç olacağı için ve başkasına ihtiyaç duyma zorunlu olarak muh-
tacın imkânını gerektireceği için o da zatından dolayı mümkündür.  

Her mümkünün bir müessiri vardır. Sonsuza kadar teselsül halinde de-
vam eden bu bütünün de bir müessiri vardır. Böyle bir bütünün müessiri (1) 
ya kendisidir, (2) ya içindeki bir şeydir, (3) ya da dışındaki bir şeydir3.  

(1) Müteselsil bütünün kendi kendisinin müessiri olması imkânsızdır; 
çünkü müessirin eserden önce bulunması zorunludur ve bir şeyin kendi 
kendisinden önce gelmesi imkânsızdır.  

                                                 
3  Necmeddin Kâtibî, “Mubâhasât beyne’t-Tûsî ve’l-Kâtibî”, Ecvibetü’l-mesâili’n-nasîriyye 

(Nasîruddin Tûsî), ed. Abdullah Nurani (Tahran: 2005), 109-110.   
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(2) Müessirin “bu bütün içindeki bir şey” olması da aynı şekilde imkân-
sızdır. Çünkü bütünün müessiri (faili/etkileyeni), onun parçalarından her 
birinin de müessiridir. Bu müteselsil bütünün parçalarından biri bütünün 
müessiri olursa, onun hem kendi kendisinin müessiri, hem de kendi illetinin 
müessiri olması gerekir. Her ikisi de imkânsızdır. Kendi kendisinin müessiri 
olamayacağı birinci maddede açıklandı. Kendi illetinin müessiri olması da 
döngüye yol açması sebebiyle imkânsızdır. Döngü çürütülmüştür. 

(3) Üçüncü şık, bu bütünü etkileyen müessirin, ‘bütünün dışındaki bir 
şey’ olmasıdır. Bütün mümkünlerin dışındaki şey zatından dolayı mümkün 
değildir. Yoksa mümkünler bütününün içine dâhil olur. O, mümkünlerin dı-
şındadır; zaten amaçlanan budur.”4 

Tûsî, bu burhanın ilave bir açıklamaya ihtiyaç duyduğunu düşünerek 
şöyle bir öncül ortaya koyar: Her illet, illetler ve malullerden meydana gele-
rek sıralanan silsilede malulünü vermede tam illettir5. Bu silsilede illetlerin 
ilki olan bir illet vardır. Bu bitişik silsile (zincir), diğer tarafta ister sonlu is-
ter sonsuz olsun, ilk illetten sonra hem bütün olarak hem de parçalar olarak 
ancak içinde ilk illet kabul edilen şeye dayanır. Yoksa illetler tam illet olmaz. 
Silsiledeki tüm fertlerin meydana gelmesiyle bütünün de meydana gelmesi 
gerekir.6 

Kâtibî ile Tûsî, aslında ikisi birden teselsülün zorunlu varlıkta son bul-
mak zorunda olduğunu, teselsülün sonsuza kadar gidemeyeceğini kabul et-
mektedirler. Fakat Kâtibî, filozofların ve Tûsî’nin başvurduğu burhanlarla 
iptal edilemeyeceğini savunur. Tûsî, Kâtibî’nin sistemde açık görerek itiraz 
yönelttiği her probleme kendi yaklaşımı açısından mantıklı cevaplar verir. 
Ancak bunlar, mantıkta Tûsî kadar otorite olan Kâtibî’yi tatmin etmez.  

Mesela tamamı mümkün varlıklardan oluşan sonsuz bir silsile varsayılır. 
Niçin varsayılır? Çünkü zorunlu varlıkta durulmadığı takdirde neler olabile-
ceğini açıklayabilmek için. Mümkünler zincirinin biri diğerine sebep/illet 
olacak şekilde sonsuza kadar devam ettiğini düşünelim. Artık bu sonsuz zin-
cir varsayımsal olarak bir bütün, bir evren kabul edilir. Bu bütünün müessi-
ri, yani kurucu faili nedir? Tûsî, silsile bütünün müessirinin bu silsilede yer 
alan tüm fertler, yani tüm parçalar olduğunu söyler. Tüm parçalar tek tek 
mümkün ise o zaman her bir parçanın müessirinin mümkün mü, zorunlu 
mu olduğu sorusu gündeme gelir. Parçaların dışarıda olan bir müessir illeti-

                                                 
4  Necmeddin Kâtibî, “Mubâhasât beyne’t-Tûsî ve’l-Kâtibî”, Ecvibetü’l-mesâili’n-nasîriyye 

(Nasîruddin Tûsî), ed. Abdullah Nuran (Tahran: 2005), 109-110.   
5  Kemal Sözen, “Farabî Ontolojisinde Tanrı’nın Niteliklerine İlişkin Yaklaşımların Türk-İslam 

Düşüncesindeki Etkileri”, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, 31 Ma-
yıs - 1 Haziran 2007, (2007), 471.  

6  Tûsî, “Mubâhasât beyne’t-Tûsî ve’l-Kâtibî”, 120.  
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nin olduğu kabul edildiğinde bu defa yeni bir silsile oluşur. Mümkünlerden 
oluşan bir silsile ile çok sayıdaki silsile arasında fark yoktur. Bu çözüm de-
ğildir. Ortada öyle bir bütün vardır ki onun dayanağının mümkün olduğu da 
zorunlu olduğu da söylenemez. Öyleyse böyle bir silsile varsaymayı bırak-
mamız lazım. Bu problem ancak mümkünlerin bir noktada zorunlu varlıkta 
son bulmasıyla çözülebilir. 

Tam illet burada çok işlevseldir. Bir varlığın geriye doğru tüm illetleri 
yani sebepleri tam olarak mevcut değilse yani tam illet yoksa aslında o var-
lık yoktur. Olamaz, çünkü sebepleri eksiktir. Mümkünler geriye doğru son-
suza doğru hiç durmadan gidince yani sebepler sınırlanmayınca, belirlen-
meyince tam illet oluşmamış olur. Bu, illetlerin eksik olması demektir. İllet-
ler eksikse hiçbir şey var olmaz. Oysa ortada varlıkları görüyoruz. Mevcut 
şeylerin bulunuşu, illetlerin tam olduğuna delalet eder. Tam illet de ancak 
varlığı başkasından olmayan zatıyla zorunlu bir mevcutta durulduğu takdir-
de var demektir. Demek ki silsile sonsuza kadar gitmiyor, bir noktada zorun-
lu varlıkta duruyor. Böylece teselsülün imkânsızlığı ispatlanmış oluyor. 

Kâtibî ve Tûsî’nin risalelerinde tatbik burhanına da yer verilir. Burada 
meselenin matematik ve geometrik düzlemde incelendiği görülür. Ben, me-
selenin derin analizlerine girmeden adı geçen iki filozoftan Devvânî’ye ka-
dar isbat-ı vâcib çalışmaları kapsamında neler yapıldığını ortaya koymakla 
yetineceğim. Yoksa tatbik burhanı, tezayüf burhanı, süllemî burhan, innî 
burhan, limmî burhan vs. bunların her biri bağımsız araştırmalar gerektire-
cek kadar derin mevzulardır.7  

 
2. Devvânî’nin İsbât-ı Vâcib Konusuna Getirdiği Açılım ve Katkılar 
Devvânî, gençliğinde Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eserini telif et-

miştir. Burada Devvânî, isbât-ı vâcib konusunda kelamcılar ve filozoflar ta-
rafından ileri sürülen çeşitli burhanları ele almıştır. Bunların bir kısmına 
yukarıda Tûsî ile Devvânî’nin risaleleri bağlamında değindik. Aslında 
Devvânî, bu risalesinde meseleyi Tûsî ve Kâtibî’ye oranla daha kolay ve tar-
tışmayı derinleştirmeden ele almıştır. Zira önceki iki filozof, zaman zaman 
spesifik hususlarda derin analiz ve tartışmalara girdikleri için metinleri da-
ha komplekstir.  

Devvânî, gençliğinde yazdığı Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eserinde 
isbât-ı vâcib problemini biri, devr ve teselsülün iptaline, diğer de mevcûd 
(var olan) varlığın ontolojik özelliklerine dayanan iki yöntemle ele alır. 
Devvânî, ikinci yöntemin Vâcib Varlık’ın isbatı ile doğrudan ilgili olduğu dü-
şüncesindedir. Çünkü Devvânî’nin metninde bu ikinci yol, vâcib-mümkün 

                                                 
7  Esma Çubukcu, “Celâleddîn Devvânî’nin İsbât-ı Vâcib Anlayışı”, 7. Türkiye Lisansüstü Çalışma-

lar Kongresi Bildiriler Kitabı, 9-12 Mayıs 2018, (Burdur: 2019), 2/119-137.  
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kavramları çerçevesinde ele alınır ki bu, birinci yola nispetle daha geniş bir 
çerçeveye sahiptir. Nitekim Devvânî de mezkûr eserinin girişinde daha ge-
niş bir çerçeveye sahip olmasından dolayı önce ikinci ispat metodunu, sonra 
birinci metodu ele alacağını belirtir.8 Dolayısıyla Devvânî, el-Kadîme risale-
sini temelde “maksad” adını verdiği iki bölüme ayırır, birincisinde devr ve 
teselsülün geçersizliği ile ilgili dört yöntem zikreder, ikincisinde ise devr ve 
teselsülün iptali ile ilgili ileri sürülen burhân-ı tatbîk, burhân-ı tezâyüf ve 
burhân-ı arşî’yi inceler.  

