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SİCİLYA-ENDÜLÜS İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN İBN SEB’ÎN’DE
MEŞŞÂÎ FELSEFENİN İZLERİ
SPECIFICATIONS OF MESHAI PHILOSOPHY IN IBN SEB’ĪN
ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SICILIAN-ANDALUSIA
Ömer Faruk ERDOĞAN1
ÖZET
Bu çalışma öz olarak Sicilya Kralı II. Friedrich tarafından cevabını vermek üzere
İbn Seb’în’e yöneltilen dört felsefî sorunun ilkini yani âlemin kıdeminin Aristo
tarafından niçin kabul edildiğini ve bunun gerekçesinin geçerliliğini sorgulamakta
ve bu sorunun İbn Sînâ felsefesindeki izlerini sürmektedir.
İbn Seb’în’in, bu meselede Kral’a verdiği cevap çeşitli aşamalardan geçerek
teşekkül etmektedir. Onun felsefî düsturu hakkında bilgi veren bu aşamalar
felsefenin sahip olması gereken usulüne dair önemli bilgiler içermektedir. İbn
Seb’în sorulan soruya vereceği cevabı hazırlarken özellikle felsefî bir zemin
oluşturmakta, en başta sorunun sorulma şeklini düzeltmekte, akabinde Aristo’nun
nasıl anlaşıldığını ve nasıl anlaşılması gerektiğini açıklamaktadır.
İbn Seb’în kralın ilk sorusuna Aristo’dan on bir burhan getirmektedir. Bu
burhanlar birbirleriyle bağlantı kurularak ve birbirini izleyen bir sıradüzen ile
anlaşıldığında sorunun cevabı teşekkül etmektedir. Biz bu çalışmamızda Aristo’nun
İbn Seb’în tarafından aktarılan ve yorumlanan burhanlarına İbn Sînâ’nın burhânî
katkısını da ekleyecek, bir nevi İbn Seb’în’de Meşşai felsefenin izlerini süreceğiz.
Anahtar Kelimeler: İbn Seb’în, Aristo, İbn Sînâ, Friedrich, Âlemin Kıdemi,
Hudûs.

ABSTRACT
This work is essentially the King of Sicily II. It contains the answer to the first of
four questions directed at Ibn Seb’in by Friedrich to answer. This question, which
is asked to Ibn Seb’īn, is about why the infinity of the universe was accepted by
Aristotle and why it is being challenged, and that this problem is traced to the
philosophy of Ibn Sīnā.
The answer given by Ibn Seb’īn to the King in this regard includes various
stages. These stages, which provide information about his method of philosophy,
contain important information about the method that philosophy should possess.
Ibn Seb’īn creates an important ground of thought when preparing answers to the
1 Dr. Öğr. Üyesi , Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
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question asked, correcting the way of asking the question first of all. The following
explains how Aristotle is understood and how it must be understood.
Ibn Seb’īn brings eleven evidence from Aristotle for the first question of the
king. These evidences are related to each other and when they are read in a row, the
answer becomes a question. In this book, we will investigate how Aristotle responded to Ibn Sīnā’s thought in the arguments conveyed and interpreted by Ibn Seb’īn,
and thus we will trace the Meshai philosophy in Ibn Seb’īn.
Keywords: Ibn Seb’īn, İbn Sīnā, Aristotle, Friedrich, Universe of Time Without
Beginning, Existence from Eternity.

GİRİŞ
Kıdem kavramı bir yönüyle varlığı ilgilendirmekteyken, diğer yönüyle
var edene dayanmaktadır. Bu noktada tartışmanın zemini var olana
nispetle kıdemin konumu hakkındadır. Yoksa varlığa getirenin kıdeminin
tartışıldığı her hangi dinî, felsefî veya kelâmî bir zemin, fikri zemin olmanın
ötesinde bir anlam taşımamaktadır. Fakat varlığa getirenin asli özelliği
olan kıdemin, varlığa gelenlerle paylaşılıp paylaşılmadığı, daha doğru bir
ifadeyle Tanrı’nın ezelî ve ebedî olmasının, âlemin ezelî ve ebedi olmasını
gerektirip gerektirmediği meselesi birçok düşünce sisteminde büyük
tartışmalar doğurmuştur. Bu konuda âlem ve âleme yüklem olan madde,
cisim, zaman, mekân, hareket, mesafe, boşluk vb. kavramların sonluluğu
ya da sonsuzluğu tartışması, felsefeciler içinde bile birçok muhtelif görüşün
doğmasına sebep olmuştur.
Biz, bu çalışmada Sicilya Kralı II. Friedrich’in (1220-1250)2 merakını
2
İmparator II. Friedrich, hem kendi döneminde hem de ölümünden sonraki
bütün zamanlarda sıradışı kişiliği ve hayatıyla öne çıkan bir hükümdardır. Çünkü o
kendinden önceki ve sonraki hükümdarların aksine bilime son derece önem vermiş,
hatta tek rehber olarak bilimi kabul etmiştir. Bir bilim dostu olarak yozlaştırılmış
Hristiyanlıktaki hurafelerin farkına varmış, bu hurafeleri dile getirmiş, hatta onlara
karşı mücadele etmiştir. Bununla da kalmayarak Papalık gibi toplumsal hayata yön
veren siyasi-dini bir kurumun kurallarını hiçe sayarak hem papanın hem de Hristiyan
dünyasının düşmanlığını kazanmıştır. Bu nedenle defalarca kiliseden aforoz edilmiştir.
Taraftarları onu, “dünya hükümdarı”, düşmanları ise “deccal” olarak görmüşlerdir. II.
Friedrich, söz konusu sıradışılığı, Hristiyanlığa kayıtsızlığı ve bu din hakkındaki eleştirel
tutumuyla ne derece dikkat çekiyorsa, İslam kültürüyle olan ilişkileri bağlamında da
o derece belirginleşmektedir. Çünkü onun zamanında Sicilya Müslümanları için yeni
bir dönem başlamıştır. Bk. Francis Dvornik, Konsiller Tarihi İznik’ten II. Vatikan’a, trc.
Mehmet Aydın (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990), 39–41; Cemaleddin
Şeyyal, et-Tarihü’l-İslami ve Eseruhu fi’l-Fikri’t-Tarihi’l-Erubi fi Asri’n-Nahda, (Beyrut:
Darü’s-Sekafe, ts.), 56; Yusuf Yıldız, “15. Yüzyıla Kadar Sicilya ve İtalya’da Müslümanlar”,
SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 40 (Mayıs 2017): 74-75; Rahman
Durdu, “Sicilya Cevapları Çerçevesinde İbn Sebin’in Felsefesi” (Yüksek Lisans tezi,
Marmara Üniversitesi, 2006), 8-9.
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celbeden dört felsefî sorudan ilkine Endülüs’ün son filozofu Abdulhak İbrahim b. Nasr İbn Seb’în (ö. 1270) tarafından verilen cevabı ve bu cevabın Meşşâî felsefenin önemli temsilcisi Ebû Ali Hüseyin İbn Sînâ’daki (ö.
1037) izdüşümlerini inceleyeceğiz. Sicilya Kralının merakını celbeden bu
soru3 doğrudan Aristo’nun (m.ö. 384-322) âlemin kıdemini kabul ettiği
yargısından hareket ederek, meseleyi tartışmaya açmaktadır. İbn Seb’în’in
soruya verdiği cevap ise, kendi dönemine kadar oluşan bütün felsefe sistemlerini kucaklayıcı bir mahiyette olup, kıdem kavramına İbn Sînâ’nın
getirdiği yorumları da barındırdığı için Aristo’nun takipçileri konumundaki Müslüman Meşşâî filozofların bu konudaki kanaatleri hakkında da fikir
vermektedir. Bu açıdan İbn Seb’în’in cevapları bu konuda ihata edici kabul edilebilir. Ayrıca filozofun verdiği cevaptan da anlaşılacağı gibi o, hem
Aristo’yu hem de Aristo takipçilerini çoğunlukla doğru anlamış, bu kişilere
kayda değer eleştiriler de getirmiştir.
Endülüs’ün son filozofu İbn Seb’în, ifade ettiğimiz gibi, ihata edici bilgi
seviyesi ile hem Endülüs için toparlayıcı fikirler dercetmiş, hem de kendi
dönemine kadar haberdar olduğu bütün bir felsefe ve kelâm sürecini eleştiri
süzgecine tabi tutarak, düşüncenin seyri noktasında genel kanaatlerin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Bu eleştiriler, onun tasavvufu, kelam-felsefe
ortaklığına tercih ettiğini de göstermektedir. Bununla beraber İbn Seb’în’in
eleştirilerinin dozajının yüksek olması, sözünü esirgememesi, kabul ettiği
fikirleri kat’î bir yaşantıya dönüştürmesi (Peygamberlik iddiası gibi), çoğu
zaman kendisini zor durumda bırakmıştır. Fakat her şeye rağmen onun bu
tavrı, düşünsel anlamda farklı eserler vermesine zemin hazırlamıştır. Büddü’l-Ârif4 ve el-Mesailu’s-Sıkılliye/el-Ecvibetu’s-Sıkılliye (Sicilya Cevapları)5
adındaki eserler bu farklılığın en güzel örnekleridir.6 Büddü’l-Arif’teki eleştirileri ve yaptığı psikolojik tahlilleri, bununla yetinmeyerek kendisinden
öncekilerin yetersizliklerini tek tek zikretmesi; Sicilya Cevapları’nda kendisine soru soran krala sorunun sorulma şeklinin yanlışlığını felsefî bir uyarı
ile düzeltmesi ve bir azarlama üslubu ile bunu yansıtması bu ilginç fikir
insanının farklılıkları arasında sayılabilir.
3
Bu konuda bk. Kantorowicz, Ernst Hartwig, Frederick the Second, 1194-1250,
Constable & Company Limited, 1931, s. 321-329; İbn Seb‘în, el-Kelâm Ale’l-Mesa`ili’sSıkaliyye, thk. M. Şerefettin Yaltkaya, (Beyrut: Institut Français d’Archeologi, 1941), 5.
4
Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah Bölümü, 1273 de yer alan bu nüsha; 124
varaktan ibaret olup 14 Recep 679 tarihinde Muhammed b. Muhammed el- Atar
tarafından istinsah edilmiştir. Ayrıca bk. et-Teftâzâni, İbn Seb‘în ve Felsefetühü’sSufiyye, (Beyrut: Darü’l-Kitabi’l-Lübnani, 1973), 266; Bekir Karlığa, Miftâhu Büddü’lÂrif, (İstanbul: İÜEF Yayınları, 1995), c. 9: 303; Durdu, “Sicilya Cevapları Çerçevesinde
İbn Sebin’in Felsefesi”, 18.
5 Karlığa, İslâm Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri, (İstanbul: Litera Yayınları,
2004), 169.
6 Bk. Birgül Bozkurt, “İbn Seb’în’in Hayatı, Eserleri ve Felsefî Görüşleri”, (Doktora
tezi, Ankara Üniversitesi, 2008), 4-5.
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İbn Seb’în hakkında geniş bir çalışma alanı bulunmamaktadır. Bunun
en önemli sebebi kanaatimizce İbn Rüşd gibi büyük bir Aristo yorumcusu
karşısında Endülüs’ün diğer filozoflarının kendilerini gösterememeleri
olduğu söylenebilir. Ayrıca İbn Seb’în hakkında ilhâd ettiğine dair yorumlar
Ebû Bekr Muhammed b. Zekeriyyâ er-Râzî (ö. 925) de olduğu gibi onun
felsefî bir sistem kurmasını engellemiştir. Fakat kurduğu tarikat uzun yıllar
yaşamıştır. Hatta Takiyyuddîn İbn Teymiye’nin (ö. 1328) bile bu tarikatın
müridlerini tehlikeli görmesi İbn Seb’în’in etkisini göstermesi açısından
önemlidir.
İbn Seb’în hakkında çoğunluğu yurtdışında olmak üzere çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunları; eserlerinin tercümesi, hakkında yazılan kitap,
makale, tez, ansiklopedi maddesi şeklinde bölümlendirmek mümkündür.
Ülkemizde İbn Seb’în hakkında yapılan çalışmalar ise, onun düşünce sistemini anlatması bakımından yetersizdir.7
Üzerinde çalıştığımız konu olan âlemin kıdemi meselesinin de yer
aldığı Sicilya Cevapları adlı eserde yer almaktadır. Bu eser, Şerafettin
Yaltkaya’nın nakline göre, Oxford Darülfünun kütüphanesinin Bodleian
kısmında tek nüsha olarak bulunmaktadır. Yaltkaya, Sicilya Cevapları’nın
giriş kısmında bu eserin tercümesi ile ilgili süreci ve yaşadığı zorlukları
anlatmaktadır. İbn Seb’în’in eserinin bahsi geçen nüshasının kopyası
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi 7608 nolu demirbaş
kaydında da bulunmaktadır.8
Bu kitaptaki bilgilere göre Sicilya kralı II. Friedrich’in cevabını merak
ettiği sorular şunlardır:
7 Türkiye’de İbn Seb’în hakkında yapılan çalışmalar şunlardır: 1. ADIVAR, A. Adnan,
“İbn Seb’în”, İA, c. V, s. 805-806.
2. BOZKURT (GULMEZ), Birgül, İbn Seb’în’in Hayatı, Eserleri ve Felsefi Görüşleri,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, AUSBE, Ankara, 2008.
3. BOZKURT, Birgül, “İbn Seb’in, Hayatı, İlmi Kişiliği ve Eserleri”, CÜİF Dergisi, Sivas,
2008, XII/2, ss. 247-380.
4. DURU, Rahman, Sicilya Cevapları Çerçevesinde İbn Seb’în’in Felsefesi, MUSBE,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1995.
5. GOLPINARLI, Abdulbaki, “İbn Seb’în”, Daru’l-Fünûn İlahiyat Fak. Mecmuası, İst., 1928,
sy. X, s. 25-89.
6. KARLIĞA, Bekir, “Miftahu Büddü’l-Ârif ”, (Takdim ve Neşr)”, İslam Tetkikleri Dergisi,
İstanbul, 1995, c. XIX, s. 303-330.
7. KUTLUER, İlhan, “İbn Seb’in”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1999, c. XX, s. 306-312.
8. YALTKAYA, M. Şerafettin, (Giriş ve İbn Seb’în hakkında) “Sicilya Cevapları”içinde,
Felsefe Yıllığı, Bozkurt Matbaası, İstanbul, 1935, c. II, (Giriş ve İbn Seb’în hakkında, ss.
1-13; Eserin Türkçe çevirisi, ss. 13-144. Bk. Ömer Bozkurt, “İbn Seb’în Hakkında Yapılan
Çalışmalar”, İstem 7, sy. 14 (2009), 199-204. Ayrıca Mehmet Necmeddin Bardakçı’nın
“Abdülhak İbn Seb’în ve Tasavvufî Düşüncesi” adlı makalesi literatüre eklenebilir. Bkz.
Mehmet Necmeddin Bardakçı, “Abdülhak İbn Seb’în ve Tasavvufî Düşüncesi”, İstem 7, sy.
14 (2009), 121-144.
8 Bk. İbn Seb’în, El Kelâm Alâ Mesâili’s-Sıgıliyye, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Kütüphanesi, Yazma Eserler Bölümü, Demirbaş No: 7608, s. 1-55 arası.
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1. Âlemin kadîm olduğunu söyleyen Aristo’nun bu konudaki kanıtları
nelerdir? Eğer âlemin kadîm olduğuna dair kanıtları yoksa neden bu
konuda iddiada bulunmuştur?
2. Metafiziğin gayesi ve eğer varsa zorunlu öncülleri nelerdir?
3. Kategoriler nedir? İlimlerde ne şekilde kullanılır? Kaç tane kategori
vardır ve bunun miktarında artma ve eksilme mümkün müdür?
Mümkün olduğunun ve olmadığının kanıtları nelerdir?
4. Nefs ölümsüz müdür? Ölümsüz ise bunun kanıtı nedir? İskender
Afrodisî, bu konuda Aristo’ya hangi açıdan itiraz etmiştir?9

1. MESELENİN DOĞRU ZEMİNDE TARTIŞILMASI
İbn Seb’în, hakikat yolunu arayan kişi olarak tanımladığı II. Friedrich’in
sorularını yanıtlamadan önce ilmî bir usûl oluşturmaktadır. Öncelikle
kendisine sorulan soruların tutarlığını test eden filozof, sorulan sorunun
sorulma şeklini düzeltmekte, doğru şekilde sorulmuş soruya doğru cevabın
verilebileceğini vurgulayarak cevaplar kısmına geçiş yapmaktadır.
İbn Seb’în kralın ilk sorusu şöyle aktarır: Sen; “âlemin kıdemi hakkındaki
sorunda Aristo’nun bütün sözlerinde âlemin kadîm olduğunu söylemiştir
ve şüphe yoktur ki onun reyi budur. Şu ana kadar bu konuda bir burhan
getirmiş ise onun burhanı nasıldır ve nedir? Yok, bu hususta bir burhan
getirmemiş ise âlemin kıdemi hakkındaki sözü ne kabildendir?” Şeklinde bir
soru soruyorsun.10
İbn Seb’în’e göre kralın bu sorusunun sorulma şekli yanlıştır. O, kralın
sorusunu düzeltirken şu yanlışların varlığına işaret etmiştir: Öncelikle
Aristo, bütün sözlerinde âlemin kıdeminden bahsetmemiştir. İkinci olarak
Aristo’nun ‘kıdem’ kavramı ile neyi kastettiği önemlidir. Bu konuda yapılan
teviller vardır. Son olarak bu soru, sorulma şekli itibariyle soru sorulan
kişiyi imtihan etmeyi ya da kendi bilgisi teyid etmek maksadıyla sorulduğu
9 Bu sorular eserin dört ana konu etrafında kaleme alınmasına neden olmuştur. Bunlar,
âlemin kıdemi problemi, metafizik ilmi, mantık ve kategoriler ve nefsin ölümsüzlüğü
problemidir. Birinci sorunun cevabında Aristo’nun âlem anlayışı özetlendikten sonra, âlemin
kıdemi ve hudusu hakkında deliller ortaya konulmuş ve bunlar hakkında değerlendirmeler
yer almıştır. İkinci soruda ise bir ilimler sistemi olarak felsefe ve metafiziğin bu ilimler
sistemindeki yeri ele alındıktan sonra, özellikle felsefe ve tasavvuf geleneği çerçevesinden
bu ilmin gayesi ve zaruri mukaddimeleri ele alınmıştır. Üçüncü sorunun cevabında ise
mantığın bir bölümü olan kategoriler konusu detaylı bir şekilde ele alınmış, kategorilerin
ne olduğu, sayılarının kaç olduğu aktarılıp, bu sayının değişmesinin mümkün olmadığı
delillerle İspatlanmaya çalışılmıştır. Dördüncü sorunun cevabında ise Meşşai geleneğindeki
nefs anlayışı aktarılmış, nefsin ölümsüz olduğuna dair deliller ortaya konmuştur. Bk. İbn
Seb’în, Sicilya Cevapları, çev. Şerafeddin Yaltkaya, (İstanbul: BüyüyenAy Yayınları, 2013), 8;
Durdu, “Sicilya Cevapları Çerçevesinde İbn Sebin’in Felsefesi”, 26-27.
10 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 28.
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düşüncesini uyandırmaktadır.11
Doğru soru filozofumuza göre şudur: “Aristo’nun âlem hakkındaki fikir
ve itikadı nedir? Âlemin kıdemine mi yoksa hudusuna mı kaildir; yoksa o
da Calinos ve başkaları gibi bu hususta şüphe içinde midir? Eğer kadîm ve
muhdes olduğundan birine karar kılmış ise bu husustaki delil ve burhanları
nelerdir? Eğer bu husustaki delilleri mütearız olup birini diğerine tercih
edemeyecek şekilde şüphe içinde kalmış ise bu mütearız deliller hangileridir? Eğer Aristo bir delil ve burhan getirmeden ve bu cinsten hiçbir söz söylemeden âlemin kıdemine kail olmuş ise kendisinin bu tarzdaki sözü yalnız
bir haber mi, safsata mı, hitabet mi, şiir mi, yoksa bir teşvik ve tembih mi
veyahut da söylemek ile beraber sözü izah etmeyerek hak ve hakikate bir
râmiz ve işaretle mi ulaştı?12
İbn Seb’în, sorunun cevabını vermeye kavram analizi ile başlar.13
11 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 29.
12 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 29-30.
13 İbn Seb’in’in Aristo hakkındaki soruya cevap verebilmek için yapmış olduğu kavram
analizinde yer alan ve çalışma boyunca anlamını bilmemizi gerektiren bazı diğer kavramların
İbn Sînâ’daki anlamları şöyledir:
Hareket: Kuvve halinde oluşu açısından kuvve halinde bulunanların ilk yetkinliğidir. Eğer
istersek şöyle diyebiliriz: Hareket, tek bir anda olmayan kuvveden fiile çıkıştır. Bütünün
hareketine gelince o, ortada olan ve kendilerinden daha süratli bulunan bütün hareketleri
içine alan en uzak kütlenin ortadaki hareketidir.
Dehr: Bütünüyle zaman içinde sabitliğin nefse nispetinden anlaşılan manadır.
Zaman: Önce gelen ve sonra gelen yönüyle hareketin tanımıdır.
An: Zamanın geçmiş ve geleceğin kendisinde ortak olduğu sanılan zaman dilimi. Bazen
kendi cinsinden olan hakiki an’a bitişik en küçük zaman dilimine de an denir.
Son/Sonlu: Nicelikli bir şeyin ötesinde hiç bir şeyin bulunmayacağı noktaya geldiği
durumun adıdır.
Sonsuz: Bir niceliktir. Hangi parçası alınırsa alınsın, bu alınan parçanın dışında bir şey
aynıyla ve tekrarlanmaksızın onda mevcut olur.
Nokta: Bölünmeyen zâttır. Bu zâtın bir konumu vardır; o konum da çizginin sonudur.
Çizgi: Bölünmeyi sadece bir yönden kabul eden bir miktardır. Yine çizgi, uzamlı olması
açısından hiç bir yönden bölünmeyen miktardır. Çizgi yüzeyin sonudur.
Mekân: Kuşatılan cisimden dış yüzeye dokunan kuşatıcı kütlenin iç yüzeyidir. Ağır bir
cismin üzerine yerleştiği en alt yüzeye de mekân denir. Şu kadarı var ki mekânın bir anlamı
daha vardır. Fakat bu anlamda mekân mevcut değildir. Ve o, yer kaplayanın boyutlarının
kendisine dâhil olduğu, yer kaplayanın boyutlarına denk boyutlardan ibarettir. Eğer yer
kaplayan olmadan var oluşun bekası mümkün olsaydı, o zamanda mekân bizzat boşluğun
kendisi olurdu. Yok eğer boşluğun boyutlarından başka boyutlardan ibaret olan bir cisim
onu doldursaydı, ancak o zaman onun mevcudiyetinin devamı mümkün olurdu. Fakat
mekân isminin bu anlama geleni mevcut değildir.
Boşluk: Madde içinde bulunmadan varlığı sürüp giden bir cismin kendisini kaplaması ve
bir cisimden uzak olma özelliği taşıyan, kendisinde üç boyutun varsayılması mümkün olan
bir uzaklıktır.
Yokluk: Özelliği kendisini kabul etmek ve kendisinde var olmak olan bir şeyin içinde, bir
şeyin zâtının bulunmamasıdır.
Sükûn: Hareket etmesi gereken bir nesnenin, iki anda nicelik, nitelik, mekân ve konum
bakımından tek bir halde var olmak suretiyle hareketsizliğidir. Sükûn üzerine iki an bulunur,
o iki an’da da hareketsiz bulunur.
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Bu konuya işaret eden kavramlar âlem, kıdem, hudus, ibda ve halk’tır.
Âlem kavramıyla İbn Seb’în, cisim ve cisimlerin sıfatlarını, buna bağlı
olarak cevher ve arazlarını kabul edip, ruhanî ve mücerret suretleri âlem
olarak kabul etmeyenler (Mütekaddimûn Eş’ârîler) olduğu gibi; feleğin
ihtiva ettiği her nesne şeklinde kabul edenler (eski filozoflar) de olmuştur.14
Sözün özü İbn Seb’în’e göre âlem; akıl âlemi, ruh âlemi ve tabiat âlemi
gibi her cinsten olan ve birbirine uygun bulunan cümle ve zümreye denir.
Felsefeden öte düşünülecek olursa sufiyyenin gayp, şehadet, ceberrut,
melekût âlemleri de bunun içine eklenebilir.15
Kıdem kavramıyla gayeli sonlu ve gayesiz sonsuz olanı anlar. Gayeli
sonlu kıdem aralarında zaman bakımından fark olan iki şeyin birinin diğerinden önce olmasıdır. Gayesiz kıdem ise ya zaman hasebiyle sonsuzdur ki
İllet: Fiile başka bir zâtın varlığı bilfiil onun varlığından gelen fakat onun bilfiil varlığı
başkasının varlığından gelmeyen her bir zâta denir.
Ma’lûl: Bilfiil varlığı başkasının varlığından gelen her bir zâttır. Öyle ki bu başkasının
varlığı ma’lûlün varlığından gelmez. ‘Onun varlığından geliyor.’ deyişimizin anlamı, ‘Onun
varlığıyla beraberdir.’ sözümüzün anlamından başkadır. Çünkü ‘Onun varlığından geliyor.’
deyişimizin anlamı, bu zâtın bizzat kendisi bakımından mümkün varlıklı olmasıdır.
Ancak o mümkün varlığın bilfiil varlığı, kendi zâtından değildir. Nitekim bilfiil varolan ve
kendisinden bu zâtın varlığı lazım gelen başka bir zât vardır da ondan dolayı o mümkün
varlığın zâtında iken var olur. Netice itibariyle de o, başka varlığın kendi zâtında imkân şartı
aranmadan mevcudiyeti söz konusu olandır.
İbda: Örneksiz var etmedir. İki kavramın ortak bir ismidir. Onlardan biri, bir şeyde
olmaksızın ve bir şeyin vasıtası bulunmaksızın bir şeyi kurmaktır. Onlardan ikincisi, bir
vasıta olmadan her hangi bir sebepten bir şeyin mutlak bir varlığının bulunmasıdır. Bu
sebep mevcut değilken o şey, kendi zâtında var olmaz.
Halk: Müşterek bir isimdir. Nasıl olursa olsun, bir varlık vermeye yaratma denir. Yine nasıl
olursa olsun, madde ve suretten meydana gelen varlık vermeye de yaratma denir. Öncesinde
bilkuvve her hangi bir varlığın önceden bulunmamış olmasına bu ikinci anlamda yaratma
denir. Mesela; varlıkta madde ve suretin birbirine bitişikliği bu duruma örnektir.
Hâdis/İhdas: Zamanlı ve zamansız olmak üzere iki şekilde olur. Zamanlı meydana
getirmenin anlamı; bir şeyi önce geçen her hangi bir zaman içinde varlığı yokken var
etmektir. Zamanlı olmadan meydana getirme ise; bir şeye kendi zâtında varlığı yok iken
bir varlık vermektir. Bu varlık verme şu veya bu zamanda değil hatta bütün zamanlar içinde
kaydı dikkate alınmadan kendi zâtında varlığı olmayan bir şeye varlık vermenin adıdır.
Kadîm: Göreli ve mutlak kadîm olarak iki şekilde tanımlanır. Göreli kadîm; bir şeyin
geçmişteki zamanı, başka bir şeyin zamanından çok olandır. Bu kadîmlik, başka bir şeye
nispetle kadîmdir. Mutlak kadîme gelince; onun iki anlamı vardır. Biri zaman, diğeri zât
açısındandır. Zaman açısından mutlak kadîm, sonsuz bir geçmiş zamanda varolan şeydir.
Zât açısından mutlak kadîme gelince; o kendi zâtının varlığının ilkesi, kendisini gerekli kılan
bir ilke olmayan varlıktır. Yani öyle bir varlıktır ki, onun zâtının varlık ilkesi onu vacip kılan
bir ilke değildir. Öyle ise zaman açısından mutlak kadîm, kendisinin zamanlı bir ilkesi olan
varlıktır. Zât açısından mutlak kadîm, kendisinin kendisine ait bir ilkesi bulunmayan bir
varlıktır. O tek gerçektir. Ve zalimlerin büyüklenip böbürlenerek dediklerinden yücedir. Bk.
Enver Uysal, Hudud Risaleleri Çerçevesinde Kindi ve İbn Sînâ Felsefesinin Temel Kavramları,
(Bursa: Emin Yayınları, 2008), 80, 93, 114, 127-128-129, 133, 138, 152, 166-167, 170-171,
184, 192-194, 198-199, 216, 223, 245.
14 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 30-31.
15 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 33.
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bu zamânî başlangıcı bulunmayandır.16 Ya zât itibariyle sonsuzdur ki bu da Hak
Teâla’dır. Aristo’nun kullandığı bu kavram üzerinden zamanla ihtilaflar zuhur
etmiştir. Kadîm kendisinde birlik olandır, başka bir nesneye muhtaç değildir.17
Hâdis kavramıyla da iki şeylerin kastedildiğini söyleyen İbn Seb’în’e
göre, bir nesne zaman içinde varlığa geldiyse ona zamânî ihdas, kendi
kendisine var olamayan bir nesneyi var edene zâtî ihdas denir.18
İbn Seb’în’e göre bir nesneyi var etmeye halk denildiği gibi, bir madde
ve suretten bir nesneyi çıkarmaya da halk denir. İbda ile kastedilen ise, bir
nesnenin başka hiçbir nesnenin tesiri olmaksızın var olması olduğu gibi,
bir nesneye kendisinden önce bulunan başka bir nesneden varlık taakkul
etmesidir. Bir üçüncüsü ise Allah’tan çıkan ilk aklın, her mevcudun kendine
has varlığını muhafaza etmesidir.19
Aristo’nun burhanlarını âlem ve âleme yüklem olanların kısa bir izahı
ile giriş yapan İbn Seb’în’in ifadelerine müteakip bu konuda İbn Sînâ’nın
görüşüne bakılacak olursa şu tanımlarla karşılaşırız: “Hudûs; önce yokken sonra var olmaktır. Dolayısıyla bir varlıktan, bir de olmamaktan sonra
olmaktan bahsedebiliriz. Olmamaktan sonra, olmaya sahip olan her şeye
söylenirse bütün ma’lûller muhdes olur. Varlığı zamanla öncelenmiş olan
ma’lûlün varlığı, hareket ve başkalaşmayla öncelenmiştir. Zamanı gerektirmeyen anlamda muhdes; ya kendi varlığı mutlak olmamaktan öncedir, ya
da varlığı mutlak olmayan olmamaktan sonradır. Eğer varlığı mutlak olmamaktan sonra ise, onun meydana çıkış sebebi bir illettendir. İşte bu çıkış,
varlık verme tarzlarını en üstünü olan ‘İbda’dır. Çünkü yokluk kesinlikle
engellenmiş ve varlık ona hâkim olmuştur.”20
Bu açıdan İbn Sînâ’ya göre yaratma şu kavramlarla karşılık bulur:
Eys: Onunla(zorunlu varlıkla) mevcut olmak.
Leys: Kendi zâtında mevcut olmamak.
İbda: Bir şeyden başkası için yalnızca onunla ilgili olan bir varlığın
madde, alet veya zaman gibi aracılar olmadan oluşmasıdır. Kendisini
(bahsedilen ilgili varlık) zamansal yokluğun öncelediği şey, maddenin
aracılığından uzak kalamaz. Benzersiz yaratma (ibda); oluşturma
(tekvin) ve sonradan meydana getirmeden (ihdas) derece bakımından
daha yüksektir.21
Mutlak teys (oldurma) ise her hangi bir mevcut oldurma değildir. Her
16 Filozoflar âlem için bunu kullanırlar.
17 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 34-35.
18 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 36.
19 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 36-37.
20 İbn Sînâ, Metafizik II, trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, (İstanbul: Litera Yayınları,
2005), 6, 12, 122.
21
İbn Sînâ, el-İşârât ve’t-Tenbîhât/İşaretler ve Tenbihler, trc. Ali Durusoy-Muhittin
Macit-Ekrem Demirli, (İstanbul: Litera Yayınları, 2006), 139; Metafizik II, 86.
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şey o Bir’den hudûsa gelmiştir. Bir, onların muhdisidir. Muhdes, önce yok
iken sonra olandır. Bu sonra, eğer zamansal ise o şeyin meydana gelmesiyle
söz konusu öncelik ve bir yokluk onu öncelemiştir. Bu durumda bir şey,
‘ondan önce olmak’ ile nitelenmişken şimdi değildir. Dolayısıyla bir şey
hudûsa gelmeye hazırlandığında, mutlaka ondan önce onun varlığıyla yok
olan diğer bir şey vardır.22
İbn Sînâ bu konuyu metafiziğin temeli olarak görmüş ve tafsilatlı
açıklamıştır. Metafiziğin özünde var eden ile var olanların farkını ortaya
koymak ve varlığın var edenden nasıl sudûr ettiğini açıklamak vardır. Bu
gaye, doğal olarak sudûr nazariyesinin temel kavramlarına referansı zorunlu
kılmaktadır. İbn Sînâ buraya kadar yaratma ile ilgili önemli kavramları ele
almış, buradan hareketle ibda’nın hudûs ile ilişkisi üzerinden İlk İlke’nin
benzersiz yarattığının delilini ortaya koymuştur. Bu bakımdan İbn Sînâ’nın
demek istediği özetle şudur: İlletler, bir şey için mutlak yokluğu reddetmekte
ve bir şeye de tam varlığı vermektedirler. İşte bu, filozofların ibda dedikleri
şeydir. İbda, bir şeyi mutlak olmamaktan(leys) sonra oldurmaktır(teys).
Sorunun cevabına hazırlık safhası olarak değerlendirdiği bu bölümün
akabinde İbn Seb’în, Aristo’nun yanlış anladığı, yanlış anlaşıldığı veya
yanlış tevil edildiği noktaların olduğuna vurgu yapmaktadır.23 Bu konuda
22 Buradaki ‘sonra’ zât bakımından sonradır. Bir şeyin kendiliğinden sahip olduğu durum
ona başkasından gelen öncedir. Varlık ve zorunluluk, hâdis mevcuda başkasından geldiği
için, onun kendiliğinden sahip olduğu şey yokluk ve imkândır. Onun yokluğu, varlığından
öncedir. Varlığı ise yokluğundan sonradır. Buradaki öncelik ve sonralık zât bakımındandır.
Bir olan ‘İlk’ in dışındaki her şeyin varlığı kendiliğinden sahip olduğu olmamaktan sonradır
(yani imkânsızdır.) Bk. İbn Sînâ, Metafizik II, 86-87.
23 Gazzâlî’ye göre; “Müslüman Meşşâî filozofların inkâra sapmalarının asıl kaynağı Sokrat,
Hipokrat, Eflatun, Aristoteles ve benzeri önemli isimleri duymuş olmalarıdır. Bu filozofları
izleyen ve bu sebeple sapıtanlardan bir grubun, onların akıl güçlerini; yöntemlerinin
güzelliğini, geometri, mantık, fizik ve metafizik hakkındaki bilgilerinin niceliğini; üstün
zekâ ve anlayışa sahip olmalarından dolayı gizli meseleleri ortaya çıkarmada başkalarına
üstün gelmeleri onları etkilemiştir. Onlar, bu filozofların, olgun akla ve birçok fazilete
sahip olmakla birlikte, dini kaideleri ve inançları inkâr ettiklerine, din ve mezheplerin
ayrıntılarını kabul etmediklerine, bu şeylerin oluşturulmuş kanunlar ve aldatıcı hilelerden
ibaret olduğuna dair inançlarını bizlere naklettiler. Önceki filozofların inançları, bu
anlatılanları duyan Meşşâî filozoflarının yapılarına uygun düşünce, kendi anlayışları gereği
faziletliler topluluğunda yer almak ve onların izinden gitmek, kendilerini halk yığınlarının
telakkilerinin üstünde görmek ve atalarının diniyle yetinmeyip onu küçümsemek suretiyle
küfür akidesini benimsemek onlara hoş göründü. Hakkı taklitten ayrılmanın zarafet, gösteri
ve batılı taklit etmenin bir güzellik olduğunu sanarak, bir taklitten ötekine geçmenin delilik
ve budalalık olduğunun farkına varamadılar. Allah’ın yarattığı şu âlemde Hakkın yolundan
çıkıp batılı tasdik edenden daha düşük seviyede kim olabilir? Bu kalın kafalıların nabzının
ahmaklıkla çarptığını görünce bu kitabı yazmayı görev bildim. Amacım; önceki filozofların
metafizik konusundaki inançlarının tutarsızlığını göstermek, görüşlerini reddetmek, aklı
başında olanlar için karşılaşılacak tehlikeyi gözler önüne sermek ve bunun sıradan halk
yığınlarındaki zeki kimselere ibret olmasını sağlamaktır. Taki Allah’a ve ahiret gününe iman
konusunda önceki ve sonraki bütün önemli şahsiyetlerin görüş birliği halinde olduklarını,
bu taklitçi zındıklar görsün. İşte onların öğretilerinin amacı budur.” Bk. Gazzâlî, Tehâfütü’l-