İleri yaşlarında yazdığı Risâletü İsbati’l-vâcibi’l-cedîde ise el-Kadîme’ye oran-
la daha yeni bahisler içermektedir. El-Cedîde, başta mârifetullah olmak üze-
re, evreni okuma biçimlerinden hareketle Allah’ın varlığının ve birliğinin 
isbatı, Allah’ın sıfatları, bu sıfatların âleme yansıması ve Allah-âlem ilişkisi 
bağlamında âlemin mükemmelliği meselelerini ele almaktadır.9 

Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedîde, on dört fasıldan meydana gelmektedir. 
Devvânî, ilk fasılda Vâcibü’l-Vücûd’un varlığının ispatına yer verir. Daha 
sonraki fasıllarda ise Allah’ın zâtı, birliği ve sıfatlarını ele almakta, eserin 
son fasıllarında Allah-âlem ilişkisi bağlamında âlemin mükemmelliğine de-
ğinmektedir. Burada Allah’ın hikmet ve cömertliğine değindiğini görmekte-
yiz.10 

Allah’ın hakikatini bilmek mümkün müdür? Meşşâî felsefede 
mârifetullahın imkânı meselesi öne çıkarken, kelâm bilginleri problemi iki 
aşamalı olarak tartışmaktadırlar: Birinci aşama, Allah’ın zorunlu olarak mı 
yoksa kesbî bilgi ile mi bilindiği meselesidir. İkinci aşama ise, mârifetullah 
hakkında yapılan nazar ve istidlâlin, nakil ile mi yoksa akıl ile mi zorunlu ol-
duğu incelenir. Devvanî’nin incelemesi boyunca en sık referansta bulundu-
ğu filozof İbn Sînâ’dır11. 

Allah’ın zatını/hakikatini bilmek ile varlığını bilmek farklı şeylerdir. İn-
san Allah’ın hakikatini bilemez. Filozof, Allah’ı bilmenin mümkün olup ol-
madığı üzerinde konuşur, ama kelamcı Allah’ı bilmenin zorunlu mu yoksa 
kesbi mi olduğu üzerinde konuşur.  

Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedîde adlı eserinde Allah’ın varlığını ve birliğini 
hem aklî delillere hem de naklî deliller ve müşahedeye dayanarak ispatla-
maya çalışır. Bu risalenin öne çıkan bahsi marifetullahtır. 

                                                 
8  Celâleddîn Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme”, Seb’u Resâil içinde, nşr. Seyyid 

Ahmed Tevîserkânî (Tahran: Merkez-i Neşr-i Miras-ı Mektub, 2002), 70.  
9  Hatice Toksöz, “İslâm Düşüncesinde İsbât-ı Vâcib Problemi: Celâleddîn ed-Devvânî’nin Me-

seleye Yaklaşımı ve Katkısı”, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları 7/2 (Güz 2014), 44.  
10  Eser için bk. Celâleddîn ed-Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedîde”, Seb’u Resâil içinde, 

nşr. Seyyid Ahmed Tevîserkânî (Tahran: Merkez-i Neşr-i Miras-ı Mektub, 2002), 117-170.  
11  Bkz. Kemal Sözen,  “Klâsik Dönem Osmanlı Bilginlerinin Felsefeye Karşı Tutumu”, Süleyman 

Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14/1 (2005), 1-23. 
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Devvânî, el-Cedîde’de isbât-ı vâcib problemlerini genişçe ele almaz. Birin-
ci fasılda imkân ve hudûs delillerinden hareketle özlü olarak Allah’ın varlı-
ğını ispatlar. İbn Sînâ’da olduğu gibi, varlığın bedîhî oluşundan hareketle 
varlık-mahiyet ayrımına dayalı bir varlık tasnifi sunar ve bu tasnif üzerin-
den varlığında hiçbir sebebe muhtaç olmayan bir zorunlu varlık olması ge-
rektiği fikrine ulaşır. İbn Sina terminolojisinde bu delilin adı, Burhan-ı 
Sıddikîn’dir. Nitekim Devvânî de İbn Sînâ’nın el-İşârât ve’t-tenbîhât12 adlı ese-
rinde geçen bu kavramı zikrederek, burhanın kendisinin varlığının ispatın-
da mümkün varlığa muhtaç olmayıp, bedihî olarak var olanın (mevcûd) var-
lığı ile ilgili olduğunu söylemektedir. Ona göre varlık vardır, eğer “varlık 
vardır” önermesinde varlık ile kastedilen zatı bakımından vâcib varlık ise bu 
istenilen şeydir. Ancak var olan varlık zâtı bakımından mümkün ise bu 
mümkün varlığın mutlaka vâcibe dayanması gerekmektedir.13 

Devvanî, Allah’ın varlığını ve birliğini ispatta bazı Kur’an ayetlerine de 
başvurur. Onun isbat-ı vacibde aklî deliller yanında nakil ve müşahedeye de 
yer vermesi, bir filozoftan çok, İşrakî eğilimlere sahip bir kelamcının tutumu 
olarak görülmeye daha uygundur. 

Devvânî, El-Cedîde’de sık sık Fârâbî ve İbn Sînâ’nın eserlerine başvurmak 
suretiyle imkân ve hudûs delilini aralarında fark gözetmeden kullanmakta-
dır. Düşünürümüz, önceki isbât-ı vâcib delillerini iki gruba ayırmaktadır: Bi-
rinin Zorunlu Varlığı doğrudan devir ve teselsülün iptaline dayanarak ispat-
ladığını, diğerinin ise önce Allah’ın varlığını ispat ettiğini, sonra devir ve te-
selsülün iptaline yöneldiğini belirtmektedir14.  

Buna göre Vâcibü’l-Vücûd mevcuttur ve O’nun yokluğu aklî olarak im-
kânsızdır. Esasen Devvânî’nin Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-kadîme adlı eserinde 
zikrettiği delil, aklî yokluğu câiz olan mümkünlerin O’ndan sudûr etmesi ba-
kımından Vâcib’e delalet etmesine dayanmaktadır. Bu durumda zâtına göre 
zorunlu (vâcib) olan Vâcibü’l-Vücûd, yani Allah medlül konumundadır.  

el-Cedîde’de isbat-ı vacibe İbn Sînâ gibi mutlak varlık kavramını analiz 
ederek başlar. Burada “Varlık vardır.” önermesinden hareket edilir. Çünkü 
Devvânî’ye göre “var olan (mevcûd)” kavramını düşündüğümüzde, akıl bize 
sadece zatıyla mevcut olan varlığı verir. Devvânî, bu düşünceyi “Vâcibü’l-
Vücûd vardır.” önermesi ile ifade eder. Bu önermede varlığı zâtının aynı 
olan ve varlığında hiçbir illete muhtaç olmayan varlığı kastederiz.  

Mümkün varlığın zorunluluğu ancak yokluğu bütün yönlerden engellen-
diğinde gerçekleşir. Zorunlu Varlık’ın varlığında hiçbir sebebe muhtaç ol-
                                                 
12  İbn Sînâ, el-İşârât ve’t-Tenbîhât (İşaretler ve Tembihler), nşr. ve çev. Ali Durusoy-Muhittin Ma-

cit-Ekrem Demirli (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005), 133.  
13  Hatice Toksöz, “Risâletü İsbâti’l-Vâcibi’l-Cedîde”, Din Felsefesi Açısından Meşşâî Gelen-Ek-i IV, 

Der. Recep Alpyağıl (İstanbul: İz Yayıncılık, 2019), 625.  
14  Tûsî, “Mubâhasât”,  121. 
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mayıp, var olan her şeyin var olabilmek için O’na muhtaç olduğunu ortaya 
koyan bu istidlâl, Devvânî’ye göre devr ve teselsüle ihtiyaç duymaz.  

Devvânî’ye göre bu burhan, var olmada hiçbir varlığa muhtaç duymaz. 
“Var olanın varlığında şüphe yoktur.” Bu önerme, var olanın bilgisinin be-
dihî, açık seçik olduğunu göstermektedir. Devvânî’nin bu ifadesi İbn 
Sînâ’nın mevcûd kavramına yüklediği anlamı hatırlatmaktadır. Nitekim filo-
zof, var olan (mevcûd) kavramının insan nefsinde apriori (bedihî) olduğunu 
belirtmekte ve açık, seçik, kendinden yeterli bir kavram olması niteliğinden 
dolayı da anlamını gerçekleştirmek için başka herhangi bir kavrama ihtiyaç 
duymadığını söylemektedir. 

İbn Sînâ, Allah’ın yaratmasının ve fiilinin onun varlığı için bir delil oldu-
ğunu ifade eder. Burada İbn Sînâ, “varlık olması bakımından varlık” şeklinde 
sunulan imkân delilinin en üstün ve güvenilir olduğunu vurgulamakta ve 
görüşünü Fussilet suresinin 53. Ayeti ile teyit etmektedir. Ayetin “Onlara 
ayetlerimizi afakta ve nefislerinde göstereceğiz.” Kısmı innî burhana yani 
imkân deliline işaret ederken,  “Rabbinin her şeye şahit olması sana yetmez 
mi?” kısmı limmî burhana yani burhan-ı sıddîkîne işaret etmektedir. 
Devvânî, İbn Sina’nın bu burhanını benimseyerek Vâcib Teâlâ’nın kesinlikle 
ma’lûl olmadığını, aksine O’nun kendisi dışında her şey için illet olduğunu 
ifade etmektedir. Dolayısıyla Devvânî’ye göre Allah’ın varlığı ile ilgili getiri-
len her delil, kaçınılmaz bir şekilde innî burhândır. Zira Devvânî, innî ve 
limmî burhan arasında herhangi bir fark olmadığı düşüncesindedir.15 

Burhan-ı sıddikînde, zatıyla zorunlu varlığı ispatlamak için istidlâle ge-
rek yoktur. “Allah her şeyin burhanıdır.” Devvânî’nin ifadesiyle, “Zorunlu 
yoksa varlık da yoktur.” Kelam ilminin Gazzâlî ile başlayıp Râzî’de şekillen-
diği felsefî kelâm geleneğini Osmanlı ilim çevrelerine ulaştıran kişi olan 
Devvânî16, Vâcibü’l-Vücûd’un yokluğunu imkânsız görmekte ve O’nun varlı-
ğını, yokluğunun imkânsızlığından hareketle ispatlamaktadır. Zorunlu Var-
lık kabul edilmediği takdirde mümkün varlıkların var olmasından bahsedi-
lemez. Bu ise mümkün varlıkların Zorunlu Varlık’ın delili değil, aksine Zo-
runlu Varlık’ın mümkün varlıkların bir delili olduğuna delalet eder. 

Sonuç olarak, Celâleddîn ed-Devvânî İslâm düşüncesinin üç ana ekolünü 
oluşturan kelâm, felsefe ve tasavvufu mahir bir şekilde birleştirmiş; ele aldı-
ğı konuları bu üç disiplinin metot ve görüşlerini dikkate alarak açıklamaya 
çalışmıştır.  Devvânî, kelamcıların hudûs delili ile filozofların imkân delilini 
birlikte kullanarak isbâtı vâcib ile ilgili akıl yürütmüş, Zorunlu bir vâcibu’l-
vücûdun olmaması durumunda imkân dahilindeki varlığın olmasının müm-
kün olamayacağı tezini ileri sürmüştür. 
                                                 
15  Hatice Toksöz, “Risâletü İsbâti’l-Vâcibi’l-Cedîde”,  625-626.  
16  Hülya Terzioğlu, “Celâleddin ed-Devvânî’nin İsbât-ı Vâcib Anlayışı ve Osmanlı Düşünce 

Dünyasına Etkileri”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7/1 (2018), 340.  
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Öz 
Celâleddîn Devvânî (v.908/1502), 15. yüzyıl İslâm dünyasının önemli bil-

ginlerinden biridir. Teftâzânî ve Cürcânî gibi çeşitli sahalarda otorite sayılan 
âlimlerden sonra gelerek onların geleneğini devam ettirmesinin yanı sıra, 
işrâk ve vahdet-i vücûd felsefesini benimsemiş ve bu sahalarda eserler ka-
leme almıştır. Bu itibarla İslâm düşüncesinin ana akımları kelâm, felsefe ve 
tasavvuf tarihi açısından mühim bir yere sahiptir.  

Filozofları, tekfir edildikleri “üç mesele”nin tümünden teberrî ettiği bili-
nen Devvânî’nin yaşadığı, Cem ve Tahkîk Devri denilen bu dönemde otorite 
çapta bir şahsiyet olduğu anlaşılmaktadır. Yazılan eserlerin genelde daha 
önceki otoritelerin yazdıklarına dair şerh, hâşiye, zeyl ve ta'lîkât denilen 
notlarla bazı problemleri daha anlaşılır hale getirme çabalarından öteye 
gitmeyen bu dönemde Meşşâîliğin belli konuları kelâmın temel problemleri 
arasında yer almış ve dolayısıyla felsefî terminoloji içinde yeni bir kelâm 
modeli geliştirilmiştir. Keza tasavvuf konularının da kelâm ve özellikle de 
felsefe ile mezcedildiği malûmdur. O kadar ki Devvânî, Tanrı’nın sıfatlarının 
ancak keşifle anlaşılabileceğini ileri sürerek bu tarz kelâmî problemleri dahi 
tasavvufî kavramlarla izah etmiştir.  

Söz konusu dönemde felsefe ve tasavvuf kıskacında kalan kelâm, genel-
likle böylesi eklektik düşünürler tarafından temsil edilmiştir. Dönem kelâm-
cıları, kelâmı felsefe ve tasavvufla mezcetmiş ve ele aldıkları kelâmî konuları 
bile bu ikisinin metot ve muhtevâlarından hareketle çözmeye çalışmıştır. 

Nihayet Devvânî’nin, kelâmın felsefe ve tasavvuf tarafından kuşatıldığı 
bir zihniyetin bilgini olduğu unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra artık mu-
hayyel rakip haline gelmiş Mu'tezile’yle her vesileyle hesaplaşmak, otorite-
lerin belirlediği konular etrafında tartışmak ve bu otoritelerden birinin ta-
rafını tutmak, Devvânî’nin yaşadığı 15. yüzyılın temel özelliği olduğu bilin-
melidir. 

Anahtar Kelimeler: Kelâm, Kelâmcı, Felsefe, Tasavvuf, Devvânî. 
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Davvani The Scholar of Fifteen Century or The Conception of Kalam 
Between The Point of View of Philosophy and Mysticism 

Abstract: 
Calaleddin Ed-Davvani (d. 908/1502) was one of the most significant 

scholars in Muslim World in 15. century. He came after Taftazani and Curcâni 
who were being considered authorities in some different fields of sciences. 
Also he adopted philosophies of Işrak and Vahdet-i Vucud and wrote some 
texts in these fields. Thereby, he has a crucial point in the main sections of 
Islamic theology; kalam, philosophy and mysticism (tasavvuf). 

He exculpates philosophers in the three issues that they are being 
denounced and he was considered an authority of this period that was 
known as Cem and Tahkik. The texts were being written in this period were 
sorts of adding and expanding kinds of books (şerh and haşiye) for the 
previous authorities. Therefore, peripatetic issues started to enter in 
Kalamic problems so the perspective of interdisciplinary thinking faced a 
conceptual change. Mystic ideas as well were fused to Kalamic matters. For 
instance, Davvani offered that; knowing the God is possible only by 
inspiration and explained this kind of Kalamic topics via Mystic arguments. 
In this period, Kalam located between philosophy and mysticism and the 
Mutakallıms (Kalam thinkers) approached the issues from these 
perspectives.  

So in this period Kalam located between philosophy and Mysticism and 
it is represented by multidisciplinary scholars. Thereby, Mutekallims of this 
period fused this three major and analyzed Kalamic topics with this 
perspective.   

To conclude, it is obvious that Davvani was a scholar in the period that 
Kalam was surrounded by Philosophy and Mysticism. What happened in this 
century was writing additional and explaining parts to books of previous 
scholars. And debating with the default opponent Mu’tezile in every single 
topic. 

Keywords: Kelâm, Mutekallim (Kalam Scholar), Philosophy, Mysticism, 
Davvani 

 
1. Celâleddîn Devvânî  
15. yüzyılın önemli ilim merkezlerinden biri olan İran'da, daha sonraki 

çağlarda aklî ilimlerde çok etkili olmuş şahsiyetler yetişmiştir. Celâleddîn 
Devvânî (v.908/1502), bu yüzyıl İslâm dünyasının o önemli bilginlerinden 
birisidir. Devvânî’nin, naklî ilimlerdeki bilgisi de zikredilmekle birlikte kay-
nakların çoğunun üzerinde birleştiği husus onun özellikle aklî ilimlerde oto-
rite olduğudur. 
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Devvânî'nin dikkat çeken önemli yönlerinden biri, tasavvufa olan ilgisi-
dir. O, Muhyiddin İbnu’l-Arabî’yi (v.638/1240) saygı ile anarak onu tekfir 
edenlere cevaplar yetiştirmiştir. Sözgelimi “Celâleddin Ed-Devvânî’nin Ke-
lâm Sistemi” isimli eserimizde genişçe değerlendirdiğimiz1 üzere Devvânî, 
kendisi gibi kelâmcılardan çok filozofların görüşlerini yeğleyen İbnu’l-
Arabî’nin Firavun’un iman ettiğine dair görüşü ile ilgili tartışmalara katılmış 
ve kaleme aldığı müstakil bir risâleyle üstadını savunmuştur.2 

Devvânî hemen her eserini kelâmî, felsefî ve tasavvufî zemine oturtmaya 
çalışmıştır. Bu yüzden en azından ilgilendiği konular itibariyle onun felsefe 
ile tasavvuf ve kelâmın katıştırıldığı asırların tipik bir temsilcisi olduğu an-
laşılmaktadır. Nitekim bu yüzyıllarda görülen daha önceki otoritelerin yaz-
dığı eserler üzerine şerh ve hâşiye yazma ve o dönemde yetişen düşünürler-
den birinin tarafını tutma, Devvânî’de de tespit edilebilmektedir. 