18

İLAHİYAT’TA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Meşşâî felsefenin önemli temsilcisi İbn Sînâ’ya da göndermede bulunarak,
onun, tıpkı Ebû Velîd Muhammed İbn Rüşd’ün (ö. 1198) de iddia ettiği gibi
Aristo’yu doğru nakletmediğini iddia eder.24 İbn Seb’în, gerçek hakikatin
Aristo’nun doğruları ya da yanılgıları ile değişmediğini söyleyerek, bir nevi
hakikatin peşinde gideceğini ve kralın sorularını da hakikatin dışında cevaplandırmayacağını gösteren bir duruş sergilemektedir.
Aristo, âlemin kıdemine dair burhanlarını ortaya koymadan önce, felsefî sistemini her tabaka insanın anlayabileceği bir şekilde dercetmiş ve bunun için ilimleri sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırma, âlemin kıdemi gibi üst
düzey anlamayı gerektiren bir konu için tabiatı itibariyle gereklidir. İlimler
ona göre mantık ile başlar, ardından tabiat ile devam eder. Tabiat ilminin
ana konusunu (cevher ve kısımları) belirledikten sonra tekrar bu delillerle mantığa döner. Mantık ilmi kapsamında tabiatın konularını mantıkî ve
cedel usûl ve kaidelerle irdeler.25 O, bu araştırma ve gözden geçirmeler sonunda hak ve hakikat şartlarına uygun olarak elde ettiği neticelere ve bu
neticeleri elde etme yollarına burhan demiştir.26
Hak ve hakikat şartlarına uygun bulduğu nesneleri kendisinden sonra gelecek araştırmacılar için kitaplarında olduğu gibi bıraktığını söyleyen Aristo’nun kitaplarında çok kimseleri şaşırtan yerler bu gibi yerlerdir.
Aristo’nun tabiat ilminde kullandığı usûl, yakîne erişinceye kadar cedelî ve
yakînî arasında giden bir usûl idi ki o, her mevzuda yakînî buluncaya kadar
cedeli merdiven yapmıştır. Buradan da Aristo’nun tabiî varlığı kuşatan ve
mukaddemlerden ve önermelerden teşekkül eden küllî usûle ulaştığı sonucu çıkartılabilir.27 Aristo’nun izlediği bu yöntem bir yönüyle onun eksik
ya da yanlış anlaşılmasının sebebi de sayılabilir. Çünkü usûlündeki bu derinlik ve cedeli, izahatlarının merdiveni yapmış olması, burhana ulaşmada
kendisinden sonrakiler için bazı yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiştir.
Aristo, mantık ilminden tabiata ulaşıp buradan cevher ve kısımlarını
alarak tekrar mantığa dönüş yapmakta, akabinde ulaştığı yerden tekrar tabiata yol almaktadır. Bu noktada o, cismanî cevherlerin mahiyetlerini ve
aynı zamanda niçin var olduklarını araştırmaya başlar ve neticede bunların
birinin bilkuvve olan madde, diğerinin bilfiil olan ve kendisini var eden
suret olduğu kanısına ulaşır.28
Felasife, trc. Mahmut Kaya ve Hüseyin Sarıoğlu, (İstanbul: Klasik Yayınları, 2009), 2-3; el
Munkîz Mine’d-Dalâl, trc. Yapla Pakiş, (İstanbul: Umran Yayınları, 1998), 45-46.
24 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 38-39.
25 Bk. Süleyman Hayri Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzâlî Metafiziğinin Karşılaştırılması,
(İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1993), 30-33.
26 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 40-43.
27 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 43-44.
28 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 43. Karşılaştırma için bk. Aristoteles, Metafizik
(VII. Kitap), trc. Ahmet Arslan, (İstanbul: Sosyal Yayınları, 2010), 336-337, 343-347.
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Aristo, tabiî cevher faslını bitirdikten sonra sonsuz olarak uzanan bir
tabiî ve cismanî cevher bulunup bulunmadığını bulmak ister ve böyle bir
cevherin bulunmadığı neticesine ulaşır.29 Bu netice onu; hareket, mekân,
zaman, mesafe, boşluk gibi kavramların ne demek olduğunu araştırmaya
itmiştir. Hareketin bu kavramlarla ilişkisinden yola çıkarak, nesnelerin
boşluğu asla kabul etmediğini söylemiştir. Bu kavramların arasındaki ilişki
sebebiyle tabiî cisimlerin hepsini kaplayan, onları tekerlek/daire gibi kuşatan sonlu bir cismin varlığını burhan yoluyla ortaya koymuştur. Buradan
da bu tekerleği/daireyi hareket ettiren İlk Muharrik’e ulaşmıştır.30
Aristo’nun bu sistemi İbn Sînâ’nın felsefesinde önemli bir yer edinir. Tabiata ait alandan gök cisimlerinin aracılığı ile İlk Muharrik’e ulaşmak, hem
geliştirilerek, hem de değiştirilerek İslam felsefesinin önemli bir tartışma
alanını teşkil etmektedir. İbn Sînâ’ya göre; “feleksel bir cisim, kuşattığı feleksel bir cismin nedeni olsaydı, feleksel cismi imkân halinde bulurduk. Varlık
ve zorunluluk, nedenin varlığından ve zorunluluğundan sonradır. Fakat
kuşatılanın varlığı ve kuşatandaki boşluğun yokluğu beraberdir. Çünkü
kuşatan için bir imkân var olmuştur. Nedenin bireyselleşmesi, varlık ve zorunlulukta nedenlinin bireyselleşmesinden önce gelir. Bu durumda boşluğun yokluğu ya zorunlu olacak ya da zorunlu olmayacaktır. Ama iki durum
da mümkün değildir. O halde göksel nefislerden hiç bir şey, altındakinin
ve içinde kuşatılanın nedeni değildir. Kuşatılanın, kuşatanın nedeni olması
mümkün değildir. Dolayısıyla kuşatılan cismin nedeninin cisim olmadığını kabul edersen, cisim olmayan bir kuşatan gerekir. Ve boşluğun imkânı
da kuşatanın varlığıyla beraberdir. Kuşatanın varlığı ancak kuşatılanın imkânına eşlik eder. Kuşatanı önceleyen bir neden bulunduğu zaman ve bu
nedenin varlığı kuşatanın yüzeyini sınırlandırdığında kuşatılanın varlığıyla
beraber bir imkân bulunur. Nihayetinde biz deriz ki; kuşatan ve kuşatılan
beraberce iki sebeple zorunlu olurlar. Kuşatılan ancak kendi nedeni olan,
diğer bir cisim olmayan kuşatana kıyasla mümkün olur. Bu kıyas ise hiç
bir yönden boşluğun varlığına imkân vermez. Ancak onu içindeki kuşatan sınırlandırır. Kuşatanın sınırlanmasının kuşatılan üzerinde bir önceliği
yoktur. Kuşatan ve kuşatılan, ikisi beraber mümkün olarak alındıklarında,
ortada ne bir şeyin sınırlanması, ne de bir mekân olur; eğer dolmamışsa
boşluk olur. Netice itibariyle göksel cisimler, birbirlerinin arasındaki kuşatan ve kuşatılan durumlarından dolayı birbirlerinin nedeni değildirler.”31
İbn Sînâ’nın da Aristo’dan esinlendiğine şahit olduğumuz boşluk konusu
Aristo’nun kozmolojisinin temelini oluşturur. Onun boşluğu kabul etmeyen
kozmolojisi, metafiziğe sıçrarken, âlemin ötesinde asla boşluğun olmadığı
29 Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzâlî Metafiziğinin Karşılaştırılması, 39-45.
30 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 44-45. Karşılaştırma için bk. Aristoteles, Fizik, trc. Saffet
Babür, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2014), 363-371; Fârâbî, Felsefetu Aristotalis, thk.
Muhsin Mehdi, (Beyrut: Lecnetü’l-İhyai’t-Türasi’l-Felsefi el-Arabi, 1961), 95-97.
31 İbn Sînâ, İşârât, 154-156.
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kabulünden hareketle işlerlik kazanmaktadır. Ona göre âlemde boşluk
olmadığı için bütün cisimler birbirine temas eder.32 Bu temasın neticesinde
bütün âlemin bir nizam üzerine olması zorunludur. O, nizam için âlemi
oluşturan bazı kadîm cisimlerin varlığını gerekli görmüştür. Aristo’ya göre
âlemi oluşturan bu kadîm cisimlerden bir parça kalkarsa, âlemdeki düzen
bozulur. Mekândaki hareket bu parçalardan biridir. Bu hareket, boşluk
olmaksızın en uzak feleğe kadar devinim yapan bir hareket meydana
getirir. En uzaktaki felek (maddeye en uzak, İlk Muharrik’e en yakın) yani
felek-i aksa/cirm-i aksa, kendisinin altında dört feleği daha barındırır. Bu
hiyerarşik düzen aşağıya doğru mevcutlar, hayvanlar, bitkiler, madenler,
dört unsur (hava, su, toprak, ateş) ve dört bileşenin33 (sıcaklık, soğukluk,
kuruluk, yaşlık) oluşumu ile son bulur.34 Son olarak madenlere ve nebatlara
dair söz söyleyen Aristo, bunlar üzerinden ruh bahsine geçerek bunu nebat,
hayvan ve insan nefsi olarak adlandırmıştır.35 Bu da Aristo’nun kozmoloji
üzerinden psikoloji ilmini metafiziğe bağlamak istediğini göstermektedir.36
Aristo’nun İlk Muharrik’e doğru götürdüğü bu tasnifte akla şu soru
gelmektedir. Acaba İlk Muharrik bu hareketi nasıl başlattı? İlk Muharrik’in
hareketi başlatması ve her şeyi kaplayan sonlu cismin kendisini harekete
geçiren hareket ettiricinin hareketiyle asla boşluk bırakmadan hareket
ettirmesi kanaatimizce Aristo’nun tabiattan metafiziğe geçiş aşaması
kabul edilebilir. Bu geçiş zorunlu olarak fizik ile metafiziğin bağlantısının
kurulabileceği psikoloji ve kozmoloji basamaklarıyla olabilecektir. Buradaki
tasnif kozmolojiyi önceleyen bir geçiştir. Hayvan ve insan nefislerine yapılan
vurgu, kozmolojinin devamında psikolojinin de metafiziğe ulaşmada bir
basamak teşkil ettiğini ispatlamaktadır.
Böylece anlamaktayız ki Aristo, öncelikle ilimleri sınıflandırarak,
kıdemin nasıl ve hangi ilmî basamaklardan geçmesi gerektiğini ve bu
bağlamda nasıl anlaşılacağı hakkında bir yol haritası çizmektedir. Kıdeme,
mantıktan hareketle, tabiat ilimleri ve metafiziğin kaideleri çerçevesinde bir
alan vermekte, mantık ilminde kavramsal tanımını verdiği kıdeme, tabiat ve
metafizik ilminde ontolojik ve epistemolojik anlamını kazandırmaktadır.
İbn Sînâ, Aristo’yu yorumlarken, onunla uzlaştığı ve ondan ayrı düştüğü
mevzuları yeri geldikçe izah etmektedir. O, bu konuda İlk Muallim’in sevilen
İlk İyi’nin cevherinin tek olduğunu, göğün kürelerinden her birisinin
kendine özgü bir yakın hareket ettiricisi, kendine özgü bir arzu duyanı ve
32
Aristoteles, Fizik, 165-167; Metafizik, 476-478; James T. Cushing, Fizikte Felsefî
Kavramlar-Felsefe ve Bilimsel Kuramlar Arasındaki Tarihsel İlişki І, trc. Özgür Sarıoğlu,
(İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2003), 32-33.
33 Kullanılan kavram bizim isimlendirmemizdir.
34 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 47-49.
35 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 50. Karşılaştırma için bk. Bolay, Aristo Metafiziği ile
Gazzâlî Metafiziğinin Karşılaştırılması, 70, 96.
36 Bk. Aristoteles, Metafizik, 352-353.
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âşık olunanı olsa bile, göğün bütününe ait bu ilk hareket ettiricinin birden
fazla olmasının mümkün olmadığını, her şeyi hareket ettiren çokluğu
nefyettiğini söylemiştir. Aristo’dan sonra gelen Meşşâîlerin de bu kanaatte
olduğunu söyleyen İbn Sînâ, Aristo’nun ve ona uyumlu veya muhalif
görüşlerin arasındaki tartışmayı şu sözleriyle açıklar: “İlk Muallim; hareketli
kürenin sayısını kendi zamanında bilindiği tarzda ortaya koymuştur.
Onların sayısı, ayrık ilkelerin sayısına tabidir. İlk Muallimin arkadaşlarında
daha doğru sözlü birisi ‘Bütünün İlkeleri’ hakkındaki risalesinde, ‘her
kürenin kendisine özgü bir hareket ettiricisi ve arzu duyulanı olsa bile,
bütün göğün hareket ettiricisi birdir ve onun sayıca çok olması mümkün
değildir.’ demiştir. Anlamlarda derin olmasa bile İlk Muallimin kitaplarını
güzel bir şekilde özetleyen bir kimse ise şunları söylemiştir: ‘En muhtemel
ve en uygun olan, her feleğe özgü hareketin bir ilkesinin, o felekte var olması
ve feleğe özgü hareketin ilkesinin ayrık bir maşuk olarak var olmasıdır.’ Bu
iki kişi İlk Muallimin talebeleri içinde doğru görüşe en yakın olanlarıdır.37
Bu görüşlerin nihayetinde İbn Sînâ için astronomi sanatında şu belirgin
hale gelmiştir: Göksel hareketler ve küreler çoktur ve bunlar; yön, hız ve
yavaşlık bakımından farklıdırlar.38 Her hareket için, başkasınınkinden
farklı bir hareket ettiricinin ve başkasınınkinden farklı bir maşukunun
olması gerekir. Bütün küreler ve hareketler İlk İlke’ye arzu duymada ortak,
bu nedenle hareketin devamında ve dönüşünde de ortaktırlar.
Mukaddime diyebileceğimiz bu izahatların tamamı, İbn Seb’în
tarafından âlemin kıdeminin Aristo’nun görüşleri üzerinden burhanî
olarak nasıl ispat edilebileceğinin zeminini oluşturmaktadır. Zaten İbn
Seb’în’in buraya kadar ki bölüme “maksatlar” demesinin hikmeti budur.
Bundan sonraki bölüm ise “burhanlar” adı ile tartışılmaktadır. Sicilya Kralı
II. Friedrich’e verilen cevaplar da aslında buradan itibaren başlamaktadır.
Fakat bu kısmın anlaşılması, her şeyden önce Aristo’nun bu konuyu nasıl
şekillendirildiğinin bilinmesi gerekir. Onun fikirlerini özellikle ilimlerini
tasnif etme şekli üzerinden izah eden İbn Seb’în, mantıktan metafiziğe
giden bu sistemde âlemin kıdemi iddiasının tartışma zeminini Aristo’nun
kitapları üzerinden kurmaktadır.