Devvânî, Teftâzânî (v.797/1395) ve Cürcânî (v.816/1413) gibi başta felsefî ke-
lâm olmak üzere çeşitli sahalarda otorite kabul edilen âlimlerden hemen sonra 
gelerek onların geleneğini devam ettirmesinin yanı sıra Sühreverdî’nin 
(v.587/1191) kurduğu işrâk felsefesini ve İbnu’l-Arabî’nin sistemleştirdiği vah-
det-i vücûd anlayışını benimsemiş ve bu sahalarda eserler kaleme almıştır. Bu 
özellikleri dolayısıyla Devvânî, İslâm düşüncesinin ana akımları olan felsefe, ke-
lâm ve tasavvuf tarihi açısından son derece önemli bir yere sahiptir.  

Beri taraftan Devvânî, sudûr ve hudûs (yaratılış) nazariyeleri örneğinde 
olduğu gibi bir birine zıt iki yaklaşımı da benimseyip içselleştirebilmiş ya da 
farkında olarak bu tarz bir konsept oluşturmaya çalışmıştır. Ancak tezat teş-
kil eden bu durumu Devvânî'nin şahsında kanıksamak gerekmektedir. Ma-
mafih onun, özellikle kelâmcılar ile filozoflar arasındaki polemiklerde daha 
ziyade filozoflardan ve onların izahından yana tavır aldığı görülmektedir. 

Bahis konusu dönemde, epistemolojik kural kaideler, çoğunlukla satır 
aralarında kalmış ve haberin mütevâtir yahut hiç değilse akla ve Kur'an'a 
muvafık biçimde sahih olması prensibine rağmen kimi müellifler tezlerini/ 
sistemlerini ispat sadedinde uydurma rivâyetlere bile dayanmış, dayandık-
ları bu rivâyetleri sorgulama ihtiyacı dahi duymamışlardır. Filhakika 
Devvânî’nin özellikle Şerhu’l-Akâidi’l-Adudîyye3 ve Ahlâk-ı Celâlî’si bu halin 
somut örnekleri4 gibi durmaktadırlar. 

                                                 
1  Mustafa Akman, Celâleddin Ed-Devvânî’nin Kelâm Sistemi (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017), 266-275. 
2  Mustafa Akman, İbn-i Arabî: Kelami Tartışmalar Sorular Şüpheler, (İstanbul: Ekin Yayınları, 

2017), 329-360. 
3  Bu eserin, Yazma Eserler Kurumu (YEK) adına yaptığımız tahkikli tercümesini tamamlamak 

üzereyiz. 
4  Mustafa Akman, Celâleddin Ed-Devvânî: Ahlâkî, Siyâsî, Felsefî, Tasavvufî ve Kelâmî Görüşleri, (İs-

tanbul: Ensar Neşriyat, 2017), 250, 252, 255-256-257; Akman, Kelâm Sistemi, 50, 54-55, 123, 
196, 211, 224, 255-256, 276, 280-281. 
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Devvânî, kelâmî konulara dair görüşlerini özellikle akâide dair yazdığı 
Şerhu’l-Akâidi’l-Adudîyye’de not etmiş ve itikâdî ekoller dünyasında kendisini 
Eş’arîlik içerisinde konumlandırmıştır. Adudüddin el-Îcî’nin (v.756/1355) 
yazdığı risâleyi Devvânî, şerh ederek burada felsefe ve tasavvuf ile kelâmı 
buluşturmuştur. 

Kelâma dair en önemli eseri adı geçen şerh olsa da Devvânî, kelâmî me-
seleleri, genellikle felsefî ve tasavvufî perspektifle de olsa neredeyse bütün 
eserlerinde işlemeye çalışmıştır. Devvânî’nin, kendisinden sonraki dönem-
lerde otorite kabul edilmesinin ve eserlerinin çokça tutulmasının önemli se-
beplerinden birinin düşünce ve çalışmalarındaki bu özelliği ve bir yönüyle 
kelâmcılığı olduğu düşünülmektedir.  

Devvânî aynı zamanda bir yandan İbnu’l-Arabî’nin varlığın birliği gibi 
düşüncelerinin yaygınlaşmaya başladığı asırlarda bu görüşlerin önemli hal-
kalarından birini teşkil ettiğinden dolayı bu konuyla ilgili eserlerde görüşle-
rine başvurulan ve diğer yandan genel olarak İslâm felsefesinin özel olarak 
da İşrâk felsefesinin 15. asırdaki önemli temsilcilerinden biridir. Dahası o, İs-
lâm Düşüncesinin çoğu zaman çatışan üç düşünce (kelâm-felsefe-tasavvuf) 
ayağının her üçüne de ileri derecede ilgi duymuş ve bunlarla ilgili eserler 
kaleme almış biridir. 

Mamafih Gazzâlî sonrası dönemde felsefeye yönelik olumsuz bakışın 
baskısıyla esasen felsefî yönleri daha ağır basan diğer birçok zevât gibi 
Devvânî de filozof olmak yerine kelâmcı olarak biline gelmiştir. Oysa bu dö-
nem âlimlerinin esas meşgalesi ve hatta gayesi, felsefî ilimlerle İslâmî ilim-
ler arasında güçlü bir köprü oluşturmaktı ve bunlardan Devvânî felsefeyi 
daha ön planda tutan seçmeci bir düşünür idi.  

Müellifin, bir sistem düşünürü olmadığı, bu yüzden de, en azından eserle-
rindeki tema açısından fikirleri arasında bütüncül bir bağlantı kurmanın zor 
olduğu, bu nedenle de düşüncesindeki sözgelimi tasavvufî bir konuda kelâmî 
açıdan birçok problemin bulunabileceği rahatlıkla söylenebilmektedir. Bun-
dan dolayı ona dair yapılacak değerlendirmelerde bu özelliğinin nazar-ı dik-
kate alınması gerekmektedir. Nihâyet Devvânî’nin, felsefenin kelâm ve tasav-
vuf tarafından içselleştirildiği, şerh ve hâşiyeciliğin çok rağbette olduğu seç-
meci (eklektik) bir zihniyetin bilgini olduğu unutulmamalıdır. Buna göre 
Devvânî'nin eserlerinde ve fikirlerinde Gazzâlî sonrası İslâm dünyasında 
Meşşâî felsefeye karşı oluşan olumsuz havayı dağıtma ve felsefe ile din arasın-
da temelde bir uzlaşı kurma çabası olduğunu söylemek mümkündür. Düşünü-
rün bu amacına ulaştığının somut örneği, ona ve eserlerine gösterilen ilgidir. 
Bu itibarla Devvânî’yi kendi döneminde felsefe din uzlaşısı adına çalışmış 
memzuc bir düşünür olarak görmek mümkündür. 

Devvânî’nin eserlerini incelediğimizde, onun felsefe ile din arasında bir çe-
lişki olmadığını ispatlamaya dair gayretine şahit olmaktayız. Bunun en güzel 
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örneği onun bir akâid kitabı üzerine yaptığı şerh çalışmasında Gazzâlî’nin filo-
zofları küfürle itham ettiği konularda filozofları savunmasıdır.5  

 
2. Kelâmcı Devvânî ve Tasavvuf 
Felsefe ile kelâmın izdivacı gibi tasavvufun da benzer şekilde, ilk dönem-

lerden itibaren kelâm ve felsefe ile etkileşim içinde olduğunu özellikle de 
Gazzâlî sonrasında felsefe ile tasavvufun da birbirine karıştığını görmekte-
yiz. Bu etkileşim neticesinde o da felsefî tasavvuf olarak bilim sınıflamasın-
daki yerini almıştır. 

Bu bağlamda tasavvuf ehli, doğru ve kesin bilgiye ulaşmada güvenilir bir 
kaynak olarak keşfi kabul etmiştir. Onlara göre belli bir mertebeye ulaşanların 
elde ettikleri keşfî bilgi; doğruluk, kesinlik ve korunmuşluk açısından vahiy ile 
eşdeğerdedir. Devvânî de metodolojisinde hem keşfi bir bilgi kaynağı kabul 
eden tasavvufa ve hem de aklî bilgiyi kaynak olarak benimseyen felsefeye aynı 
değeri vermektedir. Oysa anılan disiplinlerin pek çok konuda birbirinden 
farklı izahları olduğu malûmdur. Bu yüzden Devvânî’nin bu konuda kendisin-
den önceki birçok bilginden ayrıldığını söylemek mümkündür.  

Onun bir kelâmcı olarak keşfin bir bilgi kaynağı kabul edildiği takdirde 
doğuracağı problemleri tartışmadan bırakması ise önemli bir eksikliktir. 
Sözgelimi o, Tanrı’nın sıfatlarının zât üzerine zâid olup olmaması gibi konu-
ların ancak keşifle anlaşılabileceğini ileri sürerek, felsefî boyutu da olan en 
temel kelâmî problemlerden birini söz konusu tasavvufî yaklaşımın oluştur-
duğu kavramlarla izah etmeyi yeğlemiştir.  

Ahlâk-ı Celâlî’de İbn-i Sînâ (v.438/1037) ile Ebu Saîd Ebu’l-Hayr 
(v.440/1049) arasında geçtiği söylenen ve fakat Hodgson’ın (v.1387/1968) 
kesinlikle uydurma6 olduğunu belirttiği bir anekdot nakletmesi de 
Devvânî’nin tasavvufî eğiliminin, yazdığı ahlâk kitabındaki derin izlerini 
göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Bu rivâyete göre, adı geçen iki zât soh-
bette bulunduktan sonra biri (Şeyh): Onun bildiğini biz görürüz, diğeri (Filo-
zof) ise: Onun gördüğünü biz biliriz demiştir. Devvânî’nin bu ve benzer 
rivâyetleri anlatışındaki gayesi, hem istidlâle dayanan felsefe ve ilim meto-
dunun ve hem de keşf ve şühûda dayanan tasavvufî yöntemin hakikate ulaş-
tırdığını ve her ikisinin de zarûrî olduğunu belirtmektir.  

Anlaşılacağı üzere Devvânî, felsefe ile tasavvuf arasında tam bir ahenk 
bulmaktadır. Zira mütefekkirimize göre, hem nazar ve istidlâli benimseyen 
nazar ehlinin hem de bir yöntem olarak nefs tasfiyesini benimseyen tasavvuf 
ehlinin/ âriflerin (evliyânın) yolu neticede aynı hedefe ulaşmaktadır. Mama-
                                                 
5  Rosenthal, onun bu tutumunu: önceki yüzyıllarda şüpheyle ve açıkça düşmanlıkla muamele 

edilen felâsifeye iâde-i itibar amacıyla verilen bir “güven oylaması” biçiminde yorumlar. 
Bkz. Ortaçağda İslâm Siyaset Düşüncesi, (Çev. Ali Çaksu), (İstanbul: İz Yayınları, 1996), 309. 

6  Bkz. İslâm'ın Serüveni, çev. Kurul, (İstanbul: İz Yayınları, 1993), II/190. 
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fih her iki yöntemi takip edenler de gerçek anlamda filozof/hükemâ olsalar 
da, sırf ilâhî vergiyle (mevhibe) yetkinliğe ulaştıklarından dolayı âriflerin ve 
evliyânın yolu diğerlerinden daha üstün ve daha yüksek bir dereceye sahiptir. 
Bundan dolayı, peygamberlerin vârisi olmaya daha lâyıktırlar.  

Bu bağlamda onun metafizikle ilgili eseri ez-Zevrâ, kelâmcıların, felsefe-
cilerin ve mutasavvıfların öğretilerinin işrâkî bakış açısı ile tahlilî bir değer-
lendirmesidir.7 O, bahsi geçen bilim dallarının fayda ve önemini takdir et-
mekte ve özellikle felsefe ve tasavvufun her ikisinin aynı hedefe götürdüğü-
ne inanmakta ve fakat sonuncunun öncekine üstünlüğüne ve yüceliğine de 
ayrıca işaret etmektedir.  

Öte yandan Devvânî, nübüvvete dair genel anlamda değerlendirmeler ya-
parken değindiği velâyeti, etkisinde kaldığı İbnu’l-Arabî’nin bu konudaki ka-
bulleri8 paralelinde izah etmekte; velî/ velâyet - nebî/ nübüvvet ilişkisi hak-
kındaki söyleminin neredeyse aynısını dile getirmekte ve perspektifini ona 
göre belirlemektedir. Ancak burada dikkat çeken bir hususa da işaret etmek 
gerekiyor. O, bu konuyu el-Akâidu’l-Adudîyye şerhinde değil, Heyâkilu'n-Nûr’un 
şerhi Şevâkilu’l-Hûr isimli eserinde ele almaktadır. Şimdi Şevâkilu’l-Hûr’un ta-
mamen felsefik bir eser olduğu malûmdur. O da nübüvvetin felsefî yorumunu 
ve bu çerçevede velâyet felsefesini bahsi geçen bu eserinde yapmaktadır.  

Devvânî’nin tevhide ilişkin yaptığı açıklamada da vahdet-i vücûdu işaret 
eden tasavvufî boyuttan nüanslar bulunmaktadır. O, Hüccetu’l-İslâm 
Mişkâtu’l-Envâr’da ârifler mecâz dünyasından gerçeklik âlemine çıktıklarında 
apaçık (müşahede-i iyânla) gördüler ki varlıkta Allah’tan (c) başka hiçbir şey 
yok ve O’nun vücûdundan gayrı her şey, geçici bir süreye münhasır olmadan 
ezelî ve ebedî olarak küllîyen yoktur (helâk), atfıyla kanaatini teyid etmiş 
olmaktadır. Buna göre Devvânî’nin Tanrı ve âlem tasavvuru, varlığın birliği 
görüşü ve onun kaynakları arasında yer alan işrâk felsefesinin kıskacında 
bulunmaktadır.  

 
3. Kelâmcı Devvânî ve Felsefe 
Devvânî’nin felsefeyle ilgisi, bir yandan kelâmın problemleri, diğer yan-

dan da zemininde durduğu İşrâk felsefesi dolayısıyladır. Ancak o, işrâkîliğin 
yanında İslâm felsefesinin diğer akımı olan Meşşâî felsefenin birçok görüşü-
nü de benimsemiş ve bu felsefeye mensup olanların savunduğu sudûr ve 
nefs teorisi gibi bazı görüşlerini de kabul ederek eserlerinde işlemiştir. 
Devvânî’nin Meşşâîlere ve felsefelerine, âlemin kıdemi gibi bazı konular ha-
riç, sert tenkitler yöneltmemesi ve filozofların tekfirine karşı çıkması da bu 
                                                 
7  Mustafa Akman, “Kelâm Bağlamında Mûsâ Kâzım Efendi ve “Zevra ve Hevra” İsimli Esere 

Yaptığı Tercüme ve Şerhin Sadeleştirilmesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi X/50, 
(2017), 867-869. 

8  Bkz. Akman, İbn-i Arabî, 274-311. 



516    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

 

benimsemeye işaret olsa gerektir. Bir taraftan kelâmcı diğer taraftan muta-
savvıf olan Devvânî’nin Sühreverdî’nin yanı sıra İslâm Felsefesinin tasavvuf-
la sıcak ilişkileri bilinen filozofları Fârâbî (v.338/950), İbn-i Sînâ ve Tûsî 
(v.672/1273) gibi üstatlarını saygı ile anması, birçok eserinde onların fikirle-
rinden istifade etmesinin yanı sıra hükemânın nûrlarını nübüvvet kandilin-
den aldıklarını söylemesi de bunun diğer bir işaretidir. 

Sühreverdî ve kurduğu işrâkî felsefe İbnu’l-Arabî’nin de kaynakları ara-
sındadır. Ancak Devvânî’nin İbnu’l-Arabî’den hareketle mi işrâk felsefesine 
ulaştığı yoksa tersi bir istikamet mi takip ettiği pek kestirilememektedir. 
Mamafih Devvânî’nin ilk eserlerinden olan Risâle ez-Zevrâ ve Şerhu 
Heyâkili'n-Nûr’un; birincinin varlığın birliğiyle ilgili diğerinin ise işrâkî fel-
sefenin muhtasarı olan bir metnin şerhi olduğu, dolayısıyla, bu eserlerin ya-
zarının daha ilim hayatının başlarından itibaren her iki düşünceye de ilgi 
duyduğu anlaşılmaktadır.  

Keza Devvânî'nin, ahlâka dair eserinin hem adını (Levâmi el-İşrâk fi 
Mekârim el-Ahlâk) koyarken ve hem de ana bölümlerini belirlerken 
Sühreverdî’nin felsefî içerikli Telvihât’ından yaptığı alıntılar da onun kendi 
genel düşüncesi bağlamında adı geçen kitabına keşf ve şühûd yolunun ta-
savvufî ve işrâkî havasının hâkim olduğunu göstermektedir. Devvânî’nin di-
ğer İslâm düşünürlerinden ayrıldığı kendi orijinal yönünü oluşturan düşün-
celeri de işte burada ortaya çıkmaktadır.  

Beri taraftan Devvânî, varlık problemi açısından, ona cevaben verilmiş 
iki karşılık arasında yani var olan her şeyin Tanrı tarafından yoktan yaratıl-
dığını kabul eden dinî teoloji ile, Tanrı’nın varlık veren fiilini, ezelî olarak 
hazır bulunan bir maddenin işlenmesine hasreden felsefî görüş arasında 
muhtemelen bir ikilem yaşamış olmalıdır. Zira o, bir taraftan Yeni Platoncu 
geleneğe uygun olarak ortaya konmuş olan Tanrı ve Tanrı’nın dışındaki var-
lıklar arasındaki yaratma ilişkisini, sudûr modeli esasına dayanan bir kuram 
çerçevesinde temellendirmiş öte yandan Sünnî geleneğe uygun biçimde var 
olan her şeyin Tanrı tarafından sonradan yaratıldığını ortaya koyan hudûs 
nazariyesi bağlamında görüşler ifade etmiştir.  

Bu noktada âlemin varlığı için filozoflar; Allah’ın illet, kelâmcılar ise O'-
nun fâil olduğunu söyler. Devvânî ise onlar arasındaki isimlendirmeyi dikka-
te almaksızın, hatta delil konusundaki farklılığı dahi görmezden gelerek, 
hem filozofların hem de kelâmcıların söylediklerini göz önünde bulundura-
rak imkân ve hudûs delillerini birlikte kullanır.  