2. ARİSTO’NUN ÂLEMİN KIDEMİNE DAİR BURHANLARI
VE BUNLARIN MEŞŞAİ FELSEFEDEKİ İZLERİ
İbn Seb’în Kral’ın ilk sorusuna Aristo’dan on bir burhan getirmektedir. Bu
burhanlar birbirleriyle bağlantı kurularak ve birbirini izleyen bir sıradüzen
ile anlaşıldığında sorunun cevabı teşekkül etmektedir. Biz bu çalışmamızda
Aristo’nun İbn Seb’în tarafından aktarılan ve yorumlanan burhanlarına
37 İbn Sînâ, Metafizik II, 135-136.
38 İbn Sînâ, Metafizik II, 136. Bu konuda Aristo’nun görüşü için bk. Aristoteles, Gökyüzü
Üzerine, trc. Saffet Babür, (Ankara: BilgeSu Yayınları, 2013), 53-55.
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İbn Sînâ’nın burhanî katkısını da ekleyecek, bir nevi İbn Seb’în’de Meşşâî
felsefenin izlerini süreceğiz.
2. 1. Âlem zamandan, zaman ise âlemden ayrılmaz.
“Aristo, âlemin yok iken var olmasının ancak teehhür manasıyla
taakkul edebileceğine kail idi. Teehhür ise zamansız tasavvur olunamaz.
Teehhür mefhumunda zamanın kendisine takaddümü ve kendisinin
zamandan teehhürü vardır. Hâlbuki Aristo katında zaman, takaddüm ve
teehhür cihetiyle hareketin miktarı olmakla âlemin levahıkındandır. Âlem
zamandan, zaman ise âlemden ayrılmaz.39 İhdas ise zamanın takaddümü
olmaksızın muhaldir. Bunun için âlem hâdis değil, kadîmdir.”40 Kısacası
Aristo’nun söylediği şudur: Âlem zamanda yaratılmıştır. Zaman ise
sonsuzdur. O halde zamanda âlemin bir başlangıcı yoktur.41 Hâdis zamanda
39 Âlemin kadîm olmasına dair ileri sürülen görüş Aristoteles temellidir. Aristoteles,
zaman ve şu an ile ilgili analize dayanarak hareketin kadîm olduğunu ileri sürer. Argüman
Alexander’li Aphrodisias tarafından geliştirilerek şu şekle dönüştürülmüştür: Varsayalım
ki içerisinde Tanrı’nın evreni yarattığı sonlu geçmişte bir ilk an vardı. Buradaki ‘evren’,
dünyamızı oluşturan bütün türler, türsel formlar ve maddenin bir birleşimi olarak
anlaşılmalıdır. Bu durumda sadece Tanrı varken yani Tanrı’nın yaratmasından önceki
zaman ve daha sonra da Tanrı yarattıktan sonra, Tanrı ve âlem birlikte var oldukları zaman
var olacaktır. Bu noktada Alexander’le Aphrodisias anlaşılır bir şekilde daha önce mülahaza
etmiş olduğumuz Aristoteles’in zaman analizine başvurur. Bu şekilde O, zamanın gerçekliği
hareketin varlığını gerektirmekle hareket, harekete maruz kalan madde-form bileşimini
önceden varsayar. Sonuç olarak, eğer birisi âlemin zamansal bir başlangıcı olduğunu
varsayarsa, evrenin var olmadığı zamanda, evrenin kendisi olarak anlaşılan form-madde
bileşiminin var olduğu görüşüne bağlanmış olacaktır ki, bu apaçık bir çelişkidir. İşte bu klasik
delil, ‘yaratmadan önce’ ifadesindeki ‘önce’nin anlamının zamansal ‘önce’ye işaret ettiğini
ileri sürdüğünde, açık bir şekilde, henüz ispatlanmamış bir noktayı doğru varsaymaktadır.
Bu klasik delilin ispatına hem İbn Sînâ, hem de Gazzâlî gibi düşünürler itiraz etmiştir. Bk.
Mc Ginnis, “Değişme Zamanı: İbn Sina’da Zaman, Hareket ve İmkân”, Uluslararası İbn Sînâ
Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, Mayıs 2008), edt. Mehmet Mazak ve Nevzat Özkaya,
(İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2009). 259-260-261-264.
40 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 51. Karşılaştırma için bk. Aristoteles, Fizik, 123, 183,
199-202; Metafizik, 473-476.
41 Hocazade, filozofların âlemin kıdemi konusundaki bu delillerine verilen cevabı,
Nasıruddin Tusi’den nakletmiştir. Bu görüşe göre: “Biz Yüce Allah’ın âlemi yaratma
konusunda gereken her şeyin, hiç bir hâdis şeye bağlı olmadan ezelde hâsıl olduğunu kabul
ediyoruz. Ancak buna karşı, filozofların, “bu durumda şayet âlem kadîm olmazsa, âlemin
her hangi bir müreccih olmadan tercih edilmesi gerekir” şeklindeki görüşlerini kabul
etmiyoruz. Çünkü âlem yaratılmazdan önce, gerçekleşmiş bir zaman yoktur ki, âlemin var
olduğu vakitte meydana gelmesi için bir müreccihe ihtiyaç duyulmuş olsun. Bilakis ezelde,
yani âlemin var edilmesinden önceki durumda zaman, tamamen vehmi bir şeydir, onun bir
varlığı yoktur. Zamanın varlığı ancak âlemin varlığı ile başlar. Çünkü zaman, büyük feleğin
hareketinin ölçüsüdür. Âlemin varlığından önceki vehmi zamanın cüzlerinin, birbirinden
ayrılması, ancak âlemin dışında bir mekânda olduğu gibi, salt bir vehmin işlerindendir.
Aynı şekilde nasıl ki; “âlem, meydana geldiği mekânda meydana geldi” denemez ise, bunun
gibi, “âlem, niçin meydana geldiği vakitten önce mevcut değildi, niçin daha önce meydana
gelmedi?” de denemez. Bk. Abdurrahim Güzel, Karabâğî ve Tehâfütü, (Ankara: Kültür
Bakanlığı Yayınları, 1991), 77.
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öncelenendir. Bu sebeple âlem, hâdis değil kadîmdir. Çünkü âlem zaman
ile öncelenmez.42
Aristo’nun iddia ettiğinin aksine İbn Sînâ’ya göre âlemin de kendine göre
bir başlangıcı vardır. Bu durum İbn Sînâ tarafından şu şekilde delillendirilir:
“Varlığı mümkün olan mevcudun bir neden ile varlık sahibi olduğu ve kendi
başına bir varlığının bulunmadığı bilinmektedir. O’nun varlığının sebebi
başka bir şeydir. Hâdis denilen şey işte budur. Varlığı Kendinde Zorunlu ise
birdir. Bu durumda diyebiliriz ki âlemin âleme benzemeyen bir başlangıcı
vardır. Âlemin varlığı O’ndandır. Onun varlığı zorunludur. O’nun varlığı
kendindendir. Daha doğrusu O, gerçekte salt varlıktır. Her şeyin varlığı
O’ndandır. Nitekim mesela; Güneş’in aydınlığı kendisindendir. Her şeyin
aydınlanması O’nunla ilintiseldir. Güneş’in ışığının kendisiyle kâim olduğu
doğrudur. Fakat Güneş’in ışığının mevzuunun olması böyle değildir.
Zorunlu Varlık’ın varlığının mevzuu yoktur. Bilakis kendi kendisiyle
kâimdir.”43
İbn Sînâ, bu ifadeleriyle âlemin zamanda yaratılmadığını belirtmekle
beraber, hiçbir eserinde âlemin kadîm olduğunu da söylememiştir.44
Burada yapılması gereken önemli bir ayrım, âlemin kıdemi tartışmasında
kıdeme yüklenen anlamdır. Dikkat edilirse İbn Seb’în, Kral II. Friedrich’in
bu mevzudaki sorusunu düzeltirken öncelikle Aristo’nun kıdemden ne
anladığının tespitini zorunlu görmüştür. Bu bağlamda İbn Sînâ da benzer
bir şekilde âlemin kıdemi konusu ile Zorunlu Varlık’ın her şeyin sebebi
olduğu için kadîm olduğu gerçeğini birbirinden ayırmıştır. Bu sebepledir
ki İbn Sînâ’ya göre zaman olarak olmasa da âlemin de kendine göre bir
başlangıcı vardır. Bu görüş Fahreddîn er-Râzî (ö. 1210) tarafından da
desteklenmektedir. Onun Şerhu’l-İşârâ adlı eserinde âlemin kadîm olduğu
iddiası, âlemin ontolojik kıdemiyle değil, Tanrı’nın kadîm fiili olduğuyla
açıklanmaktadır.45 Tanrı, varlık verici olarak kusursuz olduğuna ve bu
yüzden O’nun varlık vermesi hiç bir şekilde kesintiye uğramadığına göre,
âlemin böyle bir failin fiili olarak süreklilik arz ettiğini düşünmek gerekir.
Kısacası varlık verme sürekliyse, varlık verilen de süreklidir. Bu görüşten
âlemin varlığının ontolojik kıdeme sahip olduğu sonucu çıkarılmamalıdır.
Çünkü İbn Sînâ’nın sistemi gereği yalnızca el-Evvel kadîmdir. 46
42 “Aristo’nun zaman hakkındaki görüşünde bir kapalılık vardır. O, bütün âlemi kuşatan
bir zaman anlayışına sahip olmayıp, sadece ay Altı âlemi içine alan bir zaman kabul
etmekte, zamanın varlığı itibariyle düzenli ve sürekli hareketin ölçüsü olduğunu söylemekle
beraber, zamanın ay Üstü âlemde hiçbir tesiri görülmemektedir. Zamanın varlığını bir ruha
bağlamakta; fakat ruhu sonlu, zamanı sonsuz, bölünebilir ve yaratılmamış kabul etmektedir.
Psişik durumlara göre değişen bir sübjektif zaman kabul den Aristo, bu haliyle soyut olmayan
bir zamandan bahsetmekte, fakat sübjektif bir anlayışla arada mütereddit kalmaktadır.” Bk.
Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzâlî Metafiziğinin Karşılaştırılması, 83.
43 İbn Sînâ, Danişnâme-i Âlâî, trc. Murat Demirkol, (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler
Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2014), 238-240.
44 İlhan Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, (İstanbul; İz Yayıncılık, 2002),
97-104.
45 Fahreddîn er-Râzî, Kitâbu Şerhu’l-İşârâ, nşr. Mustafa Efendi ve Muhammed Emin
Hancî, (Matbaatü Mısır, 1326), 97-104.
46 Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, 105.
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İbn Sînâ’nın görüşüne uymayan fakat Gazzâlî tarafından sanki İbn Sînâ’ya
aitmiş gibi anlatılan ‘Allah ile âlem arasındaki varlık önceliği zât bakımından
değil zaman bakımındandır.’ iddiası Nasîruddîn et-Tûsî’nin (ö. 1274) de gündemini işgal etmiştir. Onun ‘Allah’tan başka kadîm yoktur’ diyerek âlemin
kıdemi konusunda da kelâmî görüşe meylettiği görülmekle birlikte; ‘gerçek
kıdem ve hudûsta zaman dikkate alınmaz’ ifadesi de zâti kıdem ve hudûsun
esas olduğunu vurgulamakta ve bir anlamda kelâm ile İbn Sînâ felsefesi arasında bir arabulucu olmaya çalışmaktadır. Zira o, İbn Sînâ’da zât bakımından
âlemin hâdis olduğunu kabul eder.47
Böylece anlaşılmaktadır ki İbn Sînâ’ya göre, zamanın kavramsal varlığı
için daima bir varlıksal hareket gerekli olduğundan, ayrıca geriye dönük olarak yaratmanın başladığı ‘ilk an’ hiçbir zaman belirlenememekte ve sözü edilen yaratma zamanın içinden bir başlangıca sahip olmamaktadır.48 Buna göre
hem varlığının bir illeti veya sebebi bulunmayan şeye kadîm denilmekte,
hem de varlığının başlangıcı zamandan önce olan şeye kadîm denilmektedir.
Aynı durum hâdis için de geçerlidir. Yani hem varlığının bir illeti olan şeye
hâdis denilmekte hem de varlığının başlangıcı, zamanın içerisinde meydana
gelen şeye hâdis denilmektedir.49 Bu tanımlar Allah-âlem münasebetine tatbik edildiğinde, Yaratıcı Allah, hem varlığa gelmesi yönüyle bir sebebi veya
illeti bulunmadığı için kadîmdir, hem de varlığı zaman içerisinde meydana
gelmediği için kadîm olmaktadır. Âlem ise, varlığının başlangıcı zamanda
meydana gelmediği için, bir taraftan kadîm görünmektedir, öte yandan âlemin (ilk benzersiz yaratılanın) varlığa gelmesinin bir sebebi veya illeti olarak
Yaratıcı söz konusu olduğu için âlem hâdistir.50
47 Nasûruddîn Tûsî, Tecrîd, thk. Muhammed Cevad Hüseyni Celali, (Kum, 1986), 115-120.
Nakil için bk. Ömer Mahir Alper, “Şehristânî’nin İbn Sînâ Eleştirisi: İbn Sînâ’nın Varlık Tasnifinde
Çelişki Nerede?”, Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, Mayıs 2008), edt.
Mehmet Mazak ve Nevzat Özkaya, (İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2009). 280.
48 İbn Sînâ’ya göre Allah ile âlem arasındaki ilişkinin mahiyeti zât ve zaman önceliği
tartışmasının sınırlılıkları bağlamında anlaşılabilir. Bu bakımdan İbn Sînâ kıdem ve hudus
kavramları üzerinden bir çerçeve çizmektedir. Ona göre “hudus; ilkede bir halin hudusa
gelmesiyle hudusa gelmiştir. İlk’ten hudusa gelen şeyin Zorunlu Varlık’ta sonradan meydana
gelmesi ya İlk’in doğası nedeniyledir ya da İlk’te bulunan bir araz nedeniyledir veya irade
nedeniyledir. İlk’in doğası nedeniyle olursa; İlk’in doğası başkalaşmış olur. İlk’teki bir araz
nedeniyle olursa; araz başkalaşır. İlk’teki irade nedeniyle olursa İlk’te meydana geldiğini ve
ondan başka olduğunu bir kenara bırakıp şöyle deriz: İrade edilen şey, var etmenin kendisidir
denirse; niçin daha önce var olmamıştır? Sorusu sorulur. Zorunlu varlık onu şimdi mi uygun
görmüştür? Vakti mi hudusa gelmiştir? Şimdi mi güç yetirebilmiştir? Bir insanın “böyle bir
soru boştur” demesinin hiç bir anlamı yoktur. Bu soru her vakitte yinelenen gerçek bir sorudur.
İrade edilen (murad) bir fayda ve amaç nedeniyle meydana gelmişse; meydana geldiği o şey
için daha üstün ise, meydana gelen yararlıdır. Bu şekildeki izahat da geçersizdir. Çünkü İlk
gerçek zâtı yetkin olandır ve hiç bir şeyden yararlanmaz.” Bk. İbn Sînâ, Metafizik II, 122.
49
Sebepsiz ve zaman üstü olan Allah, gerçek anlamda “kadîm” ve “ezelî”dir. Buna
karşılık, bir fail sebep tarafından zaman içinde ve bir şeyden meydana getirilen varlıklar
ise gerçek anlamda “hâdis”tir. Bk. İbn Rüşd, Faslu’l-Makal/Felsefe-Din İlişkisi, trc. Bekir
Karlığa, (İstanbul: İşaret Yayınları, 1999), 86-87; Tehâfütü’l-Tehâfüt, thk: Muhammed elArıbi, (Beyrut: Daru’l-Fikri’l-Lübnani, 1994), 105-107, 109-110.
50
Mehmet Ali Ayni ve Ferid Kam, İbn Arabi’de Varlık Düşüncesi, (İstanbul: İnsan
Yayınları, 1992), 41-43; bk. Nuri Çelepçi, “Gazzâlî’ye Göre Zaman ve Yaratma”, (Yüksek
Lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, 1996), 75-76.
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2. 2. Âlemin olmadığı bir zaman yoktur.
“Zaman, ister feleğin hareketlerinin adedi veya feleğin hareketlerinin
tadat ettiği müddet veya bir hâdisin başka bir hâdise mukareneti olsun;
var olanın varlığına yokluk tekaddüm ettikten sonra onun var olması ne
yolda olmuştur? Bir hüviyetten mi yoksa lâ-hüviyetten mi var olmuştur.
Hüviyet sadık ve vakıa mutabık nesnelerde bulunur ve bunları beş hassamız
ile biliriz. Yokluk mevcut olmadığından hüviyeti yoktur. O halde âlem
olmadan önce olmamasından sonra hangi nesneden çıkmıştır? Neden ve
nereden sudûr etmiştir? Varlıktan mı, yokluktan mı yoksa kuvveden mi
çıkmıştır?”51
“Eğer âlem varlıktan çıkmışsa varlık, bir failin fiilidir. Varlık, kendi
kendine var değildir. Her var olan nesne, kendisinin üstünde bulunan bir
illetin ma’lûlü olmakla her nesnenin ve her ma’lûlün üstünde bulunan
illete çıkılmakla sonsuzluğa doğru gidilir ki bundan da âlemin kıdemi sabit
olunur.”
“Eğer âlem yokluktan çıkmışsa, yokluk taakkul olunan bir nesne
değildir.52 Yokluk, lâ-hüviyettir, var değildir.53 Bunun için varlığın kaynağı
olamaz.”54
51 İbn Seb’în, Sicilya’ya Cevaplar, 51-52. Karşılaştırma için bk. Aristoteles, Fizik, 47-48;
Metafizik, 276-279.
52
“Şu halde yokluk, Aristo’nun âlemine ontolojik bir mahiyette girmiştir. Bu da
gösteriyor ki yokluk, Aristo’da değişmenin prensibinden sayılmaktadır. Aristo, yok’u yani
var olmayanı, var oluşun hareket noktası olarak almaktadır. Buna göre formdan yoksun
olan bir şeyden varlık meydana gelemeyeceği için, yok’tan da hiçbir şey meydana gelmez,
yani ezelî olan aynı zamanda ebedidir.” Bk. Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzâlî Metafiziğinin
Karşılaştırılması, 57.
53
“Filozoflar derler ki: Âlemin yok edileceğini mümkün görmenin savunulacak bir
yanı yoktur. İster kadîm, ister sonradan yaratılmış olsun, her hangi bir yerde bulunmaksızın
kendi kendine var olan hiç bir şeyin var olduktan sonra yok olması düşünülemez. Filozoflara
göre; “suyun altında ateş yakıldığı zaman su yok olur” denilerse, buna karşı; hayır yok olmaz,
sadece buhara dönüşür, sonra buhar da su olur”, derler. Demek oluyor ki heyuladan oluşan
madde havada varlığını sürdürmektedir. Heyula suyun suretini kendinde bulunduran
maddedir. Ne var ki sadece heyula, su suretinden çıkıp hava suretine bürünmüştür. Hava
soğukla karşılaşınca yoğunlaşıp suya dönüşür, yoksa madde yenilenmiş değildir. Aksine
madde, unsurlar arasında ortak olup sadece taşıdığı suretler değişmektedir. ‘Yokluk bir şey
değildir, o halde failden nasıl çıkmıştır.’ şeklindeki filozof iddiasına ise şu şekilde cevap verilir:
Yokluk bir şey olmadığı halde nasıl gerçekleşmiştir? Yokluğun failden sudûr etmesinin
anlamı, onun sadece failin kudretine dayalı olarak gerçekleşen bir şey olmasıdır. Yokluğun
gerçekleşmesi düşünülüyorsa, kudretle olan ilişkisi niçin düşünülmesin? O halde araz ve
suretlere yokluğun asla ilişemeyeceğini inkâr ederek; ‘yokluk bir şey değildir ki nasıl ilişsin,
yenilenmekle ve ilişmekle nasıl nitelensin?’, diyen kimseyle sizin aranızdaki fark nedir?
Yokluğun arazlara ve suretlere ilişmesinin düşünülemeyeceğinden şüphe etmiyoruz. Bir
ad verilsin veya verilmesin, ilişmekle nitelenenin gerçekleşmesi akla uygundur. Dolayısıyla
gerçekleşmesi akla uygun olanın, kudret sahibinin kudretiyle olan ilişkisi de akla uygundur.”
Bk. Gazzâlî, Mekâsîdu’l-Felâsife/Felsefenin Temel İlkeleri, thk. Süleyman Dünya, (İstanbul:
Vadi Yayınları, 1997), 54.
54 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 52.
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“Eğer âlem maddeden ârî bir zât katında kuvveden çıkmışsa, o halde
o maddeden ârî olan zâtın âlemi kuvveden fiile getirmesine sebep ve illet
nedir? Hangi illet kendisine âlemi kuvveden fiile getirtmiştir? Bu zâtın yüce
ve yüksek olan zâtında ne gibi değişiklik hâdis oldu da âlemi kuvveden fiile getirdi? Kıdem ile mevsuf olan zâtta tam bir birlik vardır. Onun zât ve
manasında asla bir halden başka bir hale geçiş bulunmaz.55 Failin zâtında
değişiklik olmayacağı gibi, bir hal ve vaziyetten başka bir hal ve vaziyete
geçmek suretiyle cüz’î hareketler dahi en son ve en uzak olan külli hareketle
hareket eden cirm-i aksa’da bulunmayacağı gibi, muharrikinin kıdeminden
dolayı aynı zamanda bu hareketin dahi kadîm olması ve hareket, ancak cisim ile taakkul edileceğinden hareket ile beraber cismin de kadîm bulunması lazım olur ki, bundan da gerek hareketin ve gerek cismin önü ve başı
bulunmamış olur.”56
Âlemin kadîm olduğu iddiasını varlık-yokluk ve imkân ilişkisi üzerinden tartışan bu delil özetle şunu söylemektedir: Yokluğun bir hüviyeti yoktur, çünkü mevcut değildir. Yani âlemin kimlik kazanmadığı/var olmadığı
bir zaman yoktur. Âlem olmadan önce, olmamasından sonra hangi nesneden sudûr etmiştir ki, böyle bir kabul ile biz varlığın yokluktan çıktığını
kabul edelim!
Şayet âlemin bir varlıktan çıktığını kabul edecek olursak, her var olanın
kendisinin üstünde bulunan bir illetin ma’lûlü olduğunu da kabul etmemiz
gerekir. Bu durum sonsuz bir teselsülü doğurur. O halde bu netice âlemin
kıdemini ispatlar. Şayet âlem yokluktan çıkmıştır iddiasında bulunursak,
yokluk bir şey değildir ki âlem gibi varlığı varlıklarla beraber var olan bir
şeyin kaynağı olsun? Şayet âlem kuvveden çıkmıştır iddiasını kabul edecek
olursak, bunun için bir illete ihtiyaç duyulur. Bu yüce illetin zâtında nasıl bir değişiklik oldu da/olacak da âlemi kuvveden fiile getirmiştir. Onun
zâtında asla bir halden başka bir hale geçiş olmaz. Başkalaşım yalnız kevn
ve fesad âleminde ve feleğin cüz’î hareketlerinde vuku bulur. Bu sebeple
İlk İllet’in zâtında değişiklik olamayacağı gibi, cirm-i aksayı küllî hareketle
harekete geçirdiği için, onun bu harekete geçirici hareketi de kadîmdir ve
böylece hem bu hareket hem de bu hareketle harekete geçen cisim yani
âlem kadîm olur.
Varlık Meselesi, insanın karşı karşıya kaldığı en çetin meseledir. Meselenin çetin olması, bir taraftan çok belirgin olmasından kaynaklanmaktadır.
Her insan ‘var’ ile ‘yok’ sözlerinin manasını bilir ve dolayısı ile varlık meselesinin ilgili olduğu alan herkes tarafından bilinen, dolayısı ile kendiliğinden belli olduğu, kendi kendini izhar ettiği için, zorluk, ‘herkesin bildiği’
hakkında konuşmanın zorluğudur. Varlık zâhirdir; ondan daha zâhir olan
55 Bk. Aristoteles, Metafizik, 406-407.
56 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 52-53. Karşılaştırma için bk. Aristoteles, Metafizik, 502508.
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başka bir şey bulunmadığı, bulunanın da yine varlık olacağı dikkate alındığında, varlığı bilmenin yolunun yine varlık olduğu ortaya çıkacağı için,
varlığın kendisinden daha zâhir bir bilme yolu/vasıtası bulunmamaktadır.
Diğer taraftan meseleyi varlığın mahiyetini, yani ‘var ne ise onu o kılanı’
ve ‘onu var olmayandan neyin tefrik ettiği’ni sorduğumuzda, karşımıza
yepyeni bir soru çıkmaktadır: Bu soru kısaca ‘varlığın manası’ hakkındaki sorudur. Varlığın manası hakkındaki soru, mevcudu sırf mevcudiyetini
aşan daha üst bir nazarla ele almak demek olmaktadır ki, ‘mana hakkındaki
soru’nun hususiyeti de burada ortaya çıkmaktadır: Varlığın manası, varlığı
aşan daha üst bir çerçeveyi gerektirmektedir. Sadece ‘varlık vardır’ demek,
varlığın manası ile ilgili soruyu sormamaktır.
Varlığın manası ile ilgili soruyu sormamak ve olanı neyse o olarak kabullenmek mümkün olmakla birlikte, en iyi ihtimalle ‘insan dışı’ veya ‘insanüstü’ bir tavırdır. İnsanın yaptığı her fiilin, varlığının ötesinde bir manası
vardır. İnsan fiillerinin manası sadece ‘gerçekleştirilmeleri’nden ibaret değildir. Bir fiil, duruma göre sadece fiziki bir hareket değildir; onun kendisini aşan bir ‘manası’ vardır. Bu mananın muhtelif şekillerde ele alınması,
varlığının ötesinde bir çerçeveyi işaret etmektedir. Bilfiil varolan insanın
bütün varoluşu da anlamlı olabilmesi için, tekil fiilleri gibi, daha üst bir
çerçeveyi gerektirmektedir. Benzer bir şekilde insan dışındaki mevcudat da
insan ile birlikte, sadece mevcut olmaktan çıkıp bir mânâ kazanarak, bir
‘şey’ olmaktadır. Dolayısı ile varlığın manası ile ilgili soru, insanla ve insan
üzerinden taayyün etmektedir. Varlığın manası hakkındaki soru kendisi ile
birlikte, varlığı aşan ve ona bir mana veren daha üst bir çevreyi/çerçeveyi
işaret etmektedir. Bu üst çevre/çerçeve insan dışı için insandır. Bu üst çevre/çerçeve varlığın üstünde ve ötesinde, ‘varlığa aşkın’, ‘müteâl’ mıdır? Yoksa varlığın içinde, ‘varlığa içkin’ veya ‘varlıkta mündemiç’, midir? Varlık ile
ilgili soru, ister istemez, yokluk veya hiçlik ile ilgili olarak ta belirmektedir.
‘Yokluk’ varlığın nefyi ise, o zaman, varlığın nefyedilmesinin gerçekleştiği
çerçeve, yokluğa bir ‘mana’ sağlamaktadır. İlginç bir şekilde ‘varlığın nefyi’,
mana kazanmaktadır. Bu durum bizi, varlığı yokluk ile birlikte düşünmeye ve aynı soruyu ister istemez ‘yokluk’ için de sormaya sevk etmektedir:
Yokluk’un veya hiçlik’in manası var mıdır? Biz bu terimleri anlamlı olarak
kullandığımıza göre, bu kelimeler manalarını nereden almaktadırlar?57
İslam düşüncesinde bu kadar önemi olan bu kavramın İbn Sînâ açısından izahına baktığımızda ise şöyle bir durum ile karşılaşmaktayız: “Yokluk;
konu, tür veya cins için meydana gelme özelliğindeki bir şeyin olmamasıdır. İki şeyden birinin diğerine göre yokluk ve meleke olması mümkün
değildir. Bilakis o ikisinden meleke olan kendi başına düşünülen, bizâtihî
57
Tahsin Görgün, “Düşüncenin Mevzuu ve Maksadı Olarak İnsan Konevî, Fenari
ve Heidegger’de Varlık Meselesi”, Uluslararası Sadreddîn Konevî Sempozyumu Bildirileri,
(Konya, Mayıs 2008), haz. Meram Belediyesi Konevî Araştırma Merkezi, (Konya: Meram
Belediyesi Konevî Araştırma Merkezi, 2010). 117-128.
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sabit olandır. Yokluk ise kendi başına düşünülen ve bizâtihî sabit olan bu
şeyin, olabileceği bir şeyde olmamasıdır. Dolayısıyla yokluk, meleke vasıtasıyla düşünülür ve tanımlanır.”58 Bu durumda neyin yokluk olduğu neyin
yokluk olmadığının sıralanması gerekir. Bunlar İbn Sînâ sisteminde şu şekilde tasnif edilir:
“1. Herhangi bir mevcutta bulunma özelliğinde olan ama mevcutta
bulunmayan şeye yokluk denir.
2. Bir şeyin cinsinde bulunma özelliğine sahip olan ama o şeyin
kendisinde bulunmayan, yakın veya uzak cinse sahip olma özelliği de
olmayan şeye yokluk denir.
3. Bir şeyin türünde bulunma özelliğine sahip olan fakat o şeyin sahsında
bulunma özelliğine sahip olmayan şeye yokluk denir. Dişilik gibi.
4. Bir şeyde bulunma özeliğine sahip olan ama o şeyde mutlak olarak veya
onun vaktinde ya da sakal-bıyık çıkmaması gibi vakit henüz gelmediği için ya
da diş dökülmesi gibi vakti geçtiği için bulunmayan şeye yokluk denir.
5. Zorla ortadan kaldırılan her şeye de yokluk denir.
6. Bir şeyi tamamıyla olmaksızın yitiren şey de yoklukla tanımlanır.
Şaşıya ne kör ne de tam gören denir.”59
İbn Sînâ’ya göre varlık ise dış dünyada, akılda ve vehimde mevcuttur.
Bundan dolayı mevcut aynı zamanda ‘şey’dir. Kendinde mevcut olmayanın
başka bir şey için mevcut olması imkânsızdır.60 Dolayısıyla varlık, yokluktan
daha iyi bilinir. Varlık kendisiyle, yokluk ise her hangi bir şekilde varlık
vasıtasıyla bilinir.61
Anlaşıldığı kadarıyla İbn Sînâ failin fiiliyle ilişkisini yokluğun
öncelemediğini zorunlu görmektedir. Varlık, yokluktan önceliklidir,62
yokluk izafi bir durumu anlatmak için kullanılır. Ona göre; “fiil kavramında
varlık, yokluk ve bu varlık yokluktan sonra bulunur ki sanki o, bu varlığın
üzerine yüklenmiş sıfatı gibidir. Bu varlığın, yokluktan sonra olmayla
nitelenmiş olması ise ne bir failin fiili, ne de bir kılanın kılmasıdır.63 Çünkü
58 İbn Sînâ, Metafizik I, trc. Ekrem Demirli ve Ömer Türker, (İstanbul: Litera Yayınları,
2004), 114.
59 İbn Sînâ, Metafizik II, 50.
60 İbn Sînâ, Metafizik I, 30-31.
61 İbn Sînâ, Metafizik I, 34 ve 37.
62 İbn Sînâ, Danişnâme, 198.
63 Bu iddianın başka bir ifadesi şudur: “Varlık, yokluktan önceliklidir. Önceki yokluğun,
hâdis varlık için illet olmakta bir katkısı yoktur. ‘Bir şey, şeyin varlığını yok olma
durumundan sonra olacak duruma getirmiştir’, demek mümkün değildir. Faile, onu bi’l-fiil
yapan sebepler ilişir. Böylece o, fail olur. Bu durumda, bir şey daha önce yok iken ondan
var olur. Dolayısıyla o şeyin; bir var olmuşluğu, bir de var olmamışlığı olur. Onun, ne
olmamışlığı, olmamaktan sonra olması failden gelmemektedir. Ona failden gelen yalnızca
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bu varlığın yokluğu, ancak yokluktan sonra var olmasıyla mümkündür. O
halde geriye onunla ilgisinin, bu varlığın zorunlu olmayan her hangi bir
varlık olmasına göre oluşu ya da varlığını yokluğun öncelemesi gereken her
hangi bir varlık olmasına göre bulunması kalır. Bu iki durumdan hangisi
onunla ilgilidir? Varlığı kendisi bakımından değil de başkası bakımından
zorunlu ise bu durumda, sürekli başkası sebebiyle zorunlu varlık olur ya da
herhangi bir zamanda başkası sebebiyle zorunlu varlık olur.”64
Geçmişte, varlığın varlıktan gelmesini, âlemin kıdemini kabule
götüreceğini ileri süren bu görüşün; âlemin ebediyetini mümkün görmesi,
kanaatimizce bir çelişkidir. Onların çelişkisi; Tanrı’nın kadîm sıfatlara
sahip olmasını kabul etmelerinden değil, bu kabule veya inanca ters düşen
yoktan yaratmayı kabul etmelerinden kaynaklanmaktadır.
Anlaşılmaktadır ki İbn Sînâ’ya göre, hâdis bir varlık olan âlemin varlığının
öncesinde yokluk değil, varlığının imkânı bulunmaktadır ve varlığının
imkânı kadîmdir. Dolayısıyla, âlem, yoktan değil, kadîm imkândan
yaratılmıştır. Ancak, bu görüşe karşı çıkan kelâmcılar açısından imkân,
varlıksal değil, itibari bir kavram olduğu için, âlemin yaratılmasından önce
hiçbir şey mevcut değildir ve âlem yoktan yaratılmıştır.65
Müslüman filozofların bu konudaki görüşleri, iki temel argümandan
oluşmaktadır. Bunlardan İbn Sînâ’nın da dâhil olduğu Meşşâîler, varlığın
Tanrı’dan sudûr ettiğini kabulle, en başta varlığın yokluktan var olmadığını
söylemiş olmaktadırlar. Mutlak Akıl, Allah’tan ilk aklın sudûru, bizi varlığın
ontolojik temelinin Tanrı olduğu fikrine götürmektedir. Filozofların
Tanrı kanaatleri kelâmcılarınkiyle aynı yöndedir, fakat aralarındaki temel
ayırım; filozoflar ki özellikle İbn Sînâ, Allah’a ait sıfatları kadîm ve ebedilik
bağlamında, zaman ve mekânın kapsam ve kuşatımından çıkarmışlardır.
Aksine Allah’ın ilmi, zamanı ve mekânı kuşatmaktadır.66 Bu durumda
Müslüman filozoflar ile kelâmcıların bu konudaki bakış açılarındaki en
önemli fark; kelâmcılar varlığa yaratılmışlar açısından bakmaktayken,
filozoflar varlığa, yaratıcı açısından bakmışlardır.

varlığıdır. Öyleyse ona zâtından gelen var olmamak ise, onun olmamaktan sonra var olması
ve dolayısıyla onun olmamaktan sonra olması demektir. Şu halde onun failden aldığı şey
bizzat varlıktır. Varlığın yokluktan sonra oluşu, bir illet nedeniyle değildir. Çünkü bir
yoklukla öncelenmeksizin var olması, kesinlikle mümkün değildir.” Bk. İbn Sînâ, Metafizik
II, 4-5.
64 İbn Sînâ, İşârât, 135.
65 Engin Erdem, “İlahî Ezelîlik ve Yaratma Sorunu”, (Doktora tezi, Ankara Üniversitesi,
2006), 67.
66
Gürbüz Deniz, İnsan Hürriyetinin Metafizik Temelleri, (İstanbul: Litera Yayınları,
2010), 129-131.
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2. 3. Felekteki küllî hareketin başlangıcı olmadığı gibi her daim
küllî hareketle hareket eden âlemin dahi başlangıcı yoktur.67
“Her hareketin bir muharriki bulunmak zorundadır. Bu muharrik,
hareket eden cismin her noktasında bulunan bir kuvvet olabileceği gibi,
cismin kendi kendisini harekete getirmesi veya bu muharrikin cismin
kendisinden ayrı bir cisimde olması gerekir. Cismin her noktasında bulunan
muharrik kuvvetin böyle her noktada bulunmayarak muharrik olması
dahi vardır. Cismin her noktasında bulunan muharrik kuvvet, cismin
inkısamıyla inkısama uğradığı gibi cismin ziyadeleşmesiyle ziyadeleşir.
Aristo cisimler ve cisimlerdeki kuvvetlerin sonlu olduğunu delil ile ispat
etmiştir.68 Hâlbuki felek, merkezi çevresinde asla ardı arası kesilmeksizin
hareket etmektedir. Şu halde ondaki bu hareket kuvveti cisim olması
itibariyle değildir ve aynı zamanda bu kuvvet kendisinden ayrı bir cisimde
dahi değildir. Müellif cismin kendi kendisini harekete getirmesi şıkkını ve
bir de muharrik kuvvetin cismin her noktasında bulunmayarak muharrik
olması şıkkını söylemedi. Cismin kendi kendini harekete getirmesi, fail ile
kabil arasında fark bulunması zaruretine binaen mümkün olmadığı gibi,
bir nesnenin kendisinin kendisine takaddümü icap edeceğinden dolayı
da mümkün değildir. Her noktasında bulunması dahi yine cisimlerin ve
cisimlerdeki kuvvetlerin sonlu olması deliliyle sonlu olacağından, sonsuz
olan feleğin daimî hareketine kâfi gelmez. Şimdi bu muharrik kuvveti
kem/sayı makulesi altında bulunan tabiî ve ilahî cüzler arasında istikra
ile birer birer araştırarak bu kuvvetin bunların hiç birisinde hiçbir vecihle
bulunmadığını gördüğümüzden felekteki küllî hareketin başı olmadığı ve bu
başsız ve başlangıçsız olan küllî hareketten hiçbir vakit hâlî ve ârî olmayan
âlemin dahi başsız ve başlangıçsız olması lazım geldiği sabit oldu.”69
İbn Seb’în’in Aristo adına öne sürdüğü bu burhan; hareketin bir
muharriki olması zorunluluğu üzerinden âlemin hareketi ile feleklerin
hareketinin, asla boşluğa yer bırakmaksızın devamlılığının küllî hareket
boyutuyla kıyaslanmasına ve böylece âlemin kadîm olduğuna ulaşılmasına
dayanmaktadır. Aristo’ya göre her hareketin bir hareket ettiricisi vardır.
Bu hareket ettirici cismin her noktasında bulunan kuvvet olabileceği gibi;
cismin her noktasında bulunmayarak ya da cismin dışında ondan ayrı
bir kuvvet olarak da muharrik olabilmektedir. Cisimler ve cisimlerdeki
kuvvetlerin sonlu olduğunu delil ile ispat eden Aristo, bu üç ihtimalden
67 Tek bir gök olduğu açıktır. Şayet insan gibi çok gök olsaydı, sayı bakımından çok olan
her şeyin madde içermesi gibi madde içerirdi. İlk özün kendisinin maddesi yoktur, çünkü o
tam fiildir. O halde ilk hareket ettirici aynı zamanda hem form hem sayı bakımından birdir
ve dolayısıyla da ezelî-ebedi bir tarzda ve sürekli hareket içinde olan şey de yalnızca birdir.
O halde sadece tek bir gök vardır. Bk. Aristoteles, Metafizik, 517-518.
68 Bk. İbn Sînâ, İşârât, 152.
69 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 53-55. Karşılaştırma için bk. Aristoteles, Metafizik, 510512.
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cismin kendi kendisini harekete geçirmesi ve muharrik kuvvetin cismin
her noktasında bulunmaması şıkkını açıklamamıştır. İbn Seb’în bu iki şıkkı
kendince açıklayarak Aristo’nun delilini tamamlamaktadır. Ona göre cismin
kendi kendini harekete getirmesi, fail ile kabil arasındaki farkı kaldırdığı
için imkânsızdır. Muharrikin cismin her noktasında bulunmama iddiası
ise, sonlu cismin sonsuz feleğin daimi hareketini karşılayamayacağından
dolayı imkânsızdır. Bu durumda geriye feleğin hareketinin cismin hareketi
gibi olmadığı, cismin hareketinin sonlu olduğu, feleğin hareketinin ise
kesintisiz ve sonsuz olduğu kalmaktadır. Feleğin hareketi başlangıçsız ve
sonsuz olduğu gibi âlemin hareketi de başlangıçsız ve sonsuzdur.
İbn Sînâ’ya göre feleğin hareketinin sonsuzluğu meselesi İlk İlke’yi
ispat eden sürecin bir basamağıdır. Ona göre; “doğal hareketin yakın
ilkesi, başkalaşmayan ve tikelleri kesinlikle tahayyül etmeyen sırf aklî
bir güç olamaz. Hareket nispetleri, yenilenen bir anlamdır ve onun her
bir parçası belirli nispetlerle özelleşmiştir. Hareket bir ‘doğa’ olursa bu
yenilenme zorunlu olur. Hareket bir ‘irade’den olursa, hareketin yenilenen
tikel bir iradeden meydana gelmesi gerekir. Bu sebeple tümel irade şu
veya bu hareketin illeti değildir. Şayet öyle olsaydı, var olanın sebebi yok
olmuş (madum) olurdu. Madum’un her hangi bir şeyi zorunlu kılması
imkânsızdır. İradedeki yenilenme doğal bir yenilenme değildir. İradî
yenilenme, yenilenen tasavvura göre değişen ve bizim istediğimizi ortaya
koyan bir yenilenmedir. O halde tek başına aklî irade asla bir hareket
ortaya çıkarmaz. Akıl; türün altındaki tikeli tümel olarak akledebilir. Bu
akıl, o hareketleri ve sınırları akledilir bir tarzda düşünür. Böylece tümel
bir başlangıcın, tümel olan diğer uca, vehmedilen tümel bir ölçüyle daire
anlamı oluşuncaya dek yöneldiği belirginlik kazanır. O halde hareketin
yenilenmesi bu makûlün yenilenmesine bağlıdır. O zaman şöyle deriz:
Dairesel hareketin durumunun böyle tamamlanması mümkün değildir.
Böyle bir hareket tümel hareketten kaynaklanır. Hareketin tikel olmakta
eşit olan bütün parçalarının bir birine nispeti aynıdır. Hareketin tikel
olmaktaki eşit parçası, imkân halinde oluşundan uzaklaşmış varlığı, var
olmayışına tercih edilmemiştir. Bilakis illetinden zorunlu olarak meydana
gelmeyen hiç bir şey var olamaz.”70
Durum böyle olunca felek, nefs vasıtasıyla hareket eder ve nefs onun
hareketinin yakın ilkesidir. Tikeller gibi başkalaşıma uğrayanları idrak etme
ve tikel şeylerin bizzat kendilerini irade etme niteliğine sahiptir. Bu nefs,
feleğin cisminin ve suretinin yetkinliğidir. Feleğin yakın hareket ettiricisi
akıl olmasa bile, ondan önce bir aklın bulunması gerekir. Söz konusu
akıl, feleğin hareketini önceleyen sebeptir. O halde bu hareket, maddeden
soyut, gerek bizzat, gerekse de bil-araz hareket etmeyen sonsuz bir güce
muhtaçtır. Hareket ettirici nefs ise cisimsel, başkalaşan ve dönüşendir.
70