İbn-i Sînâ’nın eserlerini şerh ve tefsir ederek Meşşâî mektebe yeni bir 
ruh üfleyip ve Sühreverdî’nin Heyâkılu’n-Nûru’na yazdığı şerhle işrâk hik-
metine yeni bir zenginlik kazandıran9 Devvânî’nin özellikle işrâk felsefesine 

                                                 
9  Akman, Ahlâkî, Siyâsî, Felsefî, Tasavvufî ve Kelâmî Görüşleri, 223. 
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ilgisi sadece Sühreverdî’ye ait Heyâkil en-Nûr'u şerh etmekle sınırlı kalma-
mış, bu tavrını Tehlîliyye vb. eserlerinde de sürdürerek bu felsefenin görüş-
lerini genel anlamda benimsemiştir de. Nitekim o, işrâkî filozofları büyük bir 
saygı ile anmakta, İşrâk felsefesinin en önemli özelliklerinden biri olan 
işrâkî sezgiyi kabul etmekte, hatta hikmete ilişkin birçok meselenin bu sezgi 
olmadan anlaşılamayacağını savunmakta, bâtınî öğretilerle yakından ilgi-
lenmekte ve nihâyet İşrâk felsefesini diğer felsefelerden üstün görmektedir. 
Bazı eserlerde bu felsefenin temsilcilerinden biri olarak anılması da böylesi 
fikirlerinden olsa gerektir. 

Moğollar döneminde felsefî bilimler geleneğini yeniden canlandıran 
Tûsî’nin yaptığının bir benzerini Devvânî eserleriyle, Osmanlı dönemi bo-
yunca yapmıştır.10 Tûsî, İbn-i Sînâ'nın çalışmalarına şerhler yazmak ve onun 
aleyhinde olanlara karşı onu müdafaa etmek sûretiyle yeni bir hız verirken, 
ikincisi, Sühreverdî'nin Heyâkilu’n-Nûr'una bir şerh yazmak ve kendi eser-
lerinde işrâk felsefesini işlemek sûretiyle yeniden yönlendirmiştir. Her ikisi 
de dinî inançları yeniden canlandırıcı idiler, fakat onlar gerçeğe doğru yak-
laşmalarında birbirlerinden ayrılırlar. Bu bağlamda ilki gerçek bir İbn-i 
Sînâ’cı iken diğeri vefâkâr bir Sühreverdîcidir. 

Erwın I.J. Rosenthal (1904-1991), Devvânî’nin fikirlerinin arka planında 
bir din-felsefe uzlaşısı olduğu kanaatindedir. Ona göre Devvânî’nin ibâdât, 
muamelât ve her iki dünyadaki mutluluğu tezine dâhil etmesi, onun felsefe-
yi İslâm’a uyarlama ve yaygın İslâmî görüşe uyma eğilimini pekiştirmekle 
kalmamış aynı zamanda kendisini anayasa teorisi üzerine yazan fıkıhçılarla 
aynı çizgiye getirmiştir. O, felâsifeyi hem ibâdette hem de inanç ve akidede 
İslâm’a tam anlamıyla uyan “orta yoldaki” Müslümanlar olarak kabul et-
mektedir. Muhtemelen felsefe ile din arasında bir çatışma olmadığı, aksine 
bir uzlaşı bulunduğu şeklindeki bu düşünceleri Devvânî’yi yoğun ve kalıcı 
bir ilginin odağında tutmuştur. 

Rosenthal, Devvânî'nin “adalet” konusunda yaptığı açıklamalarda kul-
landığı bir hadisten hareketle bunu onun düşüncesinde Kur’an, Sünnet ve 
Siyâsetnâmelerin eski ve çağdaş felsefe ile uzlaştırılmasının açık bir örneği 
olarak değerlendirir. Ona göre Devvânî, bir anlamda filozof Tûsî'yi gelenekçi 
İslâm düşüncesine uyarlamaya çalışırken, bir yandan da Platon (m.ö.347) ve 
Aristoteles'in (m.ö.322) görüşlerini İslâmî düşünce ile bağdaştırma çabası 
içinde olmuştur. İşte Devvânî'nin Yunan-Helen felsefesiyle İslâm düşüncesi 
arasında sağlamaya çalıştığı bu kaynaşmanın temelinde, felsefe ile din ara-
sında bir çelişki olmadığına olan inancı bulunmaktadır. 

Şüphesiz Devvânî, Kindî’den (v.252/866?) İbn-i Rüşd’e (v.595/1198) kadar 
devam eden felâsife gibi ya da hatta kendisine de kaynaklık eden Tûsî gibi 

                                                 
10  Akman, Ahlâkî, Siyâsî, Felsefî, Tasavvufî ve Kelâmî Görüşleri, 224. 
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bir felsefeci değildi. Devvânî’nin yazılarında felsefecilerin hakikat tutkuları, 
araştırıcı zihniyetleri ya da entelektüel merak ve çabaları sezilmemektedir. 
Ne var ki o, İslâm düşüncesinde, Eflâtûn’un (m.ö.427-347) mirâsı olan ilâhî 
hikmetin hediyesi kusursuz kanunun şuûrunda bulunan bir geleneğin 
mirâsçısıdır. Rosenthal’a göre Devvânî, bu mirâsı kabul eder ve metafizikçi-
nin burhâna dayanan deliline takılmadan, bir sonraki nesle aktarır ki bu ne-
sil eğer, Devvânî onu berrak, hoş ve uzlaştırıcı bir biçimde sunmasaydı, bu 
mirâsı ve de felâsifeyi toptan reddedebilirdi. Devvânî vahiy ve akıl, ilâhî ve 
beşerî olanın özündeki zorlukları ihmal edip basitleştirerek meseleyi idare 
edilebilir büyüklüğe indirgedi. Öyle ki onun kelimelerinde iki Yunan siyâsî 
düşünürü Eflâtûn ve Aristo neredeyse Müslüman oldular. Bu uyarlamayla o, 
kendi çağının rûhunu dile getirmiş olmalıdır. Değilse bıraktığı ileri sürülen 
etkiyi ortaya koyamazdı. Eğer onun etkisi daha önceki fıkıhçıların ve Tûsî 
gibi felsefecilerin etkilerini geçtiyse, bu onun döneminin rûhî iklimi, siyâsî 
ve sosyal şartları ve uygun üslûbu dolayısıyla olmalıdır.11 

Devvânî her ne kadar mümkin ve Zorunlu Varlıkla ilgili düşüncelerinde 
terminolojik olarak İbn-i Sînâ’nın etkisini taşımış olsa da, bu konularda bizi 
gerçek bilgiye ulaştıran yöntemin Sühreverdî’nin de felsefî sisteminde yer 
verdiği "sezgisel yaklaşım" olduğuna işaret etmiştir. Zira ona göre mümkin 
varlığın "neliği" ve Zorunlu Varlık ile olan ilişkisi gibi konularda bizim için 
aklî istidlâl yeterli olmaz. Bu husustaki hakikati tam olarak kavrayabilmek 
için keşfî bilgiye sahip olunması gerekir.  

Burada şu hususa dikkat çekmeliyiz ki onun, Zorunlu Varlık ile âlem ara-
sında ortaya koyduğu düşünceleri dikkatle incelendiğinde ve daha birçok 
benzeri meselede filozoflar ile kelâmcılar arasındaki tartışmalarda takındığı 
tavır ele alındığında, tutumunun daha ziyade filozoflardan yana olduğu 
açıkça görülecektir. Devvânî’nin bu konuda eleştirdiği filozoflar, âlemin var-
lığını mümkin gören İslâm filozoflarından ziyade onun kıdemine yol açan 
görüşleri sebebiyle Aristoteles ve benzeri filozoflardır. Bu nedenle biz, Zo-
runlu Varlık ile âlem arasındaki ilişkide onun düşüncesinin İslâm filozofla-
rının düşüncelerine yakın olduğu kanaatini taşımaktayız. 

Öte yandan anlaşıldığı kadarıyla Devvânî’nin âlemin sonradan meydana 
gelişi ile ilgili tartışmalara yer vermesinin önemli bir nedeni, Gazzâlî’nin fi-
lozofların âlemin kıdemine dair görüşlerine yönelttiği eleştirilerdir. Esasen 
bu vesileyle o, Tehâfüt’te ele alınan üç temel probleme ilişkin mevzûda ken-
dini bir taraf olarak kabul etmiş olmakta ve hatta burada konuya ilişkin de-
ğerlendirmesi nedeniyle Eş’arî’ye de sitemde bulunmakta ve Teftâzânî’yi ise 
filozofların âlemin kıdemine dair görüşlerini anlamadan eleştiri yapmakla 
itham etmektedir.  

                                                 
11  Rosenthal, Siyaset Düşüncesi, 309, 311, 322. 
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Burada Devvânî, mevzuyu felsefeleşmiş kelâm döneminin tipik özelliğini 
yansıtır biçimde filozofların perspektifinden ele almaktadır. İşte 
Devvânî’nin dönemindeki kelâmcılardan ayrıldığı önemli bir husus da filo-
zofların tekfir edildiği meşhur “üç mesele” olmaktadır.  