İbn Sînâ, Metafizik II, 127-128.
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O, maddeye bağlı olduğu gibi bir çeşit akletme gücüne de sahiptir. Onun
hareket ettiricisi maddi olmayan bir kuvvettir.71
Hareket ettireni hareket ettiren şey, hareket ettirenin yöneldiği
gaye ve amaçtır. İşte o Âşık olunandır (maşuktur). Âşık olunan Âşık’ın
katında iyiliktir. Bu hareketin ilkesinin, ‘ihtiyar’ ve ‘gerçek iyiliği irade
etmek’ olması zorunludur. Bize göre göksel cevherin hareket ettiricisinin,
Sonsuz Bir sayesinde hareket ettiği/ettirildiği görülmüştür. Aslında
onun cisimsel nefsine ait güç sonludur. Fakat o, İlk’i düşünüp İlk’in ona
nurundan ve gücünden sürekli bahşetmesiyle, adeta sonsuz bir güç sahibi
olur. Hâlbuki onun sonsuz gücü yoktur. Bilakis sonsuz güç, ışığından ve
gücünden ona bahşedenindir. O, yani göksel cisim kendi cevherinde en
uzak yetkinliğindedir. Çünkü onun cevherinde bil-kuvve hiç bir durum
kalmamıştır.72 Ancak onun konumunda ve yerinde dolaylı olarak bil-kuvve
bulunabilir.73
İbn Sînâ’nın ifadelerinden anlaşılacağı gibi Aristo’nun buradaki burhanı
ile onun görüşleri arasında önemli farklar vardır. Aristo’nun burhanı,
feleğin küllî hareketindeki sonsuzluğun âlemin sonsuzluğunu ispat ettiğini
iddia etmekteyken, İbn Sînâ feleğin hareketindeki sonsuzluk ifadesi
ile İlk İlke’nin her şeyin ilkesi olduğunu ispat etmek istemiştir. Bununla
beraber İbn Sînâ, feleğin gerçek anlamda sonsuzluğun sahibi olmadığını da
vurgulayarak, âlemin kıdemine kadar götürülebilecek bu meselenin önünü
kıdem boyutuyla kapatmıştır.74
71 İbn Sînâ, Metafizik II, 130.
72 Feleğin hareketinin iradi olduğundan hareketle bu hareketin, hareketini İlk İlke’den
alan sonsuz döngüsel bir hareket olduğunu söyleyen İbn Sînâ’ya göre “bir kuvve, bazen
çamurdaki kuvvenin hareket ettirmesi gibi sonlu, bazen de göğün kuvvetinin hareket
ettirmesi gibi sonsuz işler üzerine olabilir. Sınırları ve noktaları yapan hareketler bil fiil
bitiştirici olan bir hareket ettiriciden vaki olurlar. Çünkü hareket ve benzerleri bir ‘an’ içinde
vaki olmayan şeylerdir. Sonra sınır için hareketlinin ayrıklaşma zamanının tümünde onun
bitiştirici oluşu, ondan yitip gider ve eğer bir zaman kalıcı olursa onun bitiştirici olmaması
bir defada olur. Yoksa onun ayrık ve hareketli olması nedeniyle değildir. İçinde bir defada
bitiştirici olmadığı ‘an’, içinde bir defada bitiştirici olduğu ‘an’dan başkadır ve aralarında
içinde bitiştirici bulunan bir zaman vardır ki bu da kuşkusuz durağanlık zamanıdır. Bir
sınırda son bulan bir mesafedeki her hareket, bir durağanlıkta sonlanır. Bu yüzden o,
bitişik zamanın kendisiyle korunduğu zamandan başka olur. Buna göre konumsal hareket
kendisiyle bitişik zamanın muhafaza edildiği harekettir ki o hareket de döngüseldir. Buna
göre sonsuz olması bakımından üzerine kuvvenin halinin talep edilmesi zorunlu olan
hareket, döngüsel harekettir. İbn Sînâ, İşârât, 148-149.
73 İbn Sînâ, Metafizik II, 131-132.
74
İbn Rüşd’e göre filozoflar, hâdis varlıkların teselsüllerini iptal ederek kadîm olan
gök cisimleri aracılığıyla onların Allah tarafından yaratılmış olduklarını kabul etmişlerdir.
Yani İbn Rüşd, filozoflar açısından kadîm olandan aracı varlıklar kanalıyla hâdisin meydana
gelmesinin bir çelişki teşkil etmeyeceği görüşündedir. Öte yandan o, gök cisimlerinin
dönüşleri arasında değişmez bir uyum ve oranın bulunduğundan hareketle, onların
dönüşlerinin sonlu olduğunu iddia etmenin tutarlı bir gerekçe olmadığını belirtir. Çünkü
parçaların bir birine oranının, bütün için de geçerli olduğu ilkesi, sonlu varlıklar yani ay altı
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İbn Sînâ’nın yukarıdaki açıklamalarının akabinde Aristo’nun bu
burhanının izahı ile alakalı cisimlerin hareketinin sonluluğu tartışması
ise onun şu ifadelerine yansımıştır: “Sonsuz kuvve sahibi bir cisim,
kendisinden başka bir cismi hareket ettirmez. Çünkü onun ancak sonlu
olması mümkündür. Kuvvesiyle her hangi bir cismi, varsaydığımız bir
ilkeden dolayı kuvvede sonsuzca hareket ettirdiği zaman, sonra bu cisimden
daha küçük bir cismi bu kuvvetle hareket ettirdiğini varsaydığımız zaman
bu durumda onu, varsayılan ilkeden daha çok hareket ettirmesi zorunlu
olur.75 Dolayısıyla da kuvvedeki fazlalık diğer taraf için de vaki olur ve
sonuç olarak da diğer taraf yine sonlu hale gelir ki, bu da imkânsızdır.”76
Sonsuz kuvve sahibi bir cismin mümkün olmadığını izah etmeye çalışan
İbn Sînâ, bu durumun kuvve sahibinin, gücünün kaynağını kendisinden
değil, başka bir sonsuzdan aldığının ispatı olduğunu söylemektedir.
Çünkü kuvve sahibinin kendisinden başka bir cismi hareket ettirememesi,
hareketin meydana geldiği çark içerisinde, gücünün kaynağının kendi
varlığından meydana gelmediğini, aksine bu gücün dışarıdan gelen sonsuz
bir hareket ettirici güç olduğunu gösteren bir hakikattir.
âlem için söz konusudur. Oysa gök cisimlerinin dönüşleri bilkuvve sonsuzdur ve bu sebeple
dönüş sayıları arasında sabit bir oranın bulunması, onların dönüş sayılarının sonlu olduğu
anlamına gelmeyecektir. Bk. İbn Rüşd, Tehâfütü’l-Tehâfüt, trc. Mehmet Dağ, (Samsun: On
dokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, 1986), 36-37, 54-57; Fatih Toktaş, İslam Düşüncesinde
Felsefe Eleştirileri, (İstanbul: Klasik Yayınları, 2004), 112.
75 Âlemin sonluluğuna ilişkin eski çağlardan bu yana çeşitli aksiyomlar dile getirilmiş,
bunlar üzerinden gerekli ispatlar yapılmaya çalışılmıştır.
a. Miktarca biri diğerinden büyük olmayan her cisim birbirine eşittir.
b. Eşitlik, cismin sınırları arasındaki boyutların bilfiil ve bilkuvve eşit olmasıdır.
c. Sonlu olan bir şey sonsuz olamaz.
d. Eşit olan her cisimden birinin miktarı arttırılınca hem önceki durumundan hem de
öteki eşitlerinden daha büyük olur.
e. Miktarları sonlu olan her iki cisim birleştirilince bu birleşim de sonlu olur. Miktarı ve
konumu olan her cisim için bu bir zorunluluktur.
f. Aynı cinsten olan iki şeyin küçüğü büyüğünü veya onun bir kısmını oluşturur.
Ebû Yakup el-Kindî (ö. 866), ilkelerin genel içeriğine sadık kalmakla birlikte bu aksiyomlarda
sonludan yola çıkılarak yapılan akıl yürütmeyi sonsuzdan hareketle başlatmaktadır.
1. Eğer sonsuz bir cisim varsa, ondan bir miktar ayrılınca geriye kananın durumu ne olur?
a. Sonsuz bir cisimden bir parça ayrıldığında geriye kalan sonlu olursa; ayrılan kısım ona
ilave edilince ikisinin birleşimi de sonlu olacaktır. Oysa bu birleşim sonsuz kabul edilen
cismin ilk halidir. Sonlu olan sonsuz olamayacağına göre bu imkânsızdır.
b. Sonsuz bir cisimden bir parça ayrıldığında geriye kalan sonsuz olursa; alınan kısım ana
gövdeye tekrar ilave edildiğinde bu birleşim, cismin ya önceki durumundan büyük olur ya
da ona eşit olur. Ondan büyük olamaz, çünkü iki şeyden küçük olanı büyüğün bir parçasıdır.
Şayet eşit olduğunu farzedersek, benzer iki eşitlik, sınırlarının arasındaki boyutları aynı olan
demektir. Bu durumda her ikisi de sonlu olmalıdır. Bk. Kindî, “İlk Felsefe Üzerine”, Kindî
Felsefi Risaleler (içinde), trc. Mahmut Kaya, (İstanbul: Klasik Yayınları, 2002), 149-150;
“Sonsuzluk Üzerine”, Kindî Felsefi Risaleler (içinde), trc. Mahmut Kaya, (İstanbul: Klasik
Yayınları, 2002), 203; “Allah’ın Birliği ve Âlemin Sonluluğu Üzerine”, Kindî Felsefi Risaleler
(içinde), trc. Mahmut Kaya, (İstanbul: Klasik Yayınları, 2002), 208.
76 İbn Sînâ, İşârât 150.
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2. 4. Cisimlerin hareketi tabiî, feleklerin hareketi iradîdir. İradî
hareket eden, nefs sahibi ve canlıdır.
“Cisim kendi kendisine hareket edemez. Hareketler üç türlü olup
bunlardan ikisi tabiîdir. Üçüncüsü tabiî olmayan feleğin hareketidir. Aristo,
feleğin hareketinin tabiî olmayarak iradî olduğuna ve aynı zamanda iradî
hareket etmesiyle feleğin nefsi bulunduğuna kail idi.77 Tabiî hareket yalnız
merkezden çevreye veya çevreden merkeze doğru olan müstakim hareket
olabilir. Çünkü herhangi bir cismin bir tabiî mekânı vardır ki bu tabiî
mekân, o cismin kendi haline bırakıldığı zaman içinde kaldığı hayyizden
ibarettir. O cisim, oradan alıkonulacak olursa meyli oraya olur ki, bu meyil
dahi o cisim için tabiîdir ve aynı zamanda bu cismi hayyizden ayıran kuvvet
o cisim üzerinden kalkacak olursa, ona derhal hayyizine doğru bir hareket
ve hayyizinde sükûn ve istikra arız olur.”78
“Cismin hayyizine doğru tabiî hareketi en kısa yoldan olur ki bu da
müstakim bir hareketi teşkil eder. Müstakim hareket için merkezden
çevreye ve çevreden merkeze olmak üzere iki cihet olduğundan tabiî hareket
dahi yalnız bu iki cihete olan hareketten ibaret olmuş olur. Feleğin hareketi
ise böyle olmayıp merkez çevresinde devrî bir hareket olduğundan onun
hareketi cisimlerinki gibi tabiî değildir. Tabiî olmayınca iradî ve ihtiyarî
olmuş olur. Bir hareketin iradî ve ihtiyarî olması, o hareket sahibinin
irade ve ihtiyara malik olması demek, bu da hareket sahibinin nefsi, ruhu
bulunması demek olduğundan feleğin ruhu bulunmuş olur ki bu da diri
olmak demektir. Velhasıl semanın dahi hayatı olduğuna ve diri bulunduğuna
hükmettik ve bu âlemdeki tabiî cisimlerin basit olan maddelere inhilal
etmesine muhalif olarak sema ecsamının inhilal etmemesinden dolayı
kendilerindeki –cisim olmak üzere zait- kuvvetin baki olup hiçbir vakitte
kendilerinden ayrılmaması lazım geldiğinden âlemin kadîm olması icap
eder.”79
İbn Seb’în’in Aristo’ya ait naklettiği dördüncü burhanı tabiî ve iradî
hareket etmeleri itibariyle cisim ile felek arasındaki farklılıkları ele
almaktadır. Dikkat edilirse bu burhanın altyapısı bir önceki burhanda
atılmıştı. Cismin hareketinin tabiî ve doğrusal, feleğin hareketinin iradî
ve dairesel olduğundan hareketle yapılan karşılaştırma feleklerin canlılığı
sebebiyle âlemin kıdemine kadar götürülmüştür. Burhanın özünü
oluşturan bu karşılaştırma Aristo’ya göre hareketlerin üç türlü olması
iddiasıyla sürdürülür. Bunlardan ikisi tabiî, diğeri iradîdir. Cisimlerin
hareketi tabiî, feleklerin hareketi iradî ve ihtiyarîdir. Cismin tabiî hareketi
77 Aristoteles, Gökyüzü Üzerine, 50.
78 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 55. Karşılaştırma için bk. Aristoteles, Gökyüzü Üzerine,
75-77, 83-84.
79
İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 56-57. Karşılaştırma için bk. Aristoteles, Gökyüzü
Üzerine, 52-53; Metafizik, 510-517.

Felsefe ve Din Bilimleri Çalışmaları

35

tabiî bir mekânı gerektirir. Cismin tabiî mekânı onun hareketinin sükûn
bulduğu mekândır. O cisim başka bir kuvvet tarafından başka bir yere
hareket ettirilse bile cisim, üzerindeki etki kalkınca yine tabiî mekânına
döner. Cismin hareketi merkezden çevreye veya çevreden merkeze doğru
olur. Cisimler, tabiî hareketlerinden dolayı doğrusal hareket ederler ve
hareketlerini tabiî mekânlarına dönmeleri itibariyle tamamlarlar. Oysa
feleğin hareketi merkez çevresinde devrî/dairesel bir harekettir ve bu
hareket iradî ve ihtiyarîdir. İradî ve ihtiyarî hareket, hareket sahibinin yani
feleklerin nefsinin bulunmasını gerektirir ki nefsi olan her şey canlıdır.
Sonsöz olarak söyleyebiliriz ki felekler canlıdır ve kendilerine cisim olmak
üzere eklenmiş zait kuvvet bakidir ve ondan hiçbir zaman ayrılmaz. Böylece
âlemin kıdemi zorunlu olmuş olur.
İbn Seb’în’in Aristo’nun delili olarak aktardığı bir önceki burhanın devamı
niteliğindeki bu burhan, İbn Sînâ’nın meseleyi tahlili açısından feleklerin
hareketinin iradî olmasının gerekçesi üzerinden şekillendirilmiştir. O, şöyle
der: “Her doğal hareket, doğal olarak bir halden ayrılmadır. Bir hareketten
sonra, başka bir hareketin yenilenmesindeki illet, doğal olmayan halin
yenilenmesi ve gayeden uzaklığın ölçümüdür. Durum böyleyse her hangi
bir doğadan dairesel bir hareket meydana gelmez. Aksi halde bu, doğal
olmayan bir halden doğal bir hale doğru olur ve ona ulaşıldığında ise hareket
durur. Doğa, seçerek fiil yapmaz, aksine boyun eğme yoluyla etkin olur.
Döngüsel hareket her bir noktadan ayrılır, onu terk eder. O noktayı terk
edişinde yine o noktaya yönelir. Dairesel hareketin kaçtığı bir şey yoktur ki,
ona yönelmiş olmasın. O halde dairesel hareket doğal hareket değildir. Her
kuvvet meyil aracılığıyla hareket eder. Meyil, hareketten ve hareket ettirici
kuvvetten başkadır. Çünkü hareket ettirici kuvvet, hareketi tamamladığında
mevcuttur, meyil ise mevcut değildir. İlk hareket de böyledir. İlk hareketin
hareket ettiricisi, onun cisminde peş peşe meyiller meydana getirir. Bu
meyle doğa denilebilir. Böyle dersek felek; doğa vasıtasıyla hareket eder.
Şu var ki onun doğası bir nefsten taşmadır ve bu nefsin tasavvuruna göre
yenilenir. O halde felek, doğal bir hareketin ilkesi değildir. Bu hareket de
kaçınılmaz olarak bir iradeden meydana gelmiştir.”80
“Her cismin doğal kuvvesi cismin kendisini hareket ettirir. Biz deriz ki;
her hangi bir cisimde, o cismi sonsuzca hareket ettirecek doğal bir kuvvetin
bulunması caiz değildir. Bunun nedeni şudur: Bu cismin kuvvesi, bir
kısmının kuvvesinden daha çok ve daha güçlü olur. Bu cismin kuvvesinin
küçük kısmını sonlu bir hareket hareket ettirmiş ise, doğal olarak sonlu
bağıntıda büyük kısmının hareketleri de sonlu olmak zorundadır. Oysa
Göğün hareket ettirici kuvvesi sonsuzdur ve cisimsel olmayandır. Öyleyse
80 İbn Sînâ, Fizik I, trc. Muhittin Macit ve Ferruh Özpilavcı. (İstanbul: Litera Yayınları,
2004), 161-163, 165-166; Metafizik II, 125-126; İşârât 150; en-Necât, 112-113; Danişnâme,
367-370.
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bu kuvve akılsal ayrık bir kuvvedir.81 Akılsal ayrık ilkeden göksel nefisler
için nefse dair hareket ettirmeler ezelî olarak taşarlar. Ayrık ilke bitişik
etki eder, bu etki ilk hareket ettiricinin ayrık olması üzere bitişiktir. Başka
türlüsü mümkün değildir.”82
İbn Sînâ da bu konuda Aristo’nun görüşünü yorumlarken onun, ondan
sonra gelen takipçileri tarafından yanlış anlaşıldığı kanaatine ulaşmıştır. Ona
göre Meşşâîliğin sahibi, her kürenin hareket ettiricisinin, küreyi sonsuz bir
hareket ile hareket ettirdiğine ve onun sonsuz bir kuvve olduğuna ve cisimsel
bir kuvvet olmadığına inanmaktadır. Ne var ki onun takipçilerinden çoğu
şöyle zannedecek kadar gafildiler: “El Evvelden sonraki hareket ettiriciler,
bazen cisimlerde oldukları için arazî olarak hareket ederler. Şaşılacak şeydir
ki Aristo’nun yanılmış takipçileri, akılsal tasavvurun cisim ve cisimdeki bir
kuvve olmadığını anlayamadılar. Akılsal tasavvur, bizâtihî hareket eden ve
bil araz hareket eden için mümkün değildir.”83

2. 5. Semavî zâtlara yokluk bulaşmaz, hep varlık üzere
kadîmdirler.
“Yokluk, bilinmesi ve kendisinden haber verilmesi mümkün olmayan
şeydir. Semavî zâtlar ise tam bir birlik halinde, bir hal üzere var olduklarından,
var olduklarından kendilerine yokluk takaddüm etmemiştir.84 Kendilerine
hiçbir başkalık arız olmayarak bir halde var oladurmaları ve kendilerine
yokluğun takaddüm etmemesi aynıyla kadîm olmaları demektir.”85 İbn
Seb’în’in Aristo’dan aktardığı bu burhan da öncekilerin tamamlayıcısı
niteliğinde olup yeni bir şey söylememektedir. Bu burhana göre, semavî
zâtlara hiçbir şekilde yokluk bulaşamaz ve bundan dolayı onlar hep
81 “Aklına şöyle bir soru gelebilir: Göğü ayrık akıl kabul ettik. Oysa daha önce, doğrudan
hareket ettirmenin sırf akılsal olduğunu imkânsız görmüştün, hatta o hareketin cisimsel
olduğunu kabul etmiştin. Bu çelişki değil midir? Cevap: Sabit olan bu şey ilk hareket ettiricidir
ve o ilk hareket ettiricinin, hareket ettirmeye cisimsel bir kuvvet olarak yapışık olması da
caizdir. Yine aklına şöyle bir soru gelirse: Hareket ettirmeye cisimsel bir kuvvet karışırsa,
hareket ettirmenin sürekliliği değil, sonluluğu mu ortaya çıkar? Cevap: Sonsuz bir hareket
ettirmeyle hareket ettiricinin başka bir şeyi hareket ettirip, sonra bu başkasından sonsuz
şeylerin ortaya çıkması caizdir. Bu durum; “o, şayet tek kalsaydı ondan meydana çıkacaktı”
anlamında değildir. Aksine onun bu İlk İlke’den ezelî olarak edilgin olması ve fiil yapması
üzere olur. Bil ki; sonsuz edilginlerin kabulü, sonsuz etki etmeden başkadır. Aracılık yoluyla
olan sonsuz etki etme, onun ilkesellik yoluyla etki etmesinden başkadır. Ancak cisimlerde
sadece bu üçünden birinin bulunması imkânsızdır. Bk. İbn Sînâ, İşârât, 152.
82 İbn Sînâ, İşârât, 150-151.
83 İbn Sînâ, İşârât, 152.
84 Aristo’ya göre gücün fiilden önce olduğunu kabul etmek demek, âlemin yani her
şeyin külli bir karanlıktan ve varlık olmayandan/yokluktan meydana geldiğini kabul etmek
demektir. Bk. Aristoteles, Metafizik, 504.
85 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 57. Karşılaştırma için bk. Aristoteles, Metafizik, 502-505;
Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzâlî Metafiziğinin Karşılaştırılması, 69-72.
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vardırlar yani kadîmdirler.
İbn Sînâ’nın yokluk ile ilgili görüşleri, Aristo’nun “âlemin olmadığı
bir zaman yoktur.” adlı buranının “eğer âlem yokluktan çıkmışsa, yokluk
taakkul olunan bir nesne değildir. Yokluk, lâ-hüviyettir, var değildir. Bunun
için varlığın kaynağı olamaz.”86 öncülü bağlamında açıklanmıştı. Bu sebeple
burada bu konuya tekrar değinmeyeceğiz. Bu burhanın konusu olan semavî
zâtların hep varlık üzere kadîm olma iddiası İbn Sînâ felsefesinde semavî
zâtların İlk İlke’ye benzeme arzusu ile ilişkilendirilerek açıklanabilir.
İbn Sînâ da Aristo gibi feleklerin hareketine yokluğun bulaşmayacağını
söyler. Çünkü varlığın Tanrı’dan çıkışı konusunda İbn Sînâ da dâhil İslam
filozoflarının geneli (Kindî ve İbn Rüşd için sudûrcu filozof demek doğru
olmayacaktır.) yoktan yaratma teorisi yerine sudûrcu yaratma teorisini
tercih etmişlerdir. Bu sebeple varlığın yoktan ya da yokluktan sonra meydana
gelmesi onların sistemi açısından mümkün olmayan bir öngörüdür. Bu
bakımdan İbn Sînâ’ya göre İlk’e benzeme arzusu, feleğin hareketinin İlk’ten
bilfiil sudûr etmesi bakımındandır. Bu sudûr, bir şeyin zâtında birincil
kasıtla amaçlanılmış olmasa da, kendisini gerektiren tasavvurdan sudûru
gibidir. O tasavvur, bilfiil olanın tasavvurudur. Hareket de, birincil olarak
amaçlanmış olmadığı için amaçlanmış tasavvuru izler. Sonra onu, kaynaklık
bakımından tikel tasavvurlar izler. Bu tikel tasavvurları da tikel hareketler
izler. O halde felekî hareket, irade ve bu tarzdaki arzu vasıtasıyla oluşur. Bu
hareketin ilkesi arzu ve ihtiyardır. Bu hareket adeta melekî veya felekî bir
ibadettir. İlk İlke’nin göğün cismini hareket ettirmesi, ona benzeme arzusu
duyan feleklerin hareketleriyle var olur.87
Bu konuda Aristo’nun doğru söylediğini ve kendisinden sonra gelen
Meşşâîler tarafından da doğru nakledildiğini vurgulayan İbn Sînâ, bunun
ispatının, İlk Muallim’in; ‘felek kendi doğasıyla hareket eder.’ veya ‘felek
nefs ile hareket eder.’ veya ‘felek âşık olunanın hareket etmesi gibi, sonlu
olmayan bir güç ile hareketlidir.’ sözlerinde bir çelişki veya tutarsızlık
bulunmadığına dayandırmaktadır. İbn Sînâ, İlk İyi’nin cevherinin tek
olduğunu, onun zâtında asla çokluğun bulunmadığını söyleyerek sözlerini
bitirmektedir.88

İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 52.
İbn Sînâ, Metafizik II, 134.
88 İbn Sînâ, Metafizik II, 135.
86
87

38

İLAHİYAT’TA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

2. 6. Bütün cisimler küllî nefsin sureti olan ilk heyuladan
mürekkep ve onunla kaimdirler.
“İlk heyula küllî nefiste surettir ve küllî nefs89 diridir ve başlangıcı yoktur
ve cisimlerin hepsi de ilk heyuladan mürekkeptir ve onunla kaimdirler.
Bundan dolayı ilk heyulanın heyulası olan küllî nefs gibi cisimlerin de başı
ve başlangıcı yoktur. Şöyle misal getirelim. Bir nebatın hududunu teşkil
eden buutlar nebatın sureti ve maddesi dahi onun heyulasıdır. Nebatın
maddesi unsurların sureti ve unsurlar onun heyulası, mutlak cisim ilk
heyulanın sureti ve ilk heyula onun heyulası ve nihayet ilk heyula küllî
nefsin sureti olur. Bu suretle başı ve başlangıcı olmayan hâdisat arasında
ardı arası kesilmeksizin bir devir devam eder gider.”90
Varlık silsilesinin başlangıcı heyuladan madde ve suret şeklinde tezahür
eden varlığın külli nefisten itibaren, başlangıcı olmayan hâdisata kadar
kesintisiz devam eden teselsülünü ele alan bu burhan, sonsuz teselsülün
külli nefis ile ilişkisinden hareketle âlemin kıdemine ulaşmaktadır.
İbn Sînâ, sonsuz kuvve sahibi bir cismin olamayacağından hareketle,
onun kendisinden başka bir cismi hareket ettirememesinin, hareketin
meydana geldiği çark içerisinde, gücün dışarıdan ona sonsuz bir hareket
ettirici tarafından verildiğini söyleyerek Aristo’nun burhanında cismin