 
4. Felsefe ve Tasavvuf Kıskacında Kelâmın veya Kelâmcı Devvânî’nin Po-

zisyonu 
Devvânî, felsefe ile kelâmın birleştiği dönemin bariz özelliklerini taşıyan 

eserlerinin birçoğunda Eş'arî kelâmının ve İşrâk felsefesinin izlerini yansıt-
maktadır. O, hemen her eserini kelâmî, felsefî ve tasavvufî bir zemine oturt-
maya çalışmıştır. Düşüncelerinde kimi zaman kelâmî ve tasavvufî boyut ağır-
lık kazansa da kendisinden sonra özellikle felsefeye ilgi duyanlar tarafından 
örnek alınmıştır. İslâm felsefesi için gerileme olarak görülen bir dönemde o, 
felsefenin problemlerini canlı tutmuş ve böylece kendisinden sonra bu alan-
daki tartışmaların, dolayısıyla da ilmî gayretin devamı noktasında önemli bir 
rol oynamıştır. Felsefe ile din arasında bir çelişki olmadığına inanan 
Devvânî’nin en mühim hedefinin, yaşadığı dönemde felsefeyi saygın ve kabul 
edilir kılma olduğu ve bu hususta başarılı olduğu anlaşılmaktadır.  

Devvânî, kelâmda şerh ve hâşiye geleneğinin zirve ismidir. Bu dönemde 
kelâm ilmi gerileme dönemine girmiş buna karşın tasavvufî düşünce felsefe-
leşerek geniş bir çevre bulmuştur. İşte Devvânî tam da bu çevreye mensup 
bir şahsiyet gibi durmaktadır. 

Bu anlamda 15. yy. İslâm felsefî geleneği, kendinden sonraki nesillere ak-
tarmada önemli bir mütefekkir olan Devvânî'nin eserlerinden, kendisi üze-
rinde özellikle Sühreverdî’nin, İbnu’l-Arabî’nin ve Tûsî’nin oldukça etkili ol-
duğu anlaşılmaktadır. “Celâleddin Ed-Devvânî: Ahlâkî, Siyâsî, Felsefî, Tasav-
vufî ve Kelâmî Görüşleri” adlı ederimizde genişçe izah ettiğimiz12 gibi bun-
lardan Sühreverdî’nin işrâk, İbnu’l-Arabî’nin vahdet-i vücûd ve Tûsî’nin ah-
lâk felsefesinden benimseyerek istifade etmiş; şerh ve te'lifleriyle bu düşün-
celeri paylaşmıştır. Bunlardan özellikle İbnu’l-Arabî’ye ise daha çok ilgi 
duymuştur. Sözgelimi vahdet-i vücûd, keşf vs. anlayışlarından başka ye's ha-
linde iman etmenin geçerli olup olmadığı şeklindeki kelâmî münakaşada 
Devvânî, İbnu’l-Arabî’ye uyarak böylesi bir imanın makbûl olduğunu, dola-
yısıyla Firavun'un da imanlı öldüğünü ileri sürmüştür. 

Devvânî kendi döneminde kelâmcılar ile felâsifenin ayrışma noktası ha-
line gelmiş filozofların tekfirinde Gazzâlî’yi destekleyen kelâmcıların aksine 
filozofların tarafını benimsemiştir. O, filozofların yanlış anlaşıldıkları kanaa-
tindedir. Gazzâlî, kendisinden önceki kelâmcıların uzak durdukları Aristo 
mantığının yöntem olarak kullanılmasında dinen hiçbir sakınca olmadığını 
                                                 
12  Bkz. Celâleddin Ed-Devvânî: Ahlâkî, Siyâsî, Felsefî, Tasavvufî ve Kelâmî Görüşleri, İstanbul: Ensar 

Neşriyat, 2017, 57-114. 
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ve kelâmcıların sübjektif olduğu için başkalarını bağlamayacağını kabul et-
tikleri keşf ve ilhâmı hakikate ermenin en güvenilir yolu kabul ederek, ke-
lâmın kapılarını mantık, felsefe ve tasavvufa açmıştır. Böylece artık başın-
dan beri felsefî meselelerle içli dışlı olan kelâm ilmi, müteahhirûn kelâmcı-
ların kaleminde sistematik felsefe kitaplarını andırır bir literatüre dönüş-
müştür. Gazzâlî sonrasında kelâm ve felsefede görülen bu memzûc dönem 
aynı şekilde tasavvuf için de geçerlidir. Gazzâlî, bir arayış içerisinde, kelâm 
ve felsefeyi eleştirel bir yaklaşımla incelemiş ve nihâyetinde akıl ile inancı 
karşı karşıya getirerek yaptığı tenkitler neticesinde metafizik kesinliğe gö-
türecek yegâne bilginin tasavvufî bilgi olduğunu belirtmiş, bu yargısını te-
mellendirirken de öncelikle insandan ve insanın hâricî ve dâhilî imkânla-
rından bahsetmiştir. Onun penceresinden bakıldığında keşf/zevk yoluyla, 
duyu ve akıl dışı (bir nevi gâib) alan ile ilgili bilgi sahibi olma imkânının bu-
lunduğu açıktır. Öyleyse bu bilgiye ulaşmanın yolu nedir?" sorusuna Gazzâlî 
cevaben tasavvufu adres göstermiştir. 

Gazzâlî’nin bu yöndeki düşünce ve tercihlerinin samimi bir varisi olan 
Devvânî’nin eserlerinin birçoğunda ayrıca İbnu’l-Arabî’ye ait vahdet-i vücûd 
görüşünün izlerini de görmek mümkündür. Dahası onun tasavvufî görüşleri, 
sistematik olarak İbnu’l-Arabî’nin tasavvuf felsefesi ile şekillenmiştir. Nite-
kim Devvânî, benimsediği vahdet-i vücûd görüşünü eserlerinde yeri geldik-
çe esastan savunmuştur.13 

Devvânî’nin ahlâk ve siyâsetle ilgili düşünceleri dikkate alındığında, her 
ikisinde de felsefî tasavvufun önemli ölçüde etkili olduğu görülür. Kendisi, 
amelî ve nazarî olarak tasavvufla ilgilenmiş ve buna bağlı olarak bazı kelâm 
problemlerini tasavvufî kavramlarla izah etmeyi denemiştir.  

Varlık konusunda kelâmcıların yaklaşım tarzı olan atomcu teoriyi eleş-
tirmiş, ontolojik yaklaşımında İbn-i Sînâ, Sühreverdî ve İbnu’l-Arabî’nin et-
kisini taşıyan bir sisteme ulaşmaya çalışarak, 15. yüzyıl felsefî düşüncesi 
hakkında bizlere önemli fikirler sunmuş olan Devvânî, ontolojik anlayışının 
temel kavramı olarak ele aldığı Zorunlu Varlıkla ilgili konularda Meşşâî ve 
İşrâkî terminolojiyi birlikte kullanmış, Zorunlu Varlığın, bütün oluşun biri-
cik nedeni olduğuna dikkatimizi çekerek, O’nun varoluşun her aşamasındaki 
etkisini gözler önüne sermiştir. O, evrendeki her varlıkla, yönetme ilkesi ge-
reği aralarında bulunan ilişkiye dikkatimizi çekmiş, her varlığın asıl nedeni 
olarak da yine O’na vurgu yapmıştır. Devvânî, Zorunlu Varlığın delillen-
dirilmesini ve O’nun birliğinin açık bir şekilde ortaya konulmasını metafizi-
ğin en temel noktası kabul etmiştir. Bu anlamda o, kendinden önce bu ko-
nuyu açıklamaya çalışan Fârâbî, İbn-i Sînâ ve Sühreverdî gibi filozofları izle-
yerek ontolojik, kozmolojik ve teleolojik deliller açısından Tanrı’nın varlığı-

                                                 
13  Akman, “Zevra ve Hevra” 870 vd. 
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nı ispatlamaya yönelmiş ve bu konuda yer verdiği delillerin tartışmaya açık 
yönlerine işaret ederek itirazlarda bulunmuştur. 

Öte yandan kelâm, felsefe ve tasavvuf disiplinlerinin pek çok konuda birbi-
rinden farklı yaklaşımları olduğu malûmdur. Devvânî, hem istidlâle dayanan 
felsefe ve ilim metodunun ve hem de keşf ve şühûda dayanan tasavvufî yön-
temin hakikate ulaştırdığını ve her ikisinin de zarûrî olduğunu belirtmektedir. 
Bu arada Devvânî aynı zamanda işrâk felsefesinin yöntemi olan sezgisel meto-
da da yönelmiştir. Bu yaklaşımıyla da o, Sühreverdî’den sonra İslâm düşünce-
sinde sezgiciliğin önemli bir ismi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Şihâbuddin el-Maktûl'un İşrâk felsefesinden ilhâm alan Devvânî, felsefe 
ile tasavvuf arasında tam bir ahenk bulmaktadır. Buradan hareketle bir yan-
dan meşhur bir kelâmcı ve felsefeci, diğer yandan ise hem nazarî ve hem de 
amelî olarak tasavvufla ilgilenen birinin düşüncelerinde tenakuzu atlayan 
çok iyi bir seçmeci (eklektik) olması beklenir. Ne var ki Devvânî’nin eserle-
rinden böylesi bir tutumunun varlığı fark edilememektedir. Zira onun, bir-
çok düşüncesini birbiriyle ilişkilendirmeden bıraktığı malûmdur. Misalen o, 
Tanrı’nın ispatı ve sıfatlarının zât üzerine zâid olup olmaması konusunda 
keşfi, bir bilgi kaynağı kabul etmesinden başka filozofların nurlarını nübüv-
vet kandilinden aldıklarını ifade etmekte, böylece hükemânın büyük çapta 
dinden ve peygamberlerden istifade ettiklerini ileri sürmekte, ancak bilgi 
nazariyesi açısından bunların nasıl mümkün olabildiği üzerinde hiç durma-
maktadır. Keza bu büyük iddialarını tarihî ve fikrî olarak ispat etmediği gibi 
doğurduğu problemlere de hiç değinmemektedir. 