89 Küllî Nefs kavramı Ebû Bekir er-Râzî’nin beş ezelî teorisinin önemli elemanlarından
birisidir. Ona göre Tanrı ile birlikte dört tane daha ezelî vardır. Bunlar sırasıyla küllî nefs,
heyula, mekân/boşluk, zaman/dehr’dir. Bunlardan külli nefs canlı ve aktif, heyula ise cansız
ve pasiftir. Diğerleri ne canlı ne aktif ne de pasiftir. Bununla beraber ilhâdının bir gerekçesi
yapılan beş ezelî anlayışı Râzî’ye göre zâtî ve zamanî olarak ayrılmaktadır. Râzî, küllî nefs,
heyula, halâ ve dehri ezelî ve ebedîlik açısından Allah ile aynîleştirmemiştir. Allah’ın
dışında ezelî kabul ettiği diğer dört varlığı her yönüyle değil, sadece zaman itibariyle ezelî
kabul etmiştir. Çünkü ona göre allah, önce bu ezelîleri, daha sonra ise cüziyatı yaratmıştır.
Dolayısıyla Allah’ın dışındaki ezelîler cüziyatın yaratılmasına göre kadîm, Allah’a nispetle
hâdistirler. Râzî’nin ilk olarak saf ve basit olan ruhânî bir nurun, yani heyulanın yaratıldığını
ve bunun, öncesinde bir zaman olmadığı için ezelden beri var olduğunu söylemesi bu
durumu açıkça ortaya koymaktadır. Bk. De Boer, İslâm’da Felsefe Tarihi, trc. Yaşar Kutluay,
(Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1980), 57; Hüseyin Karaman,
“Dehriyyûn ve Tabiiyyûn Ekolleri”, İslâm Felsefesi Tarihi (içinde), edt. Bayram Ali Çetinkaya,
(Ankara: Grafiker Yayınları), I: 2012, 71.
90 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 57-58. Karşılaştırma için bk. Aristoteles, Metafizik, 308312, 346-348; Fizik, 79-81.
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kıdemine dair öngörüyü kabul etmediğini91 göstermektedir.92
İbn Sînâ’nın cisim hakkındaki görüşü ile mevzubahis burhanın âlemin
kıdemi ile ilişkisini belirleyen önemli bir kavram da ‘heyula’dır. İlk etapta
Aristo ve İbn Sînâ görüşleri karşılaştırıldığında her ikisinde de aynı anlama
geldiği zannedilen heyulayı, aşağıdaki satırlar İbn Sînâ’daki anlamıyla açıklamaktadır:
“Heyulanın bilfiil cevher oluşu, onun bir şeye istidatlı olmasıdır. Onun
cevher oluşu, heyulayı suret kazandırarak bilfiil bir şey olmaya hazırlamaktır. Heyulanın faslı her şeye istidatlı olmasıdır ve sahip olduğu zannedilen
sureti kabul edici olmasıdır. Öyleyse geriye heyulanın kendisiyle bilfiil olduğu bir hakikati ve kendisiyle bilkuvve olduğu başka bir hakikati olmadığı
ortaya çıkmıştır. Ancak buna rağmen heyulaya dışarıdan bir hakikat gelir
ve bu hakikat sayesinde bilfiil hale dönüşür ise, kendinde ve zâtının varlığı
bakımından bilkuvve olur. İşte bu hakikat surettir. Heyulanın bu iki anlama
91 Hocazade’ye göre filozoflar Allah’ın cisim olmadığına dair iki delil ileri sürmüşlerdir:
“1. Cisim nicelik itibariyle cüzlere, manevi olarak suret ve heyulaya bölünür. Bölünen şey
gayrı gerektirir. Eğer vacib-ul vücut cisim olsa bölünür ve gayrı gerektirir, bu ise muhaldir.
Cevabı: Cisim bölünmez, bilakis, basit bir şeydir, sürekli bir birlik olup bilfiil değil ancak
bilkuvve bölünür. Cisim bölünse bile, eğer her cüz vacipse bütün de vacip olur. Buna karşı,
cüzlerin her biri zâtın gayrıdır zât ise o cüzlere yani gayra muhtaçtır, o takdirde nasıl vacip
olur denilebilir. Eğer cüzler birbirine muhtaç olursa hakiki vahit olur, eğer olmazsa hakiki
vahit olmaz, taşla insanda olduğu gibi. Muhtaç olduğu takdirde vacip değil mümkündür;
muhtaç olmadığı takdirde vacibin taaddüdü gerekir denilse bile ‘vacibin taaddüdü tespit
edilmemiştir, cevabı verilebilir.
2. Her cisim, mahiyeti itibariyle, kendi nev’inden diğer bir cisim meydana getirmeyi icap
etmez, mesela, felek cirimleri, şahısları müteaddit olan bir nevi teşkil etmez, çünkü onun
fertleri hakikatleri itibariyle birbirine muhaliftir, ama cisimlerin cüzleri olan cismani imtidat,
nevi tabiatta müşterek ve muhassal olduğundan, her cismani imtidat kendi nev’inden bir
başka şey meydana getirir, ma’lûldür; cüz ma’lûl olunca kul de ma’lûl olur. Hâlbuki VacibulVücûd ma’lûl olamaz.
Cevabı: Cismani imtidat nevi tabiat değildir. Mutlak cismani imtidadın nevi yerine cins veya
umumi araz olması caizdir. Böylece, cismani imtidatlar arasında tahalluf ancak sıcak, soğuk
veya birbirinin unsurî diğerinin felekî tabiatı olmak yüzünden vuku bulur. Bu hususlar
cismiyete dışardan lahik olan şeylerdir. İmdi cismiyet, dışarıda mevcut olan bir şeydir, felekî
tabiat başka bir mevcut olup cismi tabiata bağlanır, hâlbuki diğer taraftan, miktar olmaklık
ve hat olmaklık başka başka şeyler değildirler. Cismiyet, ziyade gerektirmeksizin diğer
şeylerle beraber, sadece, cismiyet farz eder. Miktar ise sadece miktar değildir, kendisine
bir takım fasıllar lazımdır. Cismi tabiatın, miktarda olduğu gibi, müphem bir şey olması
neden caiz olmasın? Dış varlıklardaki ayrılıklar neden hakikatlerindeki ayrılıklarından
ileri gelmesin? Eğer ‘Allah’ın cisim olamayacağına getirilen delil noksandır; delil, ancak,
mümkünler zincirini kesen bir vacibin varlığına delalet eder, cisim bu vazifeyi yapamaz,
çünkü cisme hulul eden arazlar ancak kendilerini kabul eden şeye tesir ederler; ma’lûller
yokken onların faili olduğu düşünülen cisme nispetle bir vaz’ı da yoktur, o halde, vacip,
cisim olmaz’ denilirse buna şöyle cevap verilebilir: Cismin ve ona hulul eden arazların ancak
bunları kabul eden bir mahalle tesir edeceklerini kabul etmeyiz, çünkü böyle bir şey zarurî
değildir. Getirilen delil eksik istikraya dayanır, külliye hüccet teşkil etmez.” Bk. Mübahat
Türker Kuyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe-Din Münasebeti, (Ankara: Türk Tarih Kurumu
Basımevi, 1956), 155-156.
92
Bk. İbn Sînâ, en-Necât fi’l-Mantık ve’l-İlahiyat, trc. Kübra Şenel, (İstanbul: Kabalcı
Yayınları, 2013), 199; İşarât, 150-151; Metafizik I, 57-59, 61-63, 162-163, 191-194, 210;
Danişname, 142-148, 156, 340-342.
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nispeti, cinsin fasla nispeti gibidir.”93
İbn Sînâ buradaki ifadeleri ile Aristo’nun İbn Seb’în tarafından
nakledilen burhanı arasında birçok benzerlik kurulabilir. Örneğin her ikisi
de heyuladan cevher olarak bahsetmekte veya her ikisinin de heyuladan
önce bir İlke’den bahsediyor olması bahsi edilen benzerliklerdir. Fakat bu
mesele Aristo için âlemin kıdeminin bir delili iken, İbn Sînâ açısından
heyula sonsuz bir madde değildir ve âlemin kıdemini ispatlamaz. Çünkü
buradaki ilişki usta-bina ilişkisinde olduğu gibi, ustanın binanın cinsinden
olma zorunluluğu olmadığını ispatlayan, sanatçı ile sanat eserini, ontolojik
anlamda birbirinden kesin olarak ayıran deliller sunmaktadır.94 Cisim,
madde ve zaman ile ilgili meselelerin kadîm olan ile ilişkisinde, ay üstü
âlem bağlantısının kurulabilmesi, ancak göksel nefislerin mevzu-bahis
olduğu bir süreci gerektirmektedir.95
İbn Sînâ’nın, her sonradan varlığa gelenin imkân halinin bilfiil var
olmadan önce mevcut olması gerektiğine ve bu mevcudiyetin de ancak
madde gibi bir konumda mümkün olabileceğine dair ifadeleri, bağlamları
açısından incelendiğinde, onun ‘sonradan varlığa gelen’ ile kastının, aslında
mutlak olarak her sonradan varlığa gelen değil, hem öz hem de zaman
açısından sonradan varlığa gelmiş olan ay altı âlemdeki varlıklar olduğu
görülecektir. İbn Sînâ, ay üstü âlem ile ay altı âlem arasındaki farkları kesin
çizgilerle ayırmıştır. Ona göre ay üstü âlemdeki, zaman açısından kadîm
olan ve ‘ibda’ ile yaratılan varlıkları, ay altı âlemdeki hem öz hem de zaman
açısından sonradan varlığa gelmiş varlıklardan ayırt eden en önemli husus,
sonradan varlığa gelen varlıkların imkânlarının, ya da bir başka ifadeyle bu
imkânların konusu durumundaki maddelerinin, onların bilfiil varlıklarını
öncelemesine rağmen kadîm varlıkların imkânlarının onların varlıklarını
öncelemesidir. Ayrıca sonradan varlığa gelen varlıkların imkânları dış
dünyada her zaman bilfiil var değilken, kadîm olanların imkânı dış
dünyada her daim bilfiil bulunmaktadır. Çünkü onların imkânlarının ait
93 İbn Sînâ, Metafizik II, 63-64.
94 Bu konuda bk. İbn Sînâ, İşârât, 134; Metafizik I, 67-68, 77, 81, 163-164; Metafizik II,
72-74.
95 İbn Sînâ özellikle metafizik mevzularda Aristo’dan önemli derecede ayrılmıştır. Bu
konularda Eflatun ve Yeni Eflatuncu bir çizgide olduğu bariz görülecektir. İbn Sînâ’nın
fizik alanında dahi bazen Aristo’dan farklı düşündüğüne de şahit olmaktayız. Şifa’nın fizik
bölümünde İbn Sînâ kuşkusuz Aristoteles’ten etkilenmiştir. Ancak O, Aristo’nun körü körüne
takipçisi olmamıştır. Tam aksine, Aristoteles’in fiziğindeki konuları yeniden düzenlemiş ve
hatta ‘Gökyüzü Üzerine’ adlı eserinde Aristo’ya ait bazı unsurları almakta tereddüt etmiştir.
Bu yapısal değişiklikler ilk bakışta şaşırtıcı görülebilir. Ancak Şifa’nın ‘Medhal’ bölümünün
İbn Sina’nın dediklerini dikkate alacak olursak normal görünmektedir. O, bu bölümde;
‘bizim kitabımızda bulunup da öncekilerin kitabına bulunmayan hiç bir şey yoktur; fakat
eğer bir şey alışılagelmiş yerinde bulunamazsa, daha uygun olacağını düşündüğüm başka
bir yerde bulunabilir’, demiştir.” Bk. İbn Sînâ, eş-Şifa, el-Medhal, ed. G.C. Anavati v.dğr.,
(Kahire, 1952), 9-10; Jules Janssens, “İbn Sina: Önemli bir Bilim Tarihçisi”, Uluslararası İbn
Sînâ Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, Mayıs 2008), edt. Mehmet Mazak ve Nevzat Özkaya,
(İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2009). 94.
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olduğu mahiyet, dış dünyada her zaman var olmaktadır.96

2. 7. Ustukuslar kadîmdirler.
“Mürekkep olanların inhilali ile geriye sabit olan ve tekraren inhilal
etmeyen basitler ve unsurlar kalır. Hâdisler ise ancak tabiî tekevvün
ile basitlerin ve unsurların birbiriyle terekkübü yoluyla hâdis olurlar.
Ustukuslar97 anasır ise birbirinden terekküp etmezler. Bunlar kevn ve fesad
âlemindeki mürekkep cisimlerin cevherleridir. Tabiî tekevvün ile hâdis olan
yalnız mürekkep olan cisimlerdir, ustukuslar hâdis değil, kadîmdirler.”98
Bu burhanın amacı, varlığın basit ve bileşikliği üzerinden ustukusların
kadîm olduğunu ispatlamaktır. Aristo’ya göre ustukuslar, kenv ve fesad
âlemindeki mürekkep cisimlerin cevherleridir. Bu sebeple hâdis olanlar
yalnız birleşik olan cisimlerdir. Ustukuslar ise basit olup varlığın özünü
oluşturan cevherdirler ve böylelikle kadîm vasfını kazanırlar.
Unsur İbn Sînâ’ya göre kendisinde bir şeyin varlığına gücü olan şeydir.99
Unsura suretin yerleşmesi başkasından dolayıdır. Unsurdaki hareketin
ilkesi onun zâtından dolayı ise, doğası nedeniyle hareketlidir. Bu, unsuru
doğal yapar. Ondaki hareketin ilkesi dışarıdansa, onda olan doğal değil,
yapaydır.100 Unsurlardan meydana gelen cisimler, oluşan ve bozulan
şeylerdir. Onların yakın illetlerinin bir tür başkalaşma ve hareketi kabul
eden şeyler olması, tek başına sırf akıl olan şeyin de unsurlardan meydana
gelen cisimlerin varlık sebebi olmaması gerekir. Bu unsurların ortak olduğu
bir madde ve suretleri vardır. Ayrık akıllardan, hatta sonuncu akıldan (bize
en yakın akıl), göksel hareketlerin ortaklığıyla bir şeyin taşması ve bu şeyde
‘edilgi’ tarzında aşağı âlemin suretlerinin resminin bulunması gerekir. Bu
suretler kendi başına değil, bir tahsis ile taşarlar.101
Hem göksel cisimler hem de unsurların oluşmasında bir suret verici
vardır. Bu şeyler ‘Vahibu’s-Suver’den suret kazanırlar veya bütün bunlar
tek bir semavî cisimden taşarlar. Bir kısım fizik ilminin bağımlılarının
96 Cüneyt Kaya, Varlık ve İmkân, Aristoteles’ten İbn Sina’ya İmkânın Tarihi, (İstanbul:
Klasik Yayınları, 2011), 262.
97 İslam kaynaklarında anasır-ı erbaa yerine ustukussâtu erbaa, erkân-ı erbaa, tabâi erbaa,
mevâddi erbaa, ümmehât-i erbaa, ümmehât-i süfliye, usûl, mebâdi ve kavâbis gibi terimler
kullanılmıştır. Bu terimler pek çok düşünür tarafından eş anlamlı sayılmışsa da aralarında
bazı küçük farklar bulunmaktadır. Şöyle ki bir bileşiğin içinde onun bir parçası olarak yer
alan şeye rükn, birleşiğin çözülmesi sonucu ortaya çıkan şeye ustukus, birleşiği meydana
getiren maddeye asıl, yeni bir madde teşkil etmek üzere eski şeklini bırakıp bozulan şeye
de unsur denmiştir. Aristo’nun De Generatione et Corruptione adlı eseri İshak b. Huneyn
ve Ebu Osman ed-Dımeşki tarafından Kitabu’l-Kevn ve’l-Fesad adıyla Arapçaya tercüme
edilince bu konular İslam dünyasında da tartışılmaya başlanmıştır. Bk. Bekir Karlığa,
“Anâsır-ı Erbaa”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 3 (Ankara: TDV Yayınları, 1991), 149-151.
98 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 58. Karşılaştırma için bk. Aristoteles, Metafizik, 327-333,
335-336; Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazali Metafiziğinin Karşılaştırılması, 68-70.
99 İbn Sînâ, Metafizik II, 25.
100 İbn Sînâ, Metafizik II, 28.
101 İbn Sînâ, Metafizik II, 155-156.
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söylediği sözler şöyledir: Onlara göre varlık, ilkin cisme aittir. Varlık,
kendinde cisimsel suretten başka bilfiil varolan suretlerden herhangi birine
sahip değildir. Varlık diğer suretleri hareket ve durağanlık ile ikincil olarak
kazanır. Biz ise bunu imkânsız görüyoruz. Bu görüşü kabul etmeyen İbn
Sînâ, unsurlar konusunda ifade ettiklerinin doğruya en uygun olanlar
olduğunu söylemektedir.102

2. 8. İlk Muharrik’te ve İlk Muharrik’in fiili olan hareketinde
asla başkalaşım/değişme ve inkıtaa/kesinti yoktur.103
Cirm-i semavî, bir hareket ettiren ve bir hareket edenden mürekkeptir.
İlk Muharrik’te asla bir tagayyür yoktur ve İlk Muharrik’in fiili olan ilk
hareket, asla tagayyür ve inkıtaa uğramayan bir fiildir ve bu fiil bir cisim
olmadığı gibi, cisimde bulunan bir kuvvet dahi değildir. Kendisi öncesiz,
sonsuz cirm-i aksayı harekete getirir, hareketle beraber cirm-i aksa dahi
öncesiz ve sonsuzdur, bundan dolayı âlem kadîmdir.”104 Aristo’nun bu
burhanı yine daha önceki burhanlarının tamamlayıcısı durumunda olup,
ilk muharrikten itibaren cirm-i aksa ve onun altındaki semavi cisimlerin,
hareket ettiren ve hareket eden yönleri itibariyle başlangıçsız ve sonsuz
olduklarını vurgulamaktadır. Bu durum Aristo tarafından doğal olarak
âlemin kıdemine delil teşkil ettirilmektedir.
İbn Sînâ da Aristo gibi Zorunlu Varlık’ın (Aristo’nun kullandığı şekliyle
İlk Muharrik) kendisinde bir terkip (birleşme) olmadığını iddia etmektedir.
Şayet böyle olursa Zorunlu Varlık’ın hakikatinin dışında bir anlamı olacak
ve bu anlam zorunlu varlık olacaktır. Zorunlu Varlık, mahiyete eklenen
bir şey olarak alınırsa, o mahiyet kesinlikle mutlak olarak Zorunlu Varlık
olmadığı gibi, mahiyetin mutlak ilişeni de değildir.105
Aristo ile görüş benzerliği olduğunu gördüğümüz106 İbn Sînâ amaç
konusunda yine Aristo’dan ayrılmaktadır. Bu benzerlik ve ayrılığın ortaya
konabilmesi için İbn Sînâ’da sistematik anlamda Zorunlu Varlık’ın ne
şekilde delillendirildiğini anlamak gerekir. Ona göre Zorunlu Varlık’ın
özellikleri şunlardır:
“1. Mahiyeti yoktur. Mahiyet sahiplerine varlık İlk’ten taşmaktadır.
Mahiyet sahibi, diğer şeyle mümkündür ve İlk ile var olurlar. 2. Ziyade olan
102 İbn Sînâ, Metafizik II, 158-159.
103
“Aristo, İlk Muharrik ile Tanrı’yı aynı saymakta Fizik kitabındaki fizik karakterli
muharrik, Metafizik kitabında bir manevilik kazanmaktadır. İlk Muharrik, fizik âlemin ve
hareketin kıdemine bağlı olarak kozmolojik bir karakter taşıdığı halde, Metafizik’te teolojik
ve ontolojik bir karakter taşımaktadır.” Bk. Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzâlî Metafiziğinin
Karşılaştırılması, 99, 104.
104 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, s. 58-59. Karşılaştırma için bk. Aristoteles, Fizik, 363-371;
Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzâlî Metafiziğinin Karşılaştırılması, 101-104.
105 İbn Sînâ, Metafizik II, 90.
106 Benzerlik için bk. Aristoteles, Metafizik, 326, 352-353.
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hiç bir şeye yüklenemez, onun dışındaki her şeyde ziyade vardır. 3. Mahiyeti
olmadığı için cinsi de yoktur. 4. Cinsi olmadığı için faslı da yoktur. 5. Cinsi
ve faslı olmadığı için tanımı da yoktur. 6. Burhanı da yoktur, illeti de yoktur.
7. Bu nedenle O’na ‘niçin?’ sorusu sorulmaz. 8. Bir konuda bulunmayan
mevcuttur. Bu anlam ise cevherin ta kendisidir. Fakat bu cevher, cinslere
ayırdığımız cevherin anlamında değildir. Cinslere ayırdığımız cevherin
anlamı, onun cisim ve nefs gibi yerleşik bir mahiyete sahip olup, varlığı bir
konuda bulunmayan şey olmasıdır.”107
“Zorunlu Varlık’ı zorunlu yapan kendisidir. Bu, onun varlığının
hakikatini gösterir. Zorunlu Varlık’ın hakikatinin zâtı nedeniyle değil de,
başkası nedeniyle gerçekleşmesi, yani O’nun O olmasının nedeni dışarıdan
bir şey ise, varlığını başkasından aldığı için zorunlu olmaz.108 Dolayısıyla
Zorunlu Varlık, özü gereği Bir’dir, cisim değildir, cisimde bulunmaz ve
her hangi bir şekilde de bölünmez. Bütün varlıklar O’ndan var olmuştur.
O’nun kendisinde, kendisinden ve kendisiyle veya kendisi için bir sebebi
olamaz. Bütünün O’ndan bir kasıt yoluyla meydana gelmesi imkânsızdır.
Böyle bir şey O’nun zâtında çoğalmaya yol açar.109 Sonuç olarak Varlığı
Kendiyle Zorunlu olanın zıddı yoktur, tamdır, varlığı mükemmeldir, birdir
ve parçalara bölünmez, sırf iyiliktir ve sırf akıldır.”110
Zorunlu Varlık’ın kendisinde birleşme/terkip olmadığı ortaya
konduktan sonra O’nun fiilinin varlık âlemiyle ilişkisi bağlamında
İbn Sînâ’nın yaklaşımına bakmakta fayda var. Aristo, burhanında İlk
Muharrik’in fiili olan hareketinin de tıpkı İlk Muharrik gibi başkalaşma/
değişmeyi kabul etmediğini vurgulamaktayken, İbn Sînâ Zorunlu Varlık’ın
başkalaşan şeyleri, başkalaşmalarıyla birlikte başkalaşan şeyler olmaları
bakımından zamansal ve somutlaşmış bir şekilde akletmesinin mümkün
olmadığına vurgu yapmaktadır. İbn Sînâ’ya göre Zorunlu Varlık onları
başka bir tarzda akleder. Onları zamansal bir şekilde akletmiş olsaydı, bir
arada bulunmayan yokluk ve varlık durumuna göre Zorunlu Varlık’ın zâtı
başkalaşmış olurdu.111
İbn Sînâ Aristo’nun burhanında bahsettiği İlk Muharrik’in yakın fiili olan
felekler hakkında ise şunları söyler: “Göksel kuvvetlerin, cisim aracılığıyla
her hangi bir nefsi etkilemesi imkânsızdır. Cisim, bir nefis ile başka bir nefis
arasında aracı olmaz. Nefs, mertebe ve yetkinlik bakımından cisimden
öncedir. Her felek için, o feleğin cisminden varlık ve fiil bakımından
ayrı olan bir şeyi kabul etmeyi biz reddetmeyiz. İşte bu bizim soyut akıl
dediğimiz ve kendisinden sonraki şeyleri ondan sudûr etmiş saydığımız
şey budur. Fakat bu, cisimden kaynaklanandan, cisme ortak olandan, cisme
107
108
109
110
111

İbn Sînâ, İşârât, 129-132; Metafizik II, 92.
İbn Sînâ, Metafizik II, 94.
İbn Sînâ, Metafizik II, 146.
İbn Sînâ, Metafizik II, 97-102, 116; İşârât, 141-145.
İbn Sînâ, Metafizik II, 104.

44

İLAHİYAT’TA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

özgü bir surete bürünenden ve nefsi ortaya koyarken söz ettiğimiz yönden
meydana gelenden başkadır.”112 Böylece feleklerin, cisimsel olmayan ve
cisimlerin suretlerinden başka olan ilkelerinin bulunduğu ortaya çıkmış
ve izah edilmiştir. Her bir feleğin bu ilkelerden bir ilkesi vardır. Feleklerin
tamamı ise tek bir ilkede ortaktır.
İbn Sînâ feleklerin hareketleri ile Zorunlu Varlık’ın fiili arasında bir ilişkiyi
zorunlu görmüş, bunun sonucunda Aristo’nun tabiriyle İlk Muharrik’in
yakın fiili olan feleklerin hareketinin İlk İlke’den geldiğini kabul etmiştir.
Fakat İbn Sînâ’ya göre bu hareket, göksel nefislerin kazandığı bir özellik
(cisimsel suretlerden başka ilkelere sahip olma) ile âlemin kıdemini ispat
eden bir duruma gerekçe yapılmamıştır. Çünkü İbn Sînâ, göksel nefislerde
yersel-doğal bir illetin var olduğunu, bu sebeple onların bilme tarzının bile
hâlâ tikel suretlerle sınırlı kaldığına işaret etmektedir.113
Sonuç olarak İbn Sînâ ontolojisinde Zorunlu Varlık kadîmdir. Varlığı
âleme takaddüm etmektedir. Varlığı O’nun varlığından sonra geldiğine
göre âlem, varlığı bakımından kadîm değildir. Eğer İbn Sînâ âlemin kadîm
olması iddiasında bulunmuş olsaydı, kendi ontolojisi ile dehşet verici bir
çelişkiye düşmüş olurdu. Nitekim düşmemiştir.114

2. 9. Muharrik kuvvet sonsuz olduğu gibi o kuvvet ve hareketi
taşıyan cisim de sonsuzdur.
“Her hareketin bir zamanda olmasından dolayı zamansız ve mekânsız
hareket tasavvur edilemez. Bu sebeple sonsuz bir kuvvetin sonlu bir
cisimde bulunması mümkün değildir. Muharrik kuvvet sonsuz olduğu
gibi o kuvvet ve hareketi taşıyan cisim de sonsuzdur.115 O halde gerek
muharrik kuvvet olsun ve gerek hareket olsun başlangıçları olmadığından
ve kuvvetle hareketi taşıyan cismi harekete getiren muharrik, gerek bu
kuvveti ve gerek bu hareketi hiçbir zaman elinden bırakmamış ve zayi
eylememiş bulunduğundan kadîmdirler. Bunun için âlem de kadîm olmuş
olur.”116 Bu burhan, sonlu bir cisimde sonsuz bir hareketin olamayacağı akıl
112 İbn Sînâ, İlâhiyât-ı Şifâ Metafizik, trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, (İstanbul: Vakıflar
Genel Müdürlüğü Yayınları, 2011), 341.
113 Göksel nefisler ve onların üzerinde bulunanlar tikelleri bilirler. Göksel nefisler üzerinde
bulunanların tikelleri bilmesi tümel tarzda, göksel nefislerin tikelleri bilmesi ise doğrudan
veya doğrudan olana ulaştıran ya da duyularla gözlemlenen gibi tikel tarzda gerçekleşir.
Durum böyle olunca mümkün olan bu şeyin, her hangi bir yersel sebep ya da gökteki doğal
bir sebepten değil, bu şeylerin bir şekilde göksel şeylerdeki etkisinden meydana gelmesi
zorunludur. Dolayısıyla göksel nefisler ilkleri aklettiklerinde bu şeyleri de aklederler. Bu
şeyi aklettiklerinde, olmaya en yaraşır şeyi de akletmiş olurlar. Onu da aklettiklerinde göksel
nefislerin geriye kalan tek kusuru, kendilerinde yersel-doğal bir illetin bulunmasıdır. Bk.
İbn Sînâ, Metafizik II, 182-183.
114 İlhan Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, 16.
115 Aristoteles, Gökyüzü Üzerine, 94.
116 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 59. Karşılaştırma için bk. Aristoteles, Gökyüzü Üzerine,
36; Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzâlî Metafiziğinin Karşılaştırılması, 97-99.

Felsefe ve Din Bilimleri Çalışmaları

45

yürütmesinden hareketle âlemin kıdemini ispat etmek istemektedir. Nasıl
ki harekete geçiren kuvvet sonsuz ise, onun harekete geçirdiği cismin de
sonsuz olması gerekir. İlk muharrikin hareketinde asla bir boşluk ve kesinti
olmadığı için, onun hareket ettirdiği âlem de bir boşluğu ve kesintiyi kabul
etmez yani süreklidir ve kadîmdir.117
İbn Sînâ’nın bu konudaki açıklamaları cismin ve cismin uzamının
sonluluğunu açıklamaya yöneliktir. Ona göre bu konuyu yorumlayan bir
kısım kimse, iki oluşum (cevher ve parçaları olmalı) bir arada olmasının
ancak sonsuz parçalardan olduğunu iddia ettiler. Böyle bir şeyin olması
sonlu bir’lerin sonsuz bir’lerle bir araya gelmesi, sonlunun sonluyla bir
araya gelmesi gibi olur, ki bu düpedüz çelişkidir. Sen, bilmiş olduğun
büyüklüklerin sonsuzca bölünmesi ihtimalinden, onlardaki hareketin ve
bu hareketin zamanının da aynı şekilde olduğunu ve onların da hareket
ve zaman bakımından bölünmeyen şeylerin bir araya gelmesinden
oluşmadığını bileceksin.118
Hiç bir boyut, eğer sonsuza dek varlığı caiz olur ise dolulukta ve boşlukta
uzamaz.119 Aksi takdirde her ikisi arasında boyutun sürekli arttığı bir ilkeden
başlayan sonsuz iki uzamın varsayılması gerekirdi. O iki boyutun sonsuza
kadar gitmesini düşünmek de caiz olurdu. Aksine durum böyle değildir.
İki uzam arasındaki boyut, artma konusunda büyüklüğünü aşamayacağı
belli bir sınır ile çevrelenmiş olur. Sonsuz bir şeyin iki çevreleyici arasında
çevrelenmesi de imkânsızdır. Ortaya çıkan şudur: Cisimsel uzam sonludur.
Onun bir şekli vardır. Onun edilginlik gücü yoktur. Cisimsel suret, bir
taşıyıcıdan ortaklıkla var olmuştur.120
Cisim, kesiti olan düzleminde son bulur. Düzlem, kesiti olan çizgide son
bulur. Çizgi de kesiti olan noktada son bulur. Cisme, cisimliğini kurması
bakımından değil aksine cisim oluşundan sonra ona sonluluğun gerekmesi
bakımından yüzey lazım gelir. Buna göre onun ne yüzey sahibi olması ne
de sonlu olması cisim olarak tasavvur edilmesine giren bir sorumluluktur.
Bu nedenle bazen bir gurubun, tasavvur ettikleri şeyin imkânsızlığı onlara
açık oluncaya kadar sonsuz bir cisim tasavvur etmeleri mümkündür.121
İbn Sînâ’nın bu açıklamalarının neticesinde diyebiliriz ki, Aristo’nun
muharrik kuvvetin sonsuzluğundan hareketle o hareketi taşıyan cismi
117 Aristoteles, hocası Platon gibi boşluğun mekân ile ilişkisinden yola çıkarak hem âlemin
içinde hem de âlemin dışında sonsuz bir boşluğun olmadığını savunmuştur. Bunun sebebi
Aristoteles’e göre, boşlukta hareketin, ayırımın olmayacağı aksine durağanlığın olacağı ve
bundan dolayı da değişmenin olamayacağı iddiasıdır. Bk. Aristoteles, Fizik, 165-167.
118 İbn Sînâ, İşârât, 81-82.
119 Farabi Hala/boşluk Risalesi’nde hala/boşluğun olmadığına dair bir ispat yapmaktadır.
Bk. Fârâbî, Risaletü’n fi’l-Halâ, trc. Necati Lugal ve Aydın Sayılı, (Ankara: Türk Tarih
Kurumu Yayınları, 1951), 4-14.
120 İbn Sînâ, İşârât, 84-85.
121 İbn Sînâ, İşârât, 91.
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de sonsuz kabul etmesi iddiası İbn Sînâ’da karşılık bulmamıştır. İbn Sînâ
için âlem ve ona yüklem olanlar sonsuz değildirler. Çalışmanın başında
da ifade edildiği gibi zâtî ve zamânî kıdem birbirinden farklıdır ve âlemin
kıdemi iddiası ile Allah’ın kadîm olması birbiriyle kıyaslanabilecek ya
da karşılaştırılabilecek bir hüviyette değildir. Ontolojik eşitsizliğinden
bahsedebileceğimiz bir durumun karşılaştırılması mantıksal bağlamda da
tutarsız olur. Zaten İbn Sînâ da bunu özellikle belirtmektedir.