Konu ahlâk ve siyasetle ilgili olunca daha da karmaşık bir hal almaktadır. 
Zira Devvânî’nin, bir yandan Eş'arî kelâmını takip ederek insanların bir fiilin 
meydana gelişinde gerçek fail olmayıp, sadece ona aracılık ederek kesbte 
bulunduğunu, hüsn ve kubh hakkında değer yargısında bulunmanın dine ait 
bir hak olduğunu ileri sürerken, diğer yandan varlığın birliğine dayanan ta-
savvufî görüşlerinin gereği olarak Tanrı’nın mutlak varlık, O’nun dışındaki-
lerin ise mecâzî ve gölge varlıklar olduğunu savunurken, en iyimser yakla-
şımla ılımlı bir cebir anlayışını benimsediği anlaşılmaktadır. Bu görüşleriyle, 
ahlâk ve siyâsetin ön şartlarından biri olan insan hürriyeti konusunda bü-
yük bir problemle karşı karşıya olduğumuz açıktır. Diğer taraftan Tanrı’nın 
dışındaki mecâzî varlıkların içinde insan da bulunmaktadır. Bu düşünce son 
noktaya götürüldüğü takdirde bir insan-Tanrı ilişkisi imkânsız hale gelmek-
te ve ibâhîliğe kadar giden bir seri problem ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla 
Devvânî’nin din ve felsefe hakkındaki yer yer özdeşleştirmeye varan görüş-
lerinin teorik ve pratik olarak doğurduğu problemleri görmezden gelerek 
üzerinde hiç durmaması ilginç gelmektedir. 

Bütün bu tespitlerden anlaşılacağı üzere Devvânî İslâm düşüncesinin üç 
ana ekolünü oluşturan kelâm, tasavvuf ve felsefe düşünce ekollerini bir şe-
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kilde mezcetmeyi denemiş ve ele aldığı konuları, her üçünün de metot ve 
muhtevâlarından istifade ederek ortaya koymaya ve düşünce sistematiği ile 
eserlerini, sacayaklarını bu disiplinlerin oluşturduğu bir zemine oturtmaya 
çalışmıştır. Bundan dolayı kendisi, zaman zaman bunlardan birine veya di-
ğerine meyledebilmiştir.  

Nitekim 15. yüzyıldan sonraki İslâm düşünce tarihini inceleyenler, anılan 
üç düşünce ekolünün hangisinden hareket ederlerse etsinler, konu bağla-
mında mutlaka onun adı ve fikirleriyle karşılaşmaktadırlar. Bu anlamda 
“memzuc dönem” temsilcisi olarak da görülen Devvânî, ilâhîyyât konuların-
da felsefî mütalaalara yer vermiş ve önemli bazı aklî muhakemeler ortaya 
koymuştur. Elbette bu, onun akıl gücünü çok iyi kullandığı anlamına gel-
mektedir. Ki Osmanlı medreselerinde tercih edilmesinin en önemli nedeni 
de bu hususmuş gibi gözükmektedir. Başka bir ifadeyle eserlerinin gördüğü 
alaka, onun metafizik detaylara girmesinin yanı sıra nihâyetinde bazı 
mevzûların ancak keşif yoluyla idrâk edilebileceğini ifade etmesi olarak gö-
rünmektedir. Nitekim dönemi itibariyle farklı sayılabilecek görüşlerinden 
biri, onun ilâhîyyât konularında keşfe yer vermiş olmasıdır. Başka bir ifa-
deyle Devvânî kelâm epistemolojisi bağlamında keşfi bir bilgi enstrümanı 
olarak nasıl kullanabildiğini ve bunun kelâmî anlamda ne ifade ettiğini hiç 
bahis konusu etmediği gibi böylesi bir kaygısı olanları da akılsızlıkla yani 
sefehle nitelediği görülmektedir. 

Bu haliyle yazar, XII. yüzyıldan itibaren adı geçen otoriteler ve onların 
eserleri ile ilgilenmesi nedeniyle, kelâm, felsefe ve tasavvufun önemli şahsi-
yetlerinden biri olarak anılmaktadır. Kelâmdaki bu ününe ve eserlerinde 
kısmen de olsa kelâmî ve tasavvufî yönü ağır basmasına rağmen, kendisin-
den sonra hep felsefe ile ilgilenenler tarafından örnek alınmış ve bu sahanın 
ileri gelen şahsiyetlerinden biri olarak zikredilmiştir. Bu haliyle Devvânî’nin 
kelâmcı yanının felsefeci ve tasavvufçu yanlarının; kelâmî görüşlerinin ise 
felsefî ve tasavvufî veya sûfî görüşlerinin kıskacına düştüğü anlaşılmaktadır. 
Bu açıdan bakıldığında onun kelâmla ilgilendiği ve yaşadığı şerh ve hâşiye 
yahut memzuc dönem konseptine uygun biçimde çoğunlukla şerh veya 
hâşiye tarzında da olsa kelâmî metinler ürettiği doğru olmakla birlikte ki bu 
açıdan mütekellim diye nitelenmesi doğal olmakla beraber o, daha çok sûfî 
bir filozof gibi durmaktadır. Çünkü eserleri baz alındığında birincisinin (ke-
lâm/mütekellim) bu ikisinin (tasavvuf/sûfî ve felsfe/filozof) arasında veya 
gölgesinde kaldığı ve hatta genellikle formlarına dönüştüğü görülmektedir. 

Söz konusu kıskaç ve kelâmın kriterleri açısından bulanan (flulaşan) gö-
rüntüsü dikkate alınmadan söylenecek olursa Devvânî, hem (artık nasıl 
mümkün olabiliyorsa) müstakil bir kelâmcı, hem bir filozof ve hem de bir 
mutasavvıftır. Dolayısıyla bu üç sahanın konularıyla ilgilendiği gibi bu saha-
ların kriter ve temellendirme esaslarıyla da, elbette olacak şey değil ama ba-
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ğımsız ilgilenmiştir. Yani konu kelâm sahasına ait değil de felsefî veya ta-
savvufî alana aitse aynı şekilde o alanların çizgilerini ve delillerini esas al-
mıştır. Ele aldığı konuyu değerlendirip temellendirirken konunun doğası el-
veriyorsa ait olduğu düşünce dünyasına göre bir yöntem izlemiş ve o saha-
nın öncelik ve esaslarını dikkate almıştır. Değilse özellikle kelâmî meseleleri, 
tasavvufî renge boyadığı ve felsefî açıdan ele aldığı izahtan varestedir. Ma-
mafih sırf kelâmî gözüken meselelerde ise bu kez daha farklı problematik bir 
durumla karşılaşmaktayız. Sözgelimi büyük günah işleyenin durumu, kabir 
azabı, şefâat, sırat, mîzân gibi kelâmî konularda kelâm kontekstini esas al-
mış, temellendirmesini genellikle -varsa- sırasıyla âyet, hadis ve kelâmcıla-
rın kanaatleri üzerinden yapmaya çalışmıştır. Ancak bu konularda kullandı-
ğı rivâyetlerin kritiğini yapmadığı gibi böylesi kelâmî hususlarda zannî delil 
kullanmış olmamak adına herhangi bir kaygısı da söz konusu olmamıştır. 

Başka bir ifadeyle Devvânî’nin söz konusu sahalara ilişkin görüşleri somut 
örnekler üzerinden incelendiğinde görüleceği üzere şayet kelâmî bir konunun 
diğer sahalarla (tasavvuf-felsefe) da ilişkisi varsa yani konu geçişken bir özel-
lik arz ediyorsa yerine göre felsefe ve yerine göre de tasavvuf epistemolojisini 
veya ontolojisini yeğlemiştir. Binaenaleyh böylesi temellendirmelerinde 
kelâmî olguyu, konusuna göre ya felsefî veyahut tasavvufî perspektifle çö-
zümlemeye çalışmıştır. Özetle Devvânî, edindiğimiz kanaat itibariyle güçlü bir 
kelâmî nosyona sahip olmakla birlikte diğerlerine nazaran zayıf kalan kelâmcı 
kimliğini öteki kimlikleriyle kaynaştırarak filozof ve mutasavvıf kimliklerini 
dominant kılmıştır. Bu durum ise 15. yüzyıl düşünürü Devvânî’nin kelâm dü-
şüncesinin felsefe ve tasavvuf kıskacında oluşmasına neden olmuş ve onun 
daha çok, sûfî bir filozof olarak bilinmesini sağlamıştır. 
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