2. 10. İlk İllet’ten ma’lûl olan âlemin İlk İllet’i öncelemesi ve
ondan sonra olması batıldır ve bu sebeple âlem kadîmdir.
“İlk İllet ile âlem arasında mesafe var mıdır, yok mudur? Bunların
arasında birbirinin önüne geçmek veya sonuna kalmak, ileride ve geride
bulunmak olabilir mi? Bu mesafe farkı varsa ve aralarında ileride ve geride
kalmak bulunursa bu hal, bir taayyün/meydana çıkma demektir.122 Taayyün
ise nerde ve kaç sorusunu gerektirir ki bunların hepsinde de öncesinde
maddenin bulunmasını gerektirir. Bundan dolayı madde kadîm olmuş
olur veya maddenin İlk İllet’e takaddümü lazım gelir ki bunun batıl olduğu
bellidir.123 Böylece İlk İllet’ten ma’lûl olan âlemin teehhürü batıl olmuş ve
neticede âlem kadîm bulunmuş olur.”124
Bu delil Aristo’nun ilk burhanının bir tamamlayıcısı olmakla birlikte öz
olarak, Allah ile âlem arasındaki zaman ve mekân ilişkisine dayanmaktadır.
‘Allah ile âlem arasında bir mesafe vardır.’ denilirse bunun zuhûr etmesi
gerektirir. Zuhûr ise İlk İllet’ten önce bir maddenin varlığını zorunlu kılar.
Bu durumda âlem İlk İllet’ten ne önce ne sonradır. Maddenin İlk İllet’i
öncelemesi batıldır, o halde O’nu öncelemeyen şeyin, aynı zamanda onu
sonralaması da batıl olur. Bu sebeple âlem hâdis değil, kadîmdir.
Bu konuda İbn Sînâ ciddi bir metafizik geliştirmiştir. O, bu konuda yer
yer Aristo’ya destek vermekteyken, bazı konularda da ondan ayrılmıştır. İlk
122
Seyyid Şerif Cürcani’ye göre taayyün, bir mahiyetin belirlenmiş olan varlığıdır.
İster külli, ister cüz-i her şeyin kendisinden dolayı o şey olduğu bir hakikati vardır. Bu
hakikate mahiyet denir. Bu hakikatin cüz-i şekli ise hüviyettir. Mahiyetin hüviyet şeklinde
ortaya çıkması taayyündür. Bk. Gürbüz Deniz, “Hocazâde ve Ali Tûsî’nin Tehâfütlerinin
Mukayesesi”, (Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 2004), 105.
123 Aristo maddeyi, zıtları kendi üzerinde taşıyan, fakat onlarla karışmayan ve var oluşun
kendi içindeki mevcut ezelî prensibi olarak görmekte; onu yokluktan ayırarak ezelî bir imkân
olarak kabul etmekte; maddeyi pasif ve her türlü taayyüne müsait olarak vasıflandırmaktadır.
Bu sebeple madde var oluşun ilk şartı, maddi sebebi ve zaruretidir. Maddeyi noksan gördüğü
için onu, yetkinlik atfettiği form ile tamamlamakta, böylece bu iki prensibi zihni ayrılıktan
kurtarıp, fiili birlik ve terkiplerini elde etmektedir. Ayrıca o, maddeyi vasıfsızlıktan da
kurtarmak ve var oluşun izahını mümkün kılmak için formel sebebi araya katmakta ve önemi
ona vermektedir. Aristo, form ve maddeye gaye atfetmekle bu ikisini birbirine yaklaştırmakta,
forma öz/mahiyet anlamı vererek onu gayeye göre öncelemektedir. Âlemdeki değişkenlik
sürecinde değişkenliği maddeye, sabitliği de forma yüklemektedir. Bu bakımdan form,
âlemdeki birlik ve düzenin esas sebebi olmaktadır. Bk. Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzâlî
Metafiziğinin Karşılaştırılması, 49-50.
124 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 59-60.
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İllet ile âlem arasındaki öncelik-sonralık ilişkisinde zamânî değil, zâtî bir
önceliği kabul etme noktasında Aristo ile benzer kanaate sahiptir. Fakat
maddenin kadîm olduğu kabulü ve bununla beraber zaman, mekân ve
hareketin kıdemi İbn Sînâ tarafından kabul görmez. Zât ve zaman önceliği
konusunda da İbn Sînâ, Allah ile âlem arasında zamanı, mekânı ya da
hareketi önceleyen Muattıla ve Dehriyye gibi fırkalarla tartışmıştır.
İbn Sînâ’ya göre; “bazıları Zorunlu Varlık’ın Bir olduğu konusunda
hem fikir olmuşlar ve gruplara bölünmüşlerdir. Onlardan bir gruba göre,
Zorunlu Varlık ezelde vardı ve O’ndan başka hiç bir şey varlığa gelmemişti,
sonra O başladı ve kendisinden bir şeyin varlığını (yani âlemi) irade etti.
Şayet bu böyle olmasaydı kuşkusuz geçmişteki çeşitli sınıfların yenilenen
sonsuz halleri bilfiil mevcut olurdu. Çünkü onlardan her biri var olduğunda
tümü de var olur. Dolayısıyla ardışık sonsuz durumlar varlıkta sınırlanmış
bir tümellik oluşturur. Onlar, Zorunlu Varlık’ın ‘bir’ ve ‘başlangıç’
olduğunu kabul etmemeyi imkânsız görmüşlerdir. Sonsuzda yenilenen
bilfiil mevcut haller kabul etseydik, yenilenen bu hallerin her vakitte sayısı
artardı ki sonsuz olanın sayıca artması nasıl mümkün olabilsin? Bunlardan
bir kısmı, ‘âlem, varlığı için en uygun zamanda var olmuştur.’ demiştir.
Diğer bir kısmı, ‘âlemin var olduğu zaman dışından var olması mümkün
olmazdı’, demişlerdir. Bir kısmı da, ‘âlemin varlığı, ne zamanla ne de başka
bir şeyle ilgilidir, aksine niçin? diye sorulamayacak bir fail ile ilgilidir’
demişlerdir. Bunların karşısında el-Evvel’in birliğini kabul eden bir grup
şöyle demiştir: Zâtı sebebiyle Zorunlu Varlık, bütün sıfatlarıyla ve birincil
halleriyle Zorunlu Varlık’tır. Yenilenmiş bir irade ancak bir etkenle ortaya
çıkabilir, rastgele ortaya çıkmaz. Halin yenilenmesi olmadan bir doğanın
yenilenmesi ve bir şeyin ortaya çıkması gerçekleşmez.”125
Bu tartışmaların akabinde İbn Sînâ’ya göre tek bir zât, bütün yönlerden
önceki gibiyse yani daha önce kendisinden hiç bir şey var olmadıysa, şimdi
de ondan bir şey varolmaz. Ondan bir şey hudûs ettiyse, hiç kuşkusuz onun
zâtında bir kasıt, bir irade veya bir doğa veya kudret ve yapabilirlik veyahut
daha önceden olmayan buna benzer bir durum meydana gelmiş demektir.
Bunu inkâr eden diliyle aklının ve mantığının yolundan ayrılmıştır. Bu
durum, aklî bir zorunluluktur. Çünkü var olması ve olmaması mümkün
olan, bir sebep olmaksızın fiile çıkmaz ve varlık kazanmaz. Bu sebep ise
İlk’in zâtından başka bir şey değildir.
İbn Sînâ, Zorunlu Varlık’ın zâtında çokluğu farz ettiren şu görüşü de
kabul etmez: “Bir şey meydana gelecekse bu, Zorunlu Varlık’ın zâtında
olmalıdır. Biz ancak Zorunlu Varlık’ın zâtının dışındaki her şeyin varlığına
nispet arayabiliriz. Zorunlu Varlık ile onun dışındaki şeyler, zorunlu
varlıktan her hangi bir şey varlık kazanmamışken adeta bir bütündür.
Zorunlu Varlık’tan ilk sonradan meydana gelen şey, onun zâtında meydana
125

İbn Sînâ, el-İşârât ve’t-Tenbîhât, 140-141.
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gelmiştir. Fakat bu, imkânsızdır. Bir şey Zorunlu Varlık’ın zâtında ve hudûsa
gelen bir şeyden nasıl hudûsa gelebilir?”126
Bu görüşe karşı İbn Sînâ, zâtı gereği Zorunlu Varlık’ın bir olduğunu
ve hâdisin O’ndan doğrudan çıkmadığını söylemektedir. Bunun ayrıntısı
onun sudûr nazariyesi hakkındaki açıklamalarıdır.
İbn Sînâ’ya göre Zorunlu Varlık’ın varlığı, asla varlığıyla özdeş olmayan
her hangi bir şeye izafe edilemeyen ve bununla ilişkili olarak her hangi
bir bileşiklik (terkip) ifade eden bir niteliğe sahip olmayan, şeklinde
özetlenebilecek, temelde epistemolojik değil, ontolojik karakterli bir
yaklaşımdır. Yani burada söz konusu olan Tanrı’nın mahiyetinin bilinip
bilinemeyeceği veya dile getirilip getirilemeyeceği meselesi değil, salt
kendi varlığından başka bir mahiyetinin olup olmadığı meselesidir. Aksi
takdirde, “Tanrı’nın varlığından ayrı olmayan (bir bakıma varlığıyla özdeş)
bir mahiyeti vardır, fakat bu mahiyet bilinemez/dile getirilemez” şeklindeki
bir görüşü İbn Sînâ’ya atfetmek söz konusu olabilirdi. Hâlbuki böyle bir
görüşü İbn Sînâ’ya atfetmek mümkün görünmemektedir.127
Sonuç olarak İbn Sînâ’nın görüşlerine getirilen şu yorum kendisinden
önceki Tanrı-âlem anlayışlarından farklı bir metafizik geliştirdiğine
işaret etmektedir. İbn Sînâ’nın İlk (el-Evvel) dediği Tanrı, evrendeki olgu
ve nesneler dizisinin birinci ögesi anlamında ilk değil, âlemin topyekûn
varlığına nispetle, âlemin varlığına takaddüm eden ve onun tamamen
dışındaki bir mutlak İlk’tir.128

2. 11. Kadîm olan Hakk’ın imdadı ile âlem de kadîmdir.
“Mademki sübût ve sebâtın önü ve sonu olmayan Hakk’ın imdadı ile
şimdi âlem vardır. O halde sübût ve sebâtın önü ve sonu olmayan Hakk’ın
imdadı ile âlem şimdi olduğu gibi her zaman dahî var idi.”129 Buraya kadar
ki bütün burhanların neticesi mahiyetindeki bu burhan, âlemin kıdemini
Allah’ın kıdemine bağlamış ve aynı zamanda bu iki kıdemi de birbirinden
ayırmıştır. Yani âlemin varlığı ve kıdemi Allah’ın varlığına ve kıdemine
bağlı, fakat Allah’ın varlığı ve kıdemi, âlemin varlığı ve kıdemine bağlı
değildir. Kıdem, Hakk’ın âleme verdiği bir yardımdır.
Aristo’nun buradaki iddiası yine zât ve zaman önceliği tartışmalarına
126 İbn Sînâ, Metafizik II, 120-121.
127
Mehmet Sait Reçber, “Vacibu’l-Vücud’un Mahiyeti Meselesi Uluslararası İbn Sînâ
Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, Mayıs 2008), edt. Mehmet Mazak ve Nevzat Özkaya,
(İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2009). 310.
128 Bk. Etienne Gilson, “The Spirit of Medieval Philosophy, İng. 1991, s. 80; İlhan Kutluer,
“Makamatü’l-Arifin: İbn Sînâ Felsefesinde Mistik Terminoloji Sorunu”, Uluslararası İbn
Sînâ Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, Mayıs 2008), edt. Mehmet Mazak ve Nevzat Özkaya,
(İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2009). 37.
129 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 65. Karşılaştırma için bk. Aristoteles, Gökyüzü Üzerine,
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atıf yapmaktadır. Bununla ilgili olarak İbn Sînâ Allah ile âlem arasında
zâtî bakımdan bir önceliğin bulunduğunu söylemekte, zamânî olarak
böyle bir öncelik ve sonralıktan bahsetmenin mümkün olmadığı
kanaatine ulaşmaktadır. Bu konuda Muattıla ve Dehriyye gibi fırkalarla
da mücadele içine giren filozof, zâtî önceliği Allah’ın kıdeminin bir gereği
olarak temellendirmekteyken, âlemin kıdeminin bundan farklı olduğunu
vurgulamaktadır. Yani kısaca İbn Sînâ’ya göre zât ve zaman önceliği
tartışması âlemin kıdeminin bir ispatı değil, İlk İlke’nin kadîm olmasının
bir tespitidir.130
İbn Sînâ’ya göre bir kısım görüş sahipleri İlk İlke’nin varlığı öncelemesi
konusunda madde ve hareketle beraber zamanı da ezelî saymaktalar
ve âleme yüklem olan bu unsurlarla birlikte İlk İlke’yi öncelemekteler.
Onların görüşü ayrıntıya inilecek olursa şöyle şekillenir: “İlk Varlık’ın
âlemi öncelemesi mutlak bir önceleme değil, beraberinde hareket, cisimler
ve bir cisim bulunan zamansal bir öncelemedir. Onlar, İlk’in âlemi
öncelemesini zât bakımından değil, zaman bakımından kabul ederler.
Tanrı’yı cömertliğinden işlevsiz hale getiren Muattıla bunu iki bakımdan
gerçekleştirmiştir. 1. Tanrı’nın âlemi yaratmasından önce, vakit ve
zamanlar ölçüsünce hareketlerin sahibi olan ve âlemin yaratılma vaktinde
sona eren veya âlemin yaratılmasıyla birlikte varlığını sürdüren bir cisim
yaratabileceğini kabul ederler. Bu durumda âlemin yaratılmasına kadar
Tanrı’nın sınırlı vakit ve zamanları olur. 2. Yaratanın ancak yaratmaya
başlamış olduğunda, yaratmaya başlaması mümkün olabilir. Bu ikinci
kısım Yaratanın acizlikten kudrete geçmesini veya yaratılmışların her hangi
130
“İlk’in hudusa gelen fiilleri ne ile öncelenmiştir? Zâtıyla mı zamanla mı? Sadece
zâtıyla öncelenmişse; ikinin birden sonra olması, hareketlinin hareketin kaynağıyla hareket
etmesi örneklerindeki gibi olduğu gibi, beraber olsalar da kadîm olan İlk ve ondan meydana
gelen fiillerin hâdis olması gerekir. Sadece zâtıyla değil ‘yalnızca O vardı, ne âlem ne de
hareket vardı.’ şeklinde zâtıyla ve zamanla öncelenmişse; kâne (vardı) sözü geçmişi gösterir.
Bu durumda yaratılmışın yaratılmasından önce bir oluş geçmiştir ve o geçmiş sonludur.
Öyleyse hareket ve zamandan önce bir zaman vardı. Çünkü geçmiş ya zâtıyla geçmiştir
ki bu zamandır, ya da zamanla geçmiştir ki bu harekettir. Yaratmanın ilk vaktini bir şeyle
önceleyenler vardır. ‘İlk vardı ve yaratma yoktu.’ sonra ‘O vardı ve yarattı.’, ‘İlk vardı ve
yaratma yoktu.’ , ‘vardı ve yarattı.’ zamanında sabit değildir. Yine ‘(İlk)in yaratmadan önce
olması’, ‘yaratmayla beraber olması’ esnasında sabit değildir. ‘İlk var ve yaratmanın yok
oluşu,’ tek başına İlk’in varlığı değildir. Çünkü O’nun zâtı yaratmadan sonra da vardı. Yine
‘İlk var ve yaratmanın yok oluşu,’ üçüncü bir şey bulunmaksızın yaratmanın olmayışıyla
beraber O’nun varlığı değildir. Çünkü İlk’in zâtının varlığı yaratmadan sonra da vardı. Oysa
yaratmanın olmayışı ‘önce vardı ve şimdi yok.’ olmakla nitelenmiştir. ‘Zâtın varlığı ve zâtın
yokluğu’ sözünden önceleme anlaşılmaz, bilakis gecikme (yani zamanla ilgili bir durum)
anlaşılır. Zâtın varlığı bir şeydir, zâtın yokluğu bir şeydir. ‘Kâne (vardı)’nin anlamı ise, iki
anlamdan başka bir anlamdır. Bu anlam başlangıçtan değil, (geriye doğru) uzatılmış olarak
Yaratana olumlanmıştır. Böylece yaratmanın vehmedildiği her türlü yaratmadan önce
yaratması mümkün görülmüştür. Durum böyle olunca bu öncelik, ölçülebilir ve niceliksel
olur. İşte bu zaman diye isimlendirdiğimiz şeydir. Çünkü zamanın ölçülmesi, konum ve
süreklilik sahibi bir ölçüm değil, aksine yenilenme yoluyladır.” Bk. İbn Sînâ, Metafizik II,
122-123.
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bir illet olmaksızın imkânsızlıktan imkâna geçmesini gerektirir.131
İbn Sînâ’ya göre bir öncelemeden bahsedilecek ise bu ancak zât
bakımından olur. Zaten öncelenen zât önceleyen zâttan başkası olamaz.
Onun el ile anahtar arasındaki ilişkiyi anlatan örneği bu meseleyi en net
şekliyle açıklamaktadır. “Elinle hareket ettirmen gibi olan neden ortadan
kalktığı zaman, anahtarın hareketi gibi olan nedenli de ortadan kalkar.
Nedenli ortadan kalktığı zaman ise neden ortadan kalkmaz. Buna göre
anahtarın hareketinin ortadan kalkması, elin hareketi ile beraber olsa bile
senin elinin hareketini ortadan kaldıran değildir. Aksine ancak elin hareketi
olmasa anahtarın hareketinin ortadan kalması mümkün olur. Şayet böyle
bir şey olacak olsa bu ikisi zaman bakımından birdir.132
El ile anahtar arasındaki neden-nedenli ilişkisini, fail ve fiil ilişkisinden
hareketle Tanrı-âlem arasındaki ilişkiye dayandırdığı aşikâr olan İbn
Sînâ’nın bu yorumundan; âlemin Tanrı’dan zorunlu olarak varolduğunu,
buna rağmen âlemin kendi varlığı bakımından mümkün olduğunu
anlamaktayız. İbn Sînâ sistemi açısından buradaki temel soru şudur:
Tanrı’nın varlığı zorunlu ve ebedi iken, ondan zorunlu olarak var olan
âlemin varlığı da (neden-nedenli/fail-fiil anlayışına göre) zorunlu ve ebedî
midir? Doğal olarak hangisinin ebedi olduğu varsayılsa bu teoriye göre
diğerinin de ebedî olması gerekir. Veya şöyle de düşünebilir miyiz: Tanrı’nın
varlığının zorunlu ve ebedî olması, zorunlu olarak âlemin varlığını zorunlu
ve ebedî yapmaktan ziyade, onun varlığının Tanrı’dan sudûrunun zorunlu
olmasını gerektiren bir durum mu ortaya çıkartır? Sanki İbn Sînâ ikinci
varsayımı anlatmak istemiştir. Çünkü o, aslen âlemin varlığına zorunluluk
vermeyip, onun varolamasına zorunluluk vermektedir. Âlemin kıdemine
de, onun varlığının Tanrı’dan olmasından dolayı bir imkân tanımaktadır;
yoksa âlem varlığını kendisinden almamıştır.
Son söz olarak şu ifadeleri aktararak mevcut durumu özetleyeceğiz: “İbn
Sînâ’nın felsefesinde âlemin cismanî var oluşundan bağımsız bir kozmik
zamanın âlemden önce var olduğu ileri sürülemez. Ancak ve ancak âlemin
cismanî varlığıyla birlikte kavradığımız zamanın, âlemin başlangıcı ve/veya
başlangıçsızlığı için bir referans oluşturamayacağı açıktır. Şu halde zaman
bakımından kıdem kavramı öncelikle ontolojik bir kavramdır. Bu anlamda
kıdem, kendisine hiç bir varlığın takaddüm etmediği varlıktır. Top yekûn
âlemin varlığına el Evvel’in varlığı takaddüm ediyorsa, âlemin ontolojik
anlamda kadîm olduğunu söylemek, sistem içi tutarlılık gereği imkânsızdır.
Varlık bakımından kadîm olmayan âlemin, zaman bakımından kadîm
olduğu ileri sürülecekse (Gazzâlî’nin iddiası), zaman-içre varlıkların
süreksizliği bir yana, zaman ötesi varlıkların, hangi anlamda zaman
bakımından kadîm olduğu bir kez daha mesele olacak, kısacası ‘zaman
131
132

İbn Sînâ, Metafizik II, 123-124.
İbn Sînâ, İşârât, 90, 138.
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bakımından kadîm’ kavramını savunmak, ortaya daha derin bir zaman
ontolojisi koymayı gerektirecektir. Buna karşılık İbn Sînâ’ya göre, sonradan
varlığa gelen muhdes varlık da aynı şekilde iki bakımdan tanımlanabilir:
Varlığı bakımından kendisini var kılan bir ilkesi, bir sebebi vardır. Zaman
bakımından da onun zamanda bir başlangıcının olduğu söylenmelidir.
Zamanın bir vaktinde yok olması, onu hiç bir ontolojik gerçekliğin
imkânına geçit vermeyen mutlak yokluğun öncelediği anlamına gelmez.
Onun hâdis oluşunun anlamı, zaman içinde yok iken, yine zaman içinde
varlığa gelmesi, dolayısıyla zaman içinde bir başlangıcının olmasıdır.”133

3. İBN SEB’İN’İN BURHANLARDAN MAKSATLARI
Aristo’nun âlemin kıdemine dair öne sürdüğü iddiaları on bir burhan
ile nakleden İbn Seb’în; meselenin başında, kralın sorusuna mantık
kaidelerine göre cevap getireceğini söylemiş, buraya kadar, önce doğru
sorunun nasıl olacağına dair bir bölüm açmış yani maksatlarını sıralamış,
ardından ikinci bölümde Aristo’nun burhanlarını ortaya koymuştu. Şimdi
ise kendi söyleyeceklerini ifade edeceği bir bölüm daha açmaktadır. Bu
bölüm onun hem filozof hem de kelâmcı yönünü ortaya koyan, Yunan ve
İslam düşüncesinin fikirlerinin karşılaştırıldığı bir zemini yansıtmaktadır.
İbn Seb’în’in cevabı, Pisagor ve Diyojen’in bu konudaki görüşlerine
Eş’ârîlerin getirdiği reddiyeler ile başlamaktadır. Eş’ârîlere göre malum
olduğu üzere âlem hâdistir ve bununla ilgili onların bazı mukaddimeleri
bulunmaktadır:
1. Arazlar vardır ki bunların varlıkları aklın ilk bakışıyla belli olan bir
mucibe-i külliyedir.134
2. Arazların hâdis olmalarının başı ve başlangıcı vardır. Yani yok iken
var olurlar.135
3. Arazlar, cevherlerden ayrılmazlar.136
4. Hâdisi öncelemeyen hâdistir. Hâdisi öncelemeyen hâdis olmazsa,
hâdisler hiçbir baş ve başlangıca gelip dayanmaksızın yukarıya doğru gider
ve böylece şu an gördüğümüz ve dokunduğumuz hâdislerin var olmalarına
sıra gelmez ve bunlar var olamazlar. Fakat bunlar var olduğuna göre başlangıcı
olmayan hâdislerin olduğu iddiası geçersiz olacaktır.137 Bu mukaddimenin
izahatı İbn Seb’în’e göre şöyledir: “Başı ve başlangıcı bulunmamak hâdis
olmamak demek olduğuna göre, başı ve başlangıcı bulunmamakla beraber
hâdis olmak arasında bir tenakuz olduğu söylenebilir. Bu konuda Aristo’nun
var olanların yoktan veya bilfiil var olan başka bir vardan var olduklarını
133 Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, 99-100.
134 Bu mukaddimede Eş’ârîler ile Aristo aynı görüştedir.
135 Bu mukaddimenin ilk kısmında yani külli bir mana ile başlangıcı bulunmayan
hâdislerin ispatında Eş’ârîler Aristo’dan ayrılır. Geriye kalan kısımlarda he fikirdirler.
136 Bu konuda Eş’ârîler, Aristo ile fikir birliğindeler.
137 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 63.
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değil, yalnız bilkuvve var olan başka bir nesneden var olduklarını söylemesi
yeterli bir cevap değildir. Aristo’nun âlemin kıdemini, İlk Muharrik İllet’ten
çıkan ezelî ve daimî bir hareketle açıklaması hakkındaki burhanlarında ve
bu konudaki mukaddimelerinde bozukluk vardır. Bize sağlam bir istidlal
bırakmış değildir. Yakınî bir burhan elde edemeyince fikir ve mezhebini
kabul ettirmek için hatabî sözlere müracaat etmiştir.”138
“Bunlardan sonra asıl soruya dönelim”139 diyen İbn Seb’în muhatabı
Kral II. Friedrich’in âlemin kadîm mi, hâdis mi? olduğu konusundaki
görüşünü kendisine bırakmaktadır. Bu konuda âlemin hâdis olduğu
hakkında bir temayül geliştirdiğini gördüğümüz İbn Seb’în, durumu şöyle
açıklar: “Âlemin hâdis olduğu kanısına varacak olursan bu konuda sana
diyeceğimiz kalmaz.140 Kadîm diyecek olursan bu kelimenin kendince ne
manada olduğunu sorarız. Eğer bunun manası, üzerinden çokça zaman
geçmiş demek ise, diyeceğimiz bir şey yoktur. Yok, bundan kasıt, bugünkü
âlemin başı ve başlangıcı olmamak ve ezelden beri âlem, bugünkü haliyle
bulunmaktadır, manasında anladıysan; âlem, bugünkü hal üzere hiçbir
zaman sabit ve karar kılmış olmadığı için, âlemin ezelî olması ve hiçbir
değişime maruz kalmaması nasıl mümkün olsun?”
İbn Seb’în’e göre âlem, tabiî ve felekî kısımlardan müteşekkildir. Tabiî
kısımlar basit ve mürekkep olarak bölümlenir. Mürekkep olanlar her gün
kevn ve fesada/başkalaşıma uğrar. Bu durum basitleri de oluş ve bozuluşa
maruz bırakır. Yani bir sureti bozulur, onun yerine başka bir sureti gelir.
Âlemin felekî kısmına gelince, onlar da daima hareket etmek ve bir
yerden başka bir yere geçmek üzere olduklarından, onların da bir halde
bulunmaları mümkün değildir. Bu sebeple âlemi oluşturan tabiî ve felekî
138 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 64-65.
139 İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 65.
140 İbn Rüşd’e göre “âlem konusundaki görüşler aslına bakarsak birbirinden tamamen
uzak değildir ki bir kısım görüş tekfir edilsin, bir kısmı da kabul edilsin! Bize göre âlemin
kadîm olması ile âlemin hâdis olması bütünüyle birbirinin karşıtı olarak kabul edilmesi
doğru değildir, biz bunu kabul etmeyiz. Bütün bunların yanı sıra, âlem konusundaki
görüşler şeriatın zahirine de tam olarak uygun değildir. Zira şeriatın zahiri araştırılacak
olursa; âlemin icat edilmesi hususundaki haberlerle ilgili gelen ayetlerden açığa çıkmaktadır
ki; âlemin sureti gerçekten muhdestir. Ve varlığa gelmenin kendisi de zamanda iki taraftan
(geçmiş-gelecek) süreklidir. Yani kesintisizdir. Şöyle ki; Allah Teâla’nın “Gökleri ve yeri
altı günde yaratan O’dur. Ve O’nun Arşı suyun üzerinde idi” (Kur’an; Hud/7) buyruğunun
zahiri; bu evrenin varlığa gelişinden önce bir varoluşu gerektirir ki, bu Arş’ın ve su’yun
varlığa gelişidir. Ve yine bu ayetin zahiri bu zamandan önce bir zamanın varlığa gelişini
gerektirir. Feleğin hareketinin sayısından ibaret olan bu varlığa gelişin suretine bitişik olan
zamanı demek istiyorum. Allah Teâla’nın; “O gün, yer başka bir yer ile değiştirilir. Gökler
de (başka gök ile değiştirilir)” (Kur’an; İbrahim/48) kavlinin zahiri; âlemin bu varoluşundan
sonra ikinci bir varoluşu gerektirmektedir. Ve Allah Teâla’nın, “sonra göğe yöneldi ki
o, duman halindeydi.” (Kur’an; Fussilet/11) kavlinin zahiri de, göklerin bir başka şeyden
yaratılmış olmasını gerektirmektedir. Öyleyse Kelâmcılar, âlem konusundaki sözlerinde
şeriatın zahirine de uymuş değildirler. Aksine tevile yönelmişlerdir. Çünkü şeriatta, Allah
Teâla’nın salt yokluk ile birlikte var olduğunu gösteren her hangi bir nass yoktur. Ve bu
konuda ebediyyen de bir nass bulunmaz.” Bk. İbn Rüşd, Faslu’l-Makal, 87-88.
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cisimlerin bir halde kalmaları mümkün olmadığı için âlemin de bir hal
üzere sabit olması mümkün değildir.141
İbn Seb’în bu konudaki izahatları değerlendirildiğinde âlemin hâdis
olduğunu ortaya koymak istercesine bir çaba sergilemektedir. Bu iddiasını
delillendirebilmek için Meşşâîler’e ait olduğunu söylediği bir ifadeyi aktarır.
Ona göre Meşşâîlerden bir zümre hareket etmekte olan cisimlerin hepsinin
bir mana ve maksattan dolayı hareket ettiğini söylemişlerdir. Bu mana ve
maksat sona erdiğinde, şevk saikasıyla hareket eden küllî nefs bile gayesine
eriştiği gün artık hareketi bırakacak ve âlemin nizamı bozulacaktır,
demektedirler. Onların bu sözlerinden anlaşılan âlemin nizamının devamı,
muhît olan feleğin (kuşatıcı felek cirm-i aksa kastediliyor olmalı) süratli/
kesintisiz hareketiyle kâimdir. Feleği harekete getiren kuvvet ise feleğin
kendisi değildir.142
İbn Seb’în’in bir kısım Meşşâîlerin görüşleri iddiasıyla aktardığı mesele
İbn Sînâ’nın da eleştirilerinin hedefi olmuştur. Fail-fiil ilişkisinde İslâmî
hassasiyetleri göz önünde bulundurduğu aşikâr olan İbn Sînâ, Allah’ın
failliğini, İbn Rüşd’ün de vurguladığı gibi mecazî olanlardan ayırmıştır.
Ona göre bir kısım görüş sahipleri şu iddiada bulunmuştur. “Onlar bazen
‘bir şey var edildiği zaman artık faile ihtiyaç ortadan kalkar.’ derler. Hatta
tıpkı bina ustasının yok olması ve buna rağmen binanın ayakta durmasında
olduğu gibi ‘şayet fail yok olsa bile mefulün varolmaya devam etmesi caizdir.’
derler. Daha da ötesi onların pek çoğu; ‘Allah için yokluk caiz olsa Onun
yokluğu âlemin varlığına zarar vermezdi.’ demekten bile çekinmezler. Tam
tersine âlemin varlığı Allah’ın varlığının zorunlu olarak sonucudur. Âlem,
Zorunlu Varlık’a bağlı olduğu için zorunludur. Çünkü onlara göre âlem,
Allah’a, kendisine varlık vermesinde yani yokluktan varlığa çıkarmasında
ihtiyaç duyar ve böylece bunu yapmakla fail olur. Allah fiilini yapmış ve
âlem içinde yokluktan sonra varlık meydana gelmiş ise nasıl olur da bundan
sonra o (âlem) faile ihtiyaç duyacak şekilde yokluktan varlığa çıkar? Ve
onlar ‘eğer âlem var olması bakımından Allah’a ihtiyaç duyar ise varolan her
şey başka bir var ediciye ihtiyaç duyar ve bu durum sonsuza kadar devam
eder.’ dediler. Biz bu konuda inanılması gerekenleri açıklamaktayız.”143
İbn Seb’în’in Meşşâîlerden bir zümreye addettiği bu görüşü çürütmek
için iki akıl yürütme öne sürdüğünü görmekteyiz.
1. Feleği harekete geçiren kuvvet feleğin kendisi olmadığı için, feleğin
hareketi mümkün olduğu kadar hareket etmemesi de mümkündür.
Onu harekete getiren kuvvetin hareketi sürdürmesi ya da durdurması
mümkündür. Bu durumda felekteki hareket sıfatının selb/olumsuzlukla
nitelendirilmesi mümkün ise onun kadîm olamayacağı aşikârdır. Feleği
141
142
143

İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 66.
İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 66-67.
İbn Sînâ, İşârât, 134; Metafizik I, 67-68, 77, 81, 163-164; Metafizik II, 72-74.
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harekete getiren kuvvet kadîm değilse felek de kadîm olamaz. Bundan da
âlemin kıdemi değil hudûsu sabit olmuş olur.
2. İlk İlke’den ilk sudûr eden İlk Akl’ın vücudu mümkündür. Dolayısıyla
ondan sudûr edecek nefs dahi mümkün olacağından âlem dahi mümkündür,
yani kadîm değildir.
3. Mümkün, kendi kendisine kâim olmayan, kendisinden başkasına
ihtiyaç duyandır. Bu itibarla mümkün, varlığı için kendisinden önce
bir mevcuda ihtiyaç duyar ve kendisi o mevcuttan sonraya kalmak
mecburiyetindedir. Kadîmin manası ise varlığının başı olmamak ve kendi
kendisine yetmek ve var olmak için başkasına ihtiyaç duymamaktır. Âlem,
hiçbir zamanda ve hiçbir noktada bu mana ile muttasıf değildir. Şu halde
âlem kadîm değil, zorunlu olarak hâdistir.144
Meseleyi sonlandırmadan önce İbn Seb’în ilginç bir noktaya temas
etmektedir. O, âlemin kıdemine dair Aristo’nun öne sürdüğü burhanları
Aristo’nun kitaplarından topladığını bildirmekle beraber, âlemin hudûsuna
dair öne sürdüğü delilleri de Aristo’nun muhtelif kitaplarından topladığını
söylemektedir. Bu durum Aristo’nun görüşlerindeki bir çelişki mi yoksa
İbn Seb’în’in Aristo’yu yansıtma şekli mi bilinmez fakat şunu söyleyebiliriz
ki İbn Seb’în, meselenin izahı boyunca Aristo’nun görüşlerinden ziyade
hakikatin ne dediğini bilmenin gereğini vurgulamıştır. Yine âlemin
kıdemi hakkındaki soruyu soran krala bir sitemde bulunarak, “şayet sen
bu meselede Aristo’nun nazarını sormayarak, doğrudan doğruya âlemin
kıdemi ya da hudûsunu sormuş olsaydın sana hakikatin ne olduğunu
bildirirdim.”145 Diyerek bir nevi bu meselede Aristo’nun tutarsızlığına dem
vurmaktadır.
İbn Seb’în Aristo’dan bağımsız olarak bu meselede hakikatin ne dediği
ile ilgili, meselenin son kısmında kısa bir cevap vermiştir. “Şu kadar
şöyleyeyim ki, her türlü zaman ve mekân mefhumları kaldırılarak mutlak
mevcut ile âlem arasındaki izafet ve münasebetler ıskat edilecek olursa;
âlemi, Cevher-i İlâhî tarafından ihtiva edilmiş bir halde buluruz. Fakat
âleme, zaman ve mekân altında bakacak olursak, bunun cismaniyetinin
hâdis ve mahlûk olduğu hususunda ısrar etmek mecburiyetinde kalırız.”146
Son söz olarak İbn Seb’în âlemin kıdemi meselesinin tıpkı
‘parçalanamayan en küçük yapıtaşı/cüz’ün la yetecezzâ’ meselesine
benzediğini yani çözülemez bir meseleye olduğunu ve bu iki konuda
eski âlimlerin kendilerinden sonra gelenlere çok şey bıraktıklarını
söylemektedir.147
144
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İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 67-68.
İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 68.
İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 68.
İbn Seb’în, Sicilya Cevapları, 68.
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SONUÇ
Bu çalışmada Endülüs’ün son filozofu İbn Seb’în’in, Sicilya’nın
hidayeti tartışmalı Kralı II. Friedrich’in merakını celbeden dört sorudan
ilkine verdiği cevap araştırılmış ve tartışılmıştır. Çalışmamız iki amaç
üzerine şekillenmiştir. Bunlardan ilki, İbn Seb’în tarafından verilen
cevabın değerlendirmesini içermekteyken, ikincisi, bu cevabın Meşşâî
felsefedeki izlerini sürmektedir. Kral’ın Aristo hakkındaki mevzubahis
sorusu, doğrudan Aristo’nun âlemin kıdemini kabul ettiği yargısından
hareket etmekte, bu bakımdan İbn Seb’în tarafından doğru bir soru olarak
görülmemektedir. Bu sebeple filozofumuz, cevabını vermeden önce
sorunun sorulma şeklinin usûlünü belirlemekte, akabinde sorunun doğru
şeklini, soruda geçen kavramların analizlerini yapmak suretiyle ortaya
koymaktadır. Bu tavır aslında o güne kadar ki İslam dünyasının felsefî
birikimini özetleyen bir zemin sunmakla beraber, İslam felsefesinin bir
düşünce sistemi olarak ne kadar geliştiğini de göstermektedir.
İbn Seb’în Endülüs’ün son filozofu olmakla beraber, kendisinden önceki
düşünce mirasını sahiplenmiş ve kucaklamış bir şahsiyet olarak, Aristo’ya
ithaf edilen soruya verdiği cevap ile kıdem kavramı ve bu bağlamda
ortaya konan felsefî düşünceyi sadece Aristo tekelinde ortaya koymamış,
Aristo’nun takipçileri konumundaki Müslüman Meşşâî filozofların getirdiği
yorumları da meselenin tahlili içinde anımsatmıştır. Böyle bir soruya İbn
Seb’în tarafından cevap verilmesi, aslında Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Rüşd
gibi Meşşâî filozofların görüşlerini yeniden değerlendirebileceğimiz bir
zemini bize sunmuştur. Ayrıca İbn Seb’în’in verdiği cevaptan da anlaşılacağı
gibi o, hem Aristo’yu hem de Aristo takipçilerini çoğunlukla doğru
anlamış, bu kişilere önemli sayılacak eleştiriler de getirmiştir. İbn Seb’în,
gerçek hakikatin Aristo’nun doğruları ya da yanılgıları ile değişmediğini
söyleyerek, bir nevi hakikatin peşinden gideceğini ve kralın sorularını da
hakikatin dışında cevaplandırmayacağını gösteren bir duruş sergilemiştir.
Filozofun âlemin kıdemi iddiasında kendisine yöneltilen soruyu
cevaplandırırken öncelikle bu konuda Aristo’ya ait olduğunu iddia ettiği on
bir burhana yer vermiştir. Bu burhanlar öz olarak âlemin kıdemi iddiasını
Tanrı/İlk Muharrik, felekler, cisim, imkân, zaman, mekân, hareket, boşluk,
ustukus gibi kavramların âleme yüklem olmasıyla ortaya çıkan durumda
sonsuz olup olamayacağını, dolayısıyla Tanrı ile beraber âlemin de
kıdeminin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini tartışmaktadır. Bu konuda
İbn Seb’în, Aristo’nun âlemin kıdemini savunduğunu kabul etmekte,
fakat kullandığı kavramların onun felsefî sistemi içeresinde anlaşılması
gerektiğini ve kıdem kavramının mahiyetinin bu bağlamda belirlenmesi
gerektiğini belirtmektedir. Bu burhanlar bu bakımdan âlemin kıdeminin
Aristo’nun görüşleri üzerinden burhanî olarak nasıl ispat edilebileceğinin

56

İLAHİYAT’TA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

zeminini oluşturmuştur. Netice itibariyle Aristo’nun fikirlerini özellikle
ilimlerini tasnif etme şekli üzerinden izah eden İbn Seb’în, Aristo’nun
getirdiği burhanlara münhasır, âlemin kıdemini savunmamakla beraber,
mantıktan metafiziğe giden Aristo sisteminde âlemin kıdemi iddiasının
geçerliliğini ya da geçersizliğini Aristo’nun kitapları üzerinden teşekkül
ettirmektedir.
Son olarak İbn Seb’în, âlemin kıdemine dair sorunun cevap kısmı için
kendi söyleyeceklerini ifade edeceği bir bölüm daha açmıştır. Bu bölüm
aslen tasavvufî yönü ön plana çıkmış filozofumuzun filozof ve kelâmcı
yönünü ortaya koyan, Yunan ve İslam düşüncesini karşılaştırıldığı fikrî
zemini yansıtması açısından önemlidir.
Çalışmamız boyunca İbn Seb’în’in âlemin kıdemine dair öne sürülen
Aristo burhanlarını nasıl izah ettiği ve bu burhanlara Meşşâî felsefenin en
önemli temsilcisi İbn Sînâ tarafından nasıl karşılık verildiği açıklanmak
istenmiştir. Bu bakımdan çalışmamızın nihayetinde söyleyebiliriz ki;
İbn Seb’în’in Aristo’dan naklettiği burhanlar ve bunların İbn Sînâ’daki
izdüşümleri açıkça bize şunu söylemektedir: Bu konuda, amaçlar ve
maksatlar bakımından Aristo ile İbn Sînâ arasında benzerlikler olduğu gibi
önemli farklılıklar da mevcuttur. Bu sebeple âlemin kıdemi tartışmalarında
İbn Sînâ’yı salt bir Aristo takipçisi kabul etmek hakperest bir tutum
olmayacaktır. Örneğin o, Aristo’nun aksine âlemin kendine göre bir
başlangıcının olduğunu savunmuştur. Bu ifadelerinin bir izahı olarak
o, âlemin zamanda yaratılmadığını belirtmekle beraber, hiçbir eserinde
âlemin kadîm olduğunu da söylememiştir. Tanrı-âlem ilişkisini el ile anahtar
arasındaki neden-nedenli ilişkisinden hareketle açıkladığını gördüğümüz
İbn Sînâ, âlemin Tanrı’dan zorunlu olarak sudûr ettiğini söylemekte, fakat
bununla beraber âlemin kendi varlığı bakımından da mümkün olduğunu
iddia etmektedir. Tanrı ile âlemin bir birini gerektirmesinden ziyade
âlemin varlığının zorunlu olarak Tanrı’ya dayanması ve bu zorunluluğun
zât bakımından gerçekleşmesi filozofun kıdem anlayışının temelini teşkil
etmektedir. Hatta İbn Sînâ Tanrı’yı ve âlemi önceleyen bir zamanın varlığını
kabul eden bazı düşünce fırkalarını eleştirerek, âlemin kıdemi kabulünün
kesinlikle böyle bir zeminde tartışılamayacağını söylemiş, kıdem
hususunun zâtî ve zamânî boyutunun ayrıştırılmasını gerekli görmüştür.
Aristo, feleğin küllî hareketindeki sonsuzluğun, âlemin sonsuzluğunu ispat
ettiğini iddia etmekteyken, İbn Sînâ feleğin hareketindeki sonsuzluk ifadesi
ile İlk İlke’nin her şeyin ilkesi olduğunu ispat etmek istemiştir. Bu açıdan
göksel nefislerin sonsuzluğu iddiası İbn Sînâ’nın felsefî duruşu bakımından,
göksel nefislerin kaynağının sonsuzluğu şeklinde anlaşılmalıdır. Son olarak
İbn Sînâ âlem ve ona yüklem olanların kıdemini kabul etmemekteyken,
Aristo âlem ve bununla irtibatlı küllî nefs, madde, zaman, mekân, hareket
gibi kavramları da kadîm olmak ile vasıflandırmaktadır.
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DKAB ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET
UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI1
PERCEPTIONS OF RCMK (RELIGIOUS CULTURE
AND MORAL KNOWLEDGE) TEACHER CANDIDATES
RELATED TO SERVING THE PUBLIC PRACTICES COURSE
Nurten KIMTER2
ÖZET
Bilindiği üzere üniversitelerin en temel işlevlerinden birisi de toplumla sıkı
bir şekilde ilişki ve iletişim içerisinde bulunarak toplumla bütünleşebilmektir. Bu
amaçla ülkemizde ilk kez YÖK tarafından 2006-2007 öğretim yılından itibaren
öğretmen yetiştiren fakültelerin müfredat programlarında Topluma Hizmet Uygulamaları adı altında bir derse yer verilmeye başlanmıştır. Bu araştırmanın temel
amacı İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü müfredatında yer alan Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin DKAB öğretmen adayları tarafından nasıl algılandığını tespit ederek öğretmen adaylarının söz konusu dersle
ilgili görüş ve düşüncelerini ortaya koyabilmektir. Ayrıca araştırmada öğretmen
adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi’ne ilişkin algılarında cinsiyete,
öznel dindarlık algısına, anne-babanın eğitim durumuna, iştirak edilen etkinlik
sayısına vb. gibi değişkenlere göre anlamlılık düzeyinde bir farklılaşma meydana
gelip gelmediğini de tespit etmektir. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmada 20152016 öğretim yılında ilahiyat fakültesi İDKAB bölümünde öğrenim gören 3. sınıf öğrencileri evren olarak belirlenmiştir. Söz konusu bölümde öğrenim gören
tüm 3.sınıf öğrencilerinin araştırmaya dahil edilmesi hedeflendiği için araştırmada örneklem seçme yoluna gidilmemiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak
“Kişisel Bilgi Formu” ve “Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları
Dersine İlişkin Algıları Ölçeği” kullanılmıştır. Tarama yöntemi (survey) ve anket
tekniği kullanılarak gerçekleştirilen bu betimsel araştırmada, öğrencilerin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi’ne yönelik algılarının olumlu ve yüksek düzeyde
olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan araştırmada öğrencilerin cinsiyetlerine,
yaşlarına, gelir durumlarına, mezun oldukları liselere, öznel dindarlık algılarına,
anne-babalarının eğitim düzeylerine göre Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi ile
ilgili algı düzeylerinde anlamlılık derecesinde bir fark meydana gelmediği görülmüştür. Ayrıca araştırmada söz konusu ders kapsamında öğrencilerin katıldıkları
etkinlik sayısındaki artışa paralel olarak Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi’ne
ilişkin algı düzeylerinin yükseldiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi, algı, DKAB
öğretmen adayları, ilahiyat fakültesi, sosyo-demografik faktörler.
1 Bu makale 20-23 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlene “2nd International
Scientific Researches Congress on Humanites and Social Science (IBAD)”de özet
olarak sunulan sözlü bildiriden yararlanılarak hazırlanmıştır.
2 Doç. Dr., ÇOMU, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi ABD Başkanı, nurtenkimter@
comu.edu.tr
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ABSTRACT
As it is known one of basic functions o universities is to have close relation
and communication with society and to be able integrate with society. With this
purpose, course with title Serving the Public practices course began to be instructed
by YÖK (Council of Higher Education)in curriculum programs of faculties which
are training teachers beginning from 2006-2007. Basic objectives of this study is to
determine how Serving the Public practices which are present in Primary School
Religious Culture and Moral Knowledge teaching program Teaching Department
is perceived by RCMK teacher candidates and to present ideas and opinions of
teacher candidates related to mentioned work. Also objectives in study are to present
whether differentiation occurs in significance level with respect to variables such
as whether teachers agree that gender, subjective pietism perception, educational
status of parents. For this purpose 3rd grade students who have education in
PSRCMK (Primary School Religious Culture and Moral Knowledge) department
of Faculty of Theology in 2015-2016 educational year were selected as universe.
Sample selection method was not applied since it is aimed to include all 3rd grade
students who have education in mentioned department. “Personal Information
Form”, “ Perception Scale of Teacher Candidates Related to Serving The Public
Course” were used as data collection tool. It was determined in this descriptive
study where Survey and questionnaire method was used that perceptions of
students related to Serving the Public Practices is positive and significantly high.
On the other hand it was observed that difference does not occur in significance
level regarding with Serving The Public course with respect to gender, age, income,
alma mater, personal pietism perceptions and educational level of parents. Also it
was observed that perception level of students related to Serving the Public Course
increase parallel with increase in number of activities they have participated.
Keywords: Serving the public course, RCMK teacher candidates, faculty of
theology, socio-demographic factors

GİRİŞ
Ülkelerin eğitime verdikleri önem ile gelişmişlik düzeyleri arasında
yakın bir ilişki mevcuttur (Ural Keleş & Aydın, 2011:170). Zira eğitimin
temel görevlerinden birisi, insan, toplum ve dünyanın nasıl bir biçim
alacağı hususudur (Yeşilyaprak, 2006). Bu bağlamda eğitimi, nasıl bir
insan, nasıl bir toplum ve nasıl bir dünya? sorularına verilecek cevaplara
göre şekillendirilen bir süreç olarak tanımlayanlar olmuştur (Sönmez,
2010:54). Eğitimin genel amacı; bilgiyi araştıran, bulan, bulduğu bilgiyi
öğrenen, öğrendiği bilgiyi bilhassa birey, toplum, ülke ve insanlık yararına
kullanabilme sorumluluğuna sahip kişiler yetiştirmektir. Dolayısıyla
eğitimin temel hedeflerinden birisi de toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda
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bireyleri yetiştirmek ve yetişen bireyleri toplumsal yaşama katmaktır
(Musolf, 2001: 286). Onları hem kendi sorumluluklarının hem de sosyal
sorumluluklarının farkında olan ve bunları yerine getiren iyi birer vatandaş
olarak yetiştirmektir.
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü mekanlar olarak okullar,
güçlü ve sürekli arkadaşlıkların, dostlukların kurulduğu, öğrencilerin
gelişim alanlarının desteklendiği, istendik yönde davranışların kazanıldığı,
pekiştirildiği ve bu özellikleriyle bireyin toplumsallaşması sürecinde
önemli rol oynayan ideal eğitim ortamlarıdır (Özbesler & Duyan, 2009:19).
Yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde okullardaki klasik eğitim
düzeninde, öğrencileri geleceğe hazırlama konusunda önemli eksiklikler
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda öğretmenlerin daha çok sınıf ve
okul sınırları içerisinde görevler üstlendikleri, topluma hizmet içerikli
yeni etkinlikler üretemedikleri ve okulda bireyselci çekingen davranışlar
sergiledikleri başka bir deyişle başkalarıyla işbirliği içerisinde bulunarak
toplumla beraber, topluma yansıyacak orijinal etkinlik projelerine ve
topluma hizmet uygulamalarına önderlik edemedikleri görülmektedir
(Coşkun, 2009: 3-5). Oysa okul, hayali bir topluma değil, içinde faaliyet
gösterdiği bir topluma öğrenci yetiştirmektedir. Dolayısıyla kendi
toplumunu tanımayan, onun imkan ve sorumluluklarını bilmeyen topluma
yabancılaşmış bireylerin hem kendilerine hem de topluma faydalı olmaları
mümkün olamayacağı için okul ile çevrenin birbirlerini etkileme yollarının
sürekli açık tutulması gerekmektedir. Çünkü geçmiş yüzyılın aksine 21.
yüzyılda, günümüzde eğitim ile çocuklara bir takım bilgilerin aktarılması
değil, bilgiyi kendi yaşantısı ile yapılandırarak aktif bir şekilde öğrenmesi
ve yeniden öğrenmesi beklenilmektedir. Hayat boyu öğrenme tarihin
hiçbir döneminde günümüzdeki kadar geçerli ve önemli olmamıştır.
Dolayısıyla bu çağın öğretmenlerinin de hayat boyu öğrenme ve öğretmeye
istekli olması, öğrenmeyi sürdürmesi gerekmektedir. (Özdemir, 2011:
2217-2218). Bu anlamda yüksek öğrenim kurumları olan üniversitelerde
de araştırma ve öğretim yalnızca teknolojik olarak kullanılabilir bilginin
üretimi ve aktarımı üzerine olmamalıdır. Üniversite ortamı, öğrencinin
önüne engeller konulan değil, önünün açıldığı, çabasının desteklendiği,
yaratıcılığının ödüllendirildiği ve kendini geliştirmek ve bunu yaparken
etrafına yeni değerler katmak isteyenlerin özendirildiği ortamlar olmalıdır
(Uğurlu & Kıral, 2012:85). Esasen 2547 sayılı kanunun 12. maddesine
göre yüksek öğretim kurumlarının topluma yönelik başlıca görevlerinin;
toplumun ihtiyaçlarına uygun çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel
araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, ülkenin ihtiyacı olan alanlarda
insan gücü yetiştirmek, toplumun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu
aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, ülkenin çeşitli
alanlardaki sorunlarını öğretim ve araştırma konusu yaparak toplumun
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yararına sunmak, çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak
vb. olduğu ifade edilmektedir (2547 sayılı yasa, madde: 12). Dolayısıyla
yüksek öğretimin, toplumsal ihtiyaçlara karşı daha sorumlu olması ve
akademik çevrelerin fildişi kulelerde toplumdan kopuk ilgi alanları ile
uzağı görememelerinden kurtulmaya çalışması (Subotzky, 1999: 401),
sınıf-dışı deneyimlere öğrencilerin ilgisini arttırarak güçlü bir öğrenme
çevresi ve daha fazla ait olma duygusu meydana getirmesi gerektiği ileri
sürülmektedir (Bringle & Hatcher, 1996:232). Bu anlamda günümüzde
toplum temelli öğrenme fikirleri bilhassa tecrübeye dayalı öğrenme sosyal
bilimcilerin ve özellikle de eğitimci ve sosyologların ilgisini çekmektedir
(Mooney & Edwards, 2001: 183).
Topluma hizmet uygulamaları eğitimi (service-learning) kavramı
ilk olarak 1967 yılında Robert Sigmon ve William Ramsey tarafından
günümüzdeki anlamıyla kullanılmıştır. Uluslararası literatürde Topluma
Hizmet Uygulaması demokratik toplumlarda vatandaşların içinde
yaşadıkları topluma karşı sorumluluklarına işaret etmektedir. 1990’lardan
itibaren topluma hizmet eğitimi Amerika’da ilköğretim okullarında, lise
ve üniversitelerde hızla yaygınlaşmaya başlamıştır (Kurtaslan ve diğ.,
2012: 407). THU, her ne kadar yeni bir anlayışın ürünü olarak görülse
de esasında hizmet ederek öğrenmenin temelleri antik çağ düşünürlerine
kadar uzanmaktadır. Çünkü Platon ve Aristo’nun klasik teorileri eğitimin
amacının iyi insan yetiştirmek olduğunu ifade ederken, onun hem bilgi
sahibi hem de sahip olduğu bilgilerle – diğerleri için- iyi şeyler yapmaya
gönüllü olması gerektiğini savunmuşlardır. Daha sonraki dönemlerde de
Lock, Kant, Mill, Rousseau gibi modern eğitim filozofları “karakter eğitimi”,
“duyarlı ve etkili eğitim”, “sivil katılımcılık” gibi yaklaşımlarla hizmet ederek
öğrenme yaklaşımının kuramsallaşmasına katkıda bulunmuşlardır (Akt:
Küçükoğlu, 2012:216). Bununla birlikte eğitimin toplumsal yapı ile olan
ilişkisini en açık bir şekilde ifade eden, düşünce ve aksiyonu sınıf içinde
ve gerçek yaşam ortamında bir araya getirmeyi hedefleyen, ilerlemeci
eğitim (progressive education) düşüncesi ile bu anlayışı sistematik bir yapı
haline getiren ve bir eğitim uygulaması haline dönüştüren, aynı zamanda “
Okul ve Toplum” isimli eserinde de bu hususu temellendiren hiç şüphesiz
John Dewey olmuştur. İlk etapta bir felsefe olarak Dewey’in prensipleri
hemen benimsenmezken 1966’da pratikte tekrar gün yüzüne çıkmış ve
Barış Topluluğu ve VİSTA gibi ulusal hizmet programları tarafından
popülerleştirilmiştir (Mooney & Edwards, 2001:181).
ABD’de 1969 yılında Atlanta’da ilk THU konferansı toplanmıştır.
Aynı yıllarda THU Ulusal Merkezinin kurulması ve Beyaz Saray Gençlik
Komisyonunun toplanması ile hizmet-tabanlı eğitimin tüm ülkede
yaygınlaştırılması için genel çaplı çalışmalar başlatılmıştır. 1989 yılında
THU ile ilgili olarak toplanan Wingspread Konferansı’nda eğitim ve
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topluma hizmet kavramlarını bütünleştirmek için uygulama ilkeleri ortaya
konulmuştur (Wingspread Report, 2005’ten akt: Uğurlu & Kıral, 2012:64).
1980’lerin sonlarında, üniversite öğrencilerine ait anlamlı tecrübeler
ortaya koymak için Kampüs Sözleşmesi (Capus Compact) ve Kampüs
Sosyal Yardım Derneği (COOL) gibi organizasyonların ortaya çıkması
ve gelişmesi söz konusu olmuştur. Bu gibi organizasyonlar, öğrencilerin
toplum hizmeti gibi aktivitelerle eğitim tecrübeleri arasında bağ kurmaları
için özendirme tedbirlerini ve fırsatları besliyordu. 1980’ler ve 1990’lar
boyunca fakültenin değişen rolüne ilişkin eleştiri aynı zamanda toplum
hizmetinin artmasına katkıda bulunmuştur (Kezar & Rhoads, 2001:153).
1990’lar boyunca ise modern üniversitenin evrensel olarak kabul edilen
üç yönlü amacını yani öğretme, araştırma ve sosyal yardımı sistematik
bir şekilde anlama ve kurumsal misyonu ifade düzeyinde toplum hizmet
uygulamasını tanımlamaya yönelik eğilimler olmuştur. Bu husus, toplumsal
sorumluluğu açısında bir bütün olarak kuruma bakabilmeyi içermektedir
(Subotzky, 1999:424). 2002 yılında Ulusal Toplum Hizmet Komisyonu
tarafından yayımlanan final raporunda da belirtildiği üzere ABD’de topluma
hizmet uygulamaları bir öğretim metodu olarak kabul edilmektedir (Akt.
Avaroğulları, 2009: 23). Pedogojik bir model olan toplum hizmeti, ilk önce
ve en başta bir değerler modelinden ya da liderlik gelişim modelinden
veya sosyal sorumluluk modelinden ziyade bir öğretme metodur. İkincisi
toplum hizmetinde, topluma hizmet uygulamasını gerçekleştirmek
için akademik öğrenmeden yararlanmak ve akademik öğrenme adına
toplum temelli öğrenmeden faydalanmak için yapılan niyetsel bir gayret
vardır. Üçüncüsü, toplum hizmetinde akademik ve deneysel öğrenmenin
iki türünün birleştirilmesi söz konusudur. Bunlardan birisi diğerini
güçlendirmeye çalışır (Howard,1998:34’ten nak:Kezar & Rhoads, 2001:156).
Topluma hizmet uygulamasının gerçekleştirildiği fakülteler, bu dersin
sınıf içerisinde yeni yaşantılar meydana getirdiğini, geleneksel öğrenme
ölçekleri ile ilgili performansı arttırdığını, yeni problem çözme becerileri
öğrettiğini ve öğretmeyi daha eğlenceli hale getirdiğini keşfetmişlerdir
(Bringle & Hatcher, 1996:222-223). Dolayısıyla yüksek öğretimin sosyal
amaçları gerçekleştirme girişiminin, giderek önemli araçlarından birisi
olan topluma hizmet uygulaması, son zamanlarda başta Amerika olmak
üzere, diğer Avrupa ülkelerinde ve Japonya’da giderek yaygınlaşmakta ve
hızlı bir şekilde artmaktadır.
Selçuklu ve Osmanlı’daki vakıf geleneği ve köy enstitüleriyle temelleri
atılan, günümüzde ise Eğitim Fakültelerinin programlarında zorunlu bir
ders olarak yer alan THU’sının, teoride ve pratikte Türk toplumuna hiç de
yabancı olmayan bir uygulama olduğu söylenebilir. Zira ülkemizde THU
dersi ile ilgili ilk uygulamalar, ağırlıklı olarak köyün kalkınmasını sağlayacak öğretmenlerin yetiştirilmesini amaç edinen Köy Enstitüleri’nde gö-
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rülmüştür. Yalnızca teorik olarak kitaplarda okutulan bilgilerin değil, öğrenilenlerin yaşamla bağdaşlaştırılması esası üzerine kurulmuş olan Köy
Enstitüleri ile okula ve sınıflara giremeyen eğitim ilke ve yöntemleri, doğanın içinde hayata geçirilmiştir. Bu kurumlarda, bunun somut birer örneği
verilmiş, buralarda binlerce öğretmen adayı bunları bizzat yaşayarak öğrenmişler ve gittikleri okullara da bunları taşımışlardır. Kısacası buralarda
teori ile uygulama iç içe geçmiştir. (Kartal, 2008:35). Köy Enstitüleri’ndeki
eğitim modeliyle, kişilere kendileri ile ilgili farkındalık kazandırmak; anlayan, düşünen, sorgulayan, üreten ve yaptığı işin verdiği mutlulukla yaşamına anlam katabilen bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır (Ortaş, 2005:
3-5). Eğitim tarihinde yüz yılı aşkın uygulama alanı bulan hizmet ederek
öğrenmenin yasal temelleri ülkemizde 2004 yılından itibaren üç yıl peş
peşe eğitim fakültesi dekanlarının katılımı ile düzenlenen çalıştaylarda
atılmaya çalışılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin “Toplum Hizmeti ve Çalışma Esasları” başlıklı üçüncü bölümünde, Toplum Hizmeti; “öğrencilerin;
kendilerine, ailelerine, çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma
bilincine sahip sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışma becerilerini
geliştirmiş bireyler olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer
verilir. Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine
uygun olan öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, bireysel olarak ya da
grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır,” şeklinde
tanımlanmıştır. (Bkz.Resmi Gazete, 2005; Tebliğler Dergisi, 2005). Akabinde üniversitelerde THU dersinin temellerinin atılması, üniversite ve toplum arasındaki kopukluğun giderilmesi amacıyla ülkemizde 2006 yılında
Ankara Üniversitesi’nde yapılan “Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim
Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi” adlı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu çalıştayda üniversitenin temel işlevlerinden birisinin topluma
hizmet olduğu vurgulanmış ve bu hizmetin nasıl gerçekleştirileceği hususu
tartışılmıştır. Diğer önemli bir adım olarak da 2006-2007 öğretim yılından
itibaren eğitim fakültelerinin 3. sınıf programlarında genel kültür dersleri
kapsamında “Topluma Hizmet Uygulamaları” adıyla zorunlu bir derse yer
verilmiştir (YÖK, 2007:67). 2009 yılında Mersin Üniversitesi tarafından
gerçekleştirilen “Topluma Hizmet Uygulamaları Ulusal Çalıştayı’nda ise
dersin genel ilkeleri ve uygulama esasları üzerinde çalışmalar sürdürülmüştür (Bkz. Topluma Hizmet Uygulamaları Çalıştayı, 2009). Ülkemizde 20062007 akademik yılından itibaren öğretmen yetiştiren fakültelerin müfredat
programına uygulamalı ders olarak konulan THU’nın kur tanımı; “Topluma hizmet uygulamaları dersi, öğretmen adaylarına toplumsal sorumluluk
bilincini kuramsal ve uygulamalı olarak kazandırma, uygulama sırasında
işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir ders olma özelliği taşımaktadır. THU dersi; bir saat
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teorik, iki saat uygulama olmak üzere haftada toplam üç saat ve iki kredilik
zorunlu bir derstir.” şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla eğitim fakültelerinin programlarında bir dönem boyunca zorunlu bir ders olarak okutulan
Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, öğretmen adaylarında toplumsal duyarlılık, farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme
becerilerini; toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni geliştirmeyi ve desteklemeyi hedefleyen bir derstir (YÖK, 2011).
Bu bağlamda öğretmen yetiştiren fakültelerde zorunlu ders olarak yer
alan THU dersine ilişkin öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının
olumlu algı düzeylerini tespit etmeye yönelik gerek yurtdışında gerekse
yurtiçinde pek çok araştırma yapılmıştır. Bununla birlikte ülkemizde, ilahiyat fakültelerindeki İDKAB bölümü öğrencilerinin söz konusu derse ilişkin
olumlu algı düzeylerini tespit etmeye yönelik yapılmış herhangi bir araştırma sonucuna rastlanamamıştır. Bu nedenle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğretmen adaylarının THU dersine ilişkin algı düzeylerinin araştırılması
incelenmeye değer bir konu olarak görülmüş, böylece konu ile ilgili literatüre küçük de olsa katkıda bulunulması hedeflenmiştir.

Araştırmanın Konusu ve Amacı
Bu araştırmanın konusu, YÖK tarafından 2006–2007 akademik yılından
itibaren yeni öğretmen yetiştirme programında teorik derslerin yanı sıra
uygulamaya yönelik derslere ağırlık verilmesi görüşünün benimsenmesi
sonucunda müfredat programlarına konulması kararlaştırılmış olan THU
dersinin, İDKAB öğretmen adayları tarafından nasıl algılandığını tespit
etmektir. Bu bağlamda araştırmanın amacı ise 2015-2016 eğitim öğretim
yılında ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi, İDKAB Bölümünde öğrenim gören
ve THU dersini zorunlu ders olarak almış olan 3.sınıf öğrencilerinin
söz konusu derse ilişkin algılarını belirlemek ve öğretmen adaylarının
Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) Dersi’ne ilişkin bu algılarının çeşitli
değişkenler açısından farklılıklar gösterip göstermediğini ortaya koymaktır.
Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır:
1. THU dersini alan öğretmen adayları sosyo-demografik ve kültürel
faktörlere göre nasıl bir dağılım göstermektedir?
2. İDKAB bölümü öğrencilerinin THU dersine ilişkin olumlu algıları
ne düzeydedir?
3.Söz konusu öğretmen adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları
Dersi’ne ilişkin algılarında cinsiyet, yaş, mezun olunan lise, gelir durumu,
öznel dindarlık algısı, anne-babanın eğitim durumu gibi değişkenlere ve
iştirak edilen etkinlik sayısına göre anlamlılık düzeyinde bir farklılaşma
meydana gelmekte midir?
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Araştırmanın Yöntemi
İDKAB öğretmen adaylarının THU dersi ile ilgili görüşlerinin
belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırma, tarama modeli (survey) ile
gerçekleştirilmiş betimsel bir araştırma niteliğindedir. Bu araştırmada veri
toplama aracı olarak Elma ve arkadaşları tarafından öğretmen adaylarının
THU dersine ilişkin algılarını tespit etmek amacıyla geliştirilen “Öğretmen
Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Algıları Ölçeği”
ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.

Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini 2015-2016 akademik yılında ÇOMÜ İlahiyat
fakültesi İDKAB Eğitimi Bölümü 3.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Söz
konusu bölümde öğrenim gören 3.sınıf öğrencilerinin tamamının araştırmaya dahil edilmesi hedeflendiği için araştırmada örneklem seçme yoluna
gidilmemiştir. Bununla birlikte ölçeğin gerek dönem sonunda uygulanması, gerekse öğrenci devamsızlığı ve araştırmaya gönüllülük esasına göre
katılım vb. gibi nedenlere bağlı olarak evreni oluşturan öğrencilerin tamamına ulaşılamamıştır. Dolayısıyla İDKAB Eğitimi Bölümü 3.sınıf öğrencilerinin toplam sayısı 110 olmasına rağmen yukarıda belirtilen nedenlere
bağlı olarak çok az sayıda öğrenci haricinde (9 öğrenci) toplam 91 öğrenci
üzerinden elde edilen veriler araştırmaya temel teşkil etmiştir.

Araştırmanın Hipotezleri
Hipotez 1: Örneklemin genel olarak Topluma Hizmet Uygulamaları
Dersi’ne yönelik algıları olumlu ve yüksek düzeyde olacaktır.
Hipotez 2: Söz konusu öğretmen adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi’ne ilişkin algılarında cinsiyet, yaş, mezun oldukları lise ve gelir
durumlarına, öznel dindarlık algılarına, anne-babanın eğitim durumuna
göre istatiksel olarak anlamlılık düzeyinde bir takım farklılaşmalar meydana gelecektir.
Hipotez 3: İDKAB öğretmen adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine yönelik algı düzeyleri ile bu ders kapsamında iştirak ettikleri etkinlik sayısı arasında pozitif yönde ve anlamlılık düzeyinde bir ilişki
olacaktır. Buna göre öğretmen adaylarının bu ders kapsamında katıldıkları
etkinlik sayısı arttıkça THU dersine yönelik olumlu algı düzeylerinde de
bir artış görülecektir.
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Veri Toplama Araçları
Yukarıda da belirtildiği üzere araştırmada Elma ve arkadaşları tarafından öğretmen adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin
algılarını tespit etmek için geliştirilmiş olan “Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Algıları Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi
Formu” kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu tarafımızdan hazırlanmış olup
bu form, öğretmen adaylarının yaş, cinsiyet, gelir, mezun olunan lise, öznel
dindarlık algısı, anne-babalarının eğitim düzeyi vb. gibi sosyo-kültürel ve
demografik özelliklerini tespit etmeye yönelik bir takım soru maddelerini
ihtiva etmektedir.
Elma ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Algıları Ölçeği” ise toplam 28
maddeden oluşmakta ve (5) Tamamen katılıyorum, (4) Katılıyorum, (3)
Fikrim yok, (2) Katılmıyorum ve (1) Hiç katılmıyorum şeklinde beşli likert
tipinde düzenlenmiş bir ölçektir. Söz konusu ölçek geliştirilirken öncelikle
2008-2009 akademik yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde okuyan ve THU dersini alan 85 öğrencinin nominal grup tekniği kullanılarak görüşleri alınmış ve
bu görüşlerden yararlanılarak ölçek maddeleri hazırlanmıştır. Faktör analizi uygulaması ile 65 maddeden oluşan ölçeğin tek ya da çok faktörlü olup
olmadığının belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla Temel Bileşenler Analizi ve ölçeğin birbirinden bağımsız alt faktörlerini belirlemek için varimax
döndürme yöntemi uygulanmıştır. Yapılan ilk analiz sonucunda ölçeğin 5
faktörlü çıktığı, bu durumun ölçeğin hazırlanmasında dikkate alınan beş
temel yapıyı yansıttığı görülmüştür. Faktör belirlemede, öz değer, açıklanan
varyans oranı ve faktörlerin öz değerlerine dayalı olarak oluşturulan çizgi
grafiği (scree plot) ölçütleri de dikkate alınmış, faktör yük değerleri 0.40’ın
altında kalan 37 madde ölçekten çıkarılmıştır. Geriye kalan 28 madde için
varimax dik döndürme yöntemi ile faktör analizi yapıldığında, ölçekte yer
alan maddelerin birbirinden bağımsız beş faktörde (sosyalleşme, kişisel gelişim, dersin algılanış biçimi, kurum ve danışman) toplandığı ve maddelerin faktör yük değerlerinin 0.54 ile 0.89 arasında değiştiği görülmüştür.
Ölçeğin alfa iç tutarlılık katsayısının ise .88 olduğu saptanmış ve böylece
“Öğretmen Adaylarının THU Dersine İlişkin Algıları Ölçeği”nin oldukça
güvenilir ve geçerli olduğu ifade edilmiştir (Elma ve arkd., 2010:238-240).
Araştırmadan elde edilen veriler üzerinden bizim yaptığımız faktör
analizi sonucunda da ise söz konusu ölçeğin orijinaline benzer yönde
bulgular elde edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda birisi hariç
açıkladıkları varyans oranlarının birbirine oldukça yakın olduğu sekiz
faktör ortaya çıkmış olup açıklanan toplam varyansın yaklaşık %30 olduğu,
ölçek maddelerinin faktör yüklerinin ise 0,51 ile 0,79 arasında değiştiği
tespit edilmiştir. Ayrıca gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucunda
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Kaiser Meyer Olkin (KMO) katsayısının 0,75,5 ve Barlett Sphericity testi
sonucunun χ2= 1139,555, df= 378, (p<.01) istatistiksel olarak anlamlı
bulunması verilerin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Her
ne kadar açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin orijinaline benzer
şekilde ölçek maddelerinin öz değeri 1’den büyük olan sekiz faktör altında
toplandığı tespit edilmiş olsa da elde edilen çizgi grafiğinde 1.faktörden
sonra kırılmanın çok belirgin olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla çizgi grafiği
esas alınarak söz konusu ölçeğin araştırmada tek faktörlü olarak kabul
edilerek bir takım analiz ve değerlendirmelerin yapılmasının daha doğru
olacağı görüşü benimsenmiştir.
Bu araştırmada literatürdeki benzer çalışmalarda olduğu gibi en yaygın
olarak kullanılan güvenilirlik ölçümü olan Cronbach Alpha (α) katsayısı
hesaplanmış ve “Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları
Dersine İlişkin Algıları Ölçeği”ne ilişkin güvenilirlik katsayısının 0,785 olduğu ve yeterince yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bundan dolayı çalışmada
kullanılan ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir.

Puanlama Sistemi ve Verilerin Analizi
Daha önce de söz edildiği üzere araştırmada yirmi sekiz maddelik
olan ‘Öğretmen Adaylarının THU Dersine İlişkin Algıları Ölçeği”nde her
bir madde için likert tipinde beş seçenek verilmiş olup bu dereceler en
olumludan en olumsuza doğru +5+4+3+2+1 değerinde puanlara sahiptir.
Bu durumda, bir katılımcının ‘Öğretmen Adaylarının THU Dersine
İlişkin Algıları Ölçeği”nde alacağı en yüksek puan 28x5=140, en düşük
puan ise28x1=28’dir. Başka bir deyişle toplamda 28-140 arası puan alınan
ölçekte yüksek puanlar, İDKAB öğretmen adaylarının THU Dersine İlişkin
Algılarının olumlu ve yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Araştırma
sonucunda toplanan ham verilerin çözümlenmesinde SPSS 18.0 istatistik
paket programı kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde kullanılan
istatiksel teknikler seçilen ölçek tipleri ve araştırma hipotezleri dikkate
alınarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırmada kullanılan ölçekten elde
edilen verilerin normal bir dağılım gösterdiği (Mean= 3,8233; Median=
3,7857; Mode= 3,57; Std. Deviation= 0, 35062; Skewness= 0,12; Kurtosis=
0,-551) tespit edildiğinden araştırmanın amaçları ve başlangıçta belirlenen
hipotezler doğrultusunda parametrik analiz tekniklerinden yararlanılmıştır.
Bu bağlamda veriler çözümlenirken frekans dağılımı, aritmetik ortalama,
t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), (Tukey HSD) testi, korelasyon
ve faktör analizinden yararlanılmıştır.
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THU Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen Projelerin Dağılımı
Araştırmanın örneklemini oluşturan İDKAB öğretmen adayları ile
Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında yaklaşık 10 kurumla
işbirliği yapılarak 13 farklı etkinlik gerçekleştirilmiştir. Dersin öğretim
elemanı tarafından dönem başında planlanan projeler kapsamında söz
konusu dersten geçer not alınabilmesi için öğretmen adaylarının asgari
üç etkinliğe katılım zorunlulukları olduğu fakat bu konuda azami bir sınır
olmadığı ifade edilmiştir. Buna bağlı olarak da bir öğretmen adayının
birden çok etkinlikte yer aldığı ve öğretmen adaylarının çoğunluğunun bu
konuda son derece istekli oldukları, katıldıkları etkinliklerden büyük keyif
aldıkları gözlenmiştir. İDKAB öğretmen adaylarının bir dönem boyunca
hangi kurumlarda ne tür etkinliklere katıldıkları aşağıda tablo 1’de özet
halinde sunulmuştur.
Tablo 1. Öğrencilerin THU Dersi Kapsamında Üstlendikleri Proje Görevleri
Projenin
Başlığı

Kütüphanede
çalışma

Proje
ekibi

İşbirliği yapılan
kişi/kurum

İl Kültür
26 kişi ve Turizm
Müdürlüğü

Görme
engelliler için
kitap okuma

21 kişi

Açık Ceza
ve İnfaz
Kurumunda
Kutlu Doğum
ve 18 Mart
Şehitlerini
Anma
programları
düzenleme

Açık Ceza ve
41 kişi İnfaz Kurumu
Müdürlüğü

Altınokta Körler
Derneği

Projenin
Projenin Amacı
Süresi
10
hafta

Kitapları sevme, okuma
alışkanlığı kazanmak
ve sosyal sorumluluk
duygusunu geliştirmek

10
hafta

Engelliler ve yaşamları
hakkında bilgi
edinmek, ihtiyaçları
olan sesli kitapları
onların kütüphanelerine
kazandırmak

2 gün

Mahkumlarda dinî
ve millî duyguları
canlı tutmak ve sosyal
sorumluluk duygusu
kazanmak
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E Tipi Kapalı
Ceza ve İnfaz
Kurumunda
Anneler
Günü ve
Kadınlar Günü
programları
düzenleme

Kapalı Ceza ve
39 kişi İnfaz Kurumu
Müdürlüğü

Hastanede
Rektörlük /
yatan hastalara
Araştırma ve
11 kişi
gönüllü moral
Devlet Hastanesi
ve destekte
Baş Tabipliği
bulunma
Fakülte
uygulama
Rektörlük/
camisinde ve
13 kişi Dekanlık ve İl
diğer camilerde
Müftülüğü
temizlik yapma

Zihinsel engelli
çocuklarla
15 kişi
zaman geçirme
ve onlara
yardımcı olma
Üniversite
kampüsünde
ağaçlandırma
yapma
Fakülte
uygulama
camisinde
ve diğer
camilerde dini
vaaz ve irşad
faaliyetlerinde
bulunma
İhtiyaç
sahiplerine
erzak ve
para yardımı
kampanyası

110
kişi

TOKİ Hüseyin
Akif Terzioğlu
Ortaokulu ve
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

Rektörlük ve
TEMA Vakfı

Rektörlük/
24 kişi Dekanlık ve İl
Müftülüğü

4 kişi

Valilik,
SosyalYardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı

2 gün

Mahkumların yaşamları
ve onları suça iten
nedenler hakkında
bilinç kazanmak ve
sosyal sorumluluk
duygusunu geliştirmek

Manevi bakım hizmeti
sağlama konusunda
8 hafta deneyim kazanmak
ve sosyal sorumluluk
duygusunu geliştirmek

4 gün

Camileri temiz tutma
bilinci ve sosyal
sorumluluk duygusu
kazanmak

Zihinsel engelli
çocuklar ve yaşamları
hakkında bilgi
8 hafta edinmek,yakınları
ile iletişim, empati
kurmak, yardımseverlik
duygularını geliştirmek

1 gün

Çevreyi koruma bilinci
ve sosyal sorumluluk
duygusu kazanmak

10
hafta

Mesleki anlamda
tecrübe kazanmak ve
toplumla bütünleşmek

2 gün

Yardımlaşma /
dayanışma duygularını
geliştirmek ve sosyal
sorumluluk bilinci
kazanmak

Felsefe ve Din Bilimleri Çalışmaları
Kordonda çevre
5 kişi
temizliği yapma
Yaşlılar Bakım
Evini Ziyaret
ve Yaşlılar
Haftasını
Kutlama
Sevgi
evlerindeki
çocuklarla
ilgilenme, ders
çalışma ve
ödevlerinde
yardımcı olma

Belediye, TEMA
Vakfı

Aile ve Sosyal
49 kişi Politikalar İl
Müdürlüğü

6 kişi

Aile ve Sosyal
Politikalar İl
Müdürlüğü

2 gün

1 gün

10
hafta
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Çevreyi temiz tutma,
doğayı koruma bilinci
ve sosyal sorumluluk
duygusu kazanmak
Yaşlılar Bakımevinde
kalan yaşlıların
yaşamları hakkında bilgi
sahibi olmak ve sosyal
sorumluluk duygusu
kazanmak
Aile, çocuk yetiştirme
ve eğitimi konusunda
bilinç kazanmak, sosyal
sorumluluk duygusunu
geliştirmek

BULGULAR
Bu başlık altında öncelikle “Öğretmen Adaylarının THU Dersine İlişkin
Algıları Ölçeği”ni oluşturan 28 maddenin frekans dağılımlarına ilişkin bulgulara daha sonra öğretmen adaylarının sosyo-kültürel demografik özelliklerine ilişkin bulgulara, akabinde öğretmen adaylarının THU dersine
ilişken algı düzeyleri ile ilgili bulgulara ve daha sonra da İDKAB öğretmen
adaylarının sosyo-kültürel ve demografik özelliklerine göre THU dersine
ilişkin algı düzeylerinde istatiksel olarak anlamlılık düzeyinde herhangi bir
farklılık meydana gelip gelmediğini ortaya koyan bulgulara yer verilecektir. Bu bağlamda İDKAB öğretmen adaylarının THU dersine ilişkin algı
düzeyleri bağımlı değişken, cinsiyet, yaş, gelir ve eğitim durumları gibi sosyo-kültürel ve demografik özellikleri bağımsız değişken olarak alınmak suretiyle gerçekleştirilen t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda elde edilen bulgular raporlaştırılarak tablolar halinde sunulmuştur.

“Öğretmen Adaylarının THU Dersine İlişkin Algıları Ölçeği”ni
Oluşturan Maddelerin Frekans Dağılımlarına İlişkin Bulgular
Öğretmen adaylarının ölçek maddelerine verdikleri cevapların yüzde dağılım ve frekanslarına bakıldığında; THU dersi sayesinde “farklı yaş
gruplarından insanlarla iletişim kurma olanağı buldum” diyenlerin oranının yaklaşık olarak %95 olduğu; “THU dersinin toplumsal dayanışmaya
katkı sağladığını düşünüyorum” diyenlerin %93,5 olduğu; “THU dersinin
toplumun farklı kesimleriyle buluşma imkânı sağladığını düşünüyorum”
diyenlerin oranının %93,5 olduğu görülmüştür. “THU dersi sayesinde top-
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lumun bir ferdi olarak üzerime düşen sorumlulukların farkına vardım”
diyenlerin oranın yaklaşık %94 olduğu; “THU dersi sayesinde toplumsal
sorunlara çözüm önerileri getirebileceğimin farkına vardım” diyenlerin
oranın %81 olduğu; “THU dersi sayesinde bir sivil toplum örgütüne üye
olmanın öneminin farkına vardım” diyenlerin oranın yaklaşık %80 olduğu; “THU dersi sayesinde çevremi genişlettim” diyenlerin oranının ise %68
olduğu tespit edilmiştir. Yine “THU dersi sayesinde toplumsal yaşamdan
ne kadar uzak olduğumu anladım”diyenlerin oranını %54 olduğu; “THU
dersinin insan ilişkilerimi güçlendirdiğini düşünüyorum” diyenlerin oranının %94,5 olduğu; “mesleki yaşamımda bu dersin bana yararlı olacağını
düşünüyorum” diyenlerin oranının %93,5 olduğu görülmüştür. “THU dersi sayesinde liderlik özelliğimin farkına vardım” diyenlerin oranın %61,5
olduğu; “THU dersi sayesinde özgüvenim arttı” diyenlerin oranının yaklaşık %75 olduğu;“THU dersi yaşama bakış açımı değiştirdi” diyenlerin
oranının %77 olduğu;“THU dersi sayesinde empati becerimin geliştirdiğini düşünüyorum” diyenlerin oranının %87,5 olduğu tespit edilmiştir. “
THU dersinde proje seçiminde ve uygulama gruplarının seçiminde öğrenci
görüşlerine öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum” diyenlerin oranının % 95,6 olduğu; “THU dersinden zevk aldığını söyleyen öğrencilerin
oranının yaklaşık %85,5 olduğu; “THU dersinin tek bir dönemle sınırlı
kalmaması gerektiğini düşünüyorum” diyenlerin oranının %71,5 olduğu;
“THU dersi sayesinde farklı kurumları tanıma olanağı buldum” diyenlerin
oranının %96,8 olduğu görülmüştür. Yine “resmi kurumlarda çalışan görevlilerin THU dersi kapsamında gerçekleştirilen uygulamalara bakış açılarının olumlu olduğunu düşünüyorum” diyenlerin oranının %78 olduğu
görülmüştür.

İDKAB Öğretmen Adaylarının Sosyo –Demografik ve Kültürel
Özelliklerine İlişkin Bulgular
Araştırmaya katılan DKAB öğretmen adaylarının sosyo-kültürel
ve demografik özellikleri bakımından dağılımlarına göz atıldığında;
%51,6’sının erkek, %47,3’ünün bayan olduğu; yaş bakımından %52,7’sinin
22-26 yaş ve %45,1’nin 17-21 yaş grubuna ait olduğu; büyük çoğunluğunun
(%33’nün) İHL mezunu olduğu ve ailelerinin gelir düzeyi bakımından
büyük çoğunluğunun (%62,6) orta gelir düzeyine ait olduğu görülmektedir.
Yine annelerinin eğitim düzeye bakımından büyük çoğunluğunun (%60,4)
annesinin ilkokul mezunu olduğu; babalarının eğitim düzeyleri bakımından
yarıdan fazlasının (% 53,8) babalarının da ilkokul mezunu olduğu; öznel
dindarlık algısı bakımından ise büyük çoğunluğunun (%61,5) kendilerini
dindar olarak gördükleri tespit edilmiştir.
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Tablo 2. Ankete Katılan Öğretmen Adaylarının Sosyo-Kültürel ve Demografik
Özelliklerine Göre Dağılımları

Cinsiyet

Yaş

Mezun Olunan
Lise

Gelir

Anne-Eğitim

Baba-Eğitim

Öznel
Dindarlık

Değerler

N

%

Erkek

47

51,6

Kadın

43

47,3

Cevapsız

1

1,1

17-21 yaş

41

45,1

22-26 yaş

48

52,7

27-31 yaş

1

1,1

Cevapsız

1

1,1

Düz Lise

27

29,7

İHL.

30

33

Meslek Lisesi

6

6,6

Anadolu/Fen Lisesi

28

30,8

Düşük

10

11

Orta

57

62,6

İyi

24

26,4

Okur-yazar değil

15

16,5

Okur-yazar

6

6,6

İlkokul

55

60,4

Orta okul

8

8,8

Lise

5

5,5

Yüksekokul/Üniversite

1

1,1

Cevapsız

1

1,1

Okur-yazar değil

2

2,2

Okur-yazar

4

4,4

İlkokul

49

53,8

Orta okul

15

16,5

Lise

11

12,1

Yüksekokul/Üniversite

10

11

Dindar değil

3

3,3

Biraz dindar

31

34,1

Dindar

56

61,5

Cevapsız

1

1,1

Toplam

91

100

91

100

91

100

91

100

91

100

91

100

91

100
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İDKAB Öğretmen Adaylarının THU Dersiyle İlgili Algı
Düzeylerine İlişkin Bulgular
Öğretmen adaylarının THU dersiyle ilgili algı düzeylerini tespit etmek
için “Öğretmen Adaylarının THU Dersine İlişkin Algıları Ölçeği”nden aldıkları puanların aritmetik ortalaması hesaplanmış ve tablo 3’te özetlenmiştir.
Tablo 3’de görüleceği üzere “Öğretmen Adaylarının THU Dersine İlişkin Algıları Ölçeği”nden aldıkları ortalama puanın 5 üzerinden 3,82 olduğu gözlenmektedir. Bu bulgudan hareketle genel olarak öğretmen adaylarının THU dersine ilişkin algı düzeylerinin olumlu ve yüksek düzeyde
olduğunu söylemek mümkündür. Böylece hipotez 1’in araştırma bulgularıyla tamamen doğrulandığını ifade edebiliriz.
Tablo 3. Öğretmen Adaylarının THU Dersine İlişkin Algıları Ölçeği’deki
Aritmetik Ortalamaları
THU Dersine
İlişkin Algılarındaki
Aritmetik Ort.

N

Minim.

Maksim.

A.Ort.

Std. S.

91

1.00

5.00

3,82

0,351

İDKAB Öğretmen Adaylarının Sosyo –Demografik ve Kültürel
Özelliklerine Göre THU Dersine İlişkin Algı Düzeyleri Arasındaki
Farklılıklara İlişkin Bulgular
Bu başlık altında öğretmen adaylarının genel karakteristik özellikleri
ve sosyo-kültürel hayatları ilgili genel bilgiler elde etmeyi amaçlayan
sosyo-kültürel ve demografik özelliklerine göre THU Dersine ilişkin
algı düzeylerinde bir takım farklıklar meydana gelip gelmediği ve bunlar
arasındaki ilişki ve etkileşimlere dair bulgulara yer verilecektir.
Bu bağlamda öğretmen adaylarının cinsiyet, yaş, mezun olunan lise ve
gelir durumu vb. gibi özelliklerinin THU dersine ilişkin algı düzeylerine
etkisi var mıdır? Söz konusu değişkenler, katılımcıların THU dersine
ilişkin algı düzeylerinde istatiksel olarak anlamlılık düzeyinde bir
takım farklılıklar meydana getirmekte midir? şeklindeki sorulara cevap
bulmak için öğretmen adaylarının THU dersine ilişkin algıları bağımlı
değişken, cinsiyet, yaş, gelir ve mezun olunan lise vb. gibi sosyo-kültürel
ve demografik özellikleri bağımsız değişken olarak alınmak suretiyle
gerçekleştirilen t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda
elde edilen bulgular raporlaştırılarak tablolar halinde sunulmuştur.
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Tablo 4.Öğretmen Adaylarının Cinsiyetlerine Göre THU Dersine İlişkin Algı
Düzeyleri Arasındaki Farklılıklar (T-Testi)
Cinsiyet

N

A.Ort.

Std.S

1-)Erkek

47

3,81

0,37

2-)Kadın

43

3,83

0,33

t

df

p

-0, 22

88

0,83

p˃0,05, anlamlılık derecesinde bir fark yoktur.
Tablo 4’de görüldüğü gerçekleştirilen t-testi sonucunda öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre THU dersine ilişkin algı düzeylerinde anlamlılık
düzeyinde bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p > 0,05). Başka bir deyişle
hem erkek hem de bayan öğretmen adaylarının THU dersine ilişkin olumlu
algı düzeylerinde ufak tefek bir takım farklılıklar olduğu görülse de bu farklılıkların istatiksel olarak anlamlılık düzeyine ulaşmadığı görülmüştür.
Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Gelir Düzeylerine Göre THU Dersine İlişkin
Algı Düzeyleri Arasındaki Farklılıklar (Tek Yönlü Varyans Analizi-ANOVA p>
0,05;Tukey HSD p> 0,05).
Gelir

N

A.Ort.

Std.S.

Düşük

10

3,7714

,38876

Orta

57

3,8129

,36693

yüksek

24

3,8697

,30071

TOPLAM

91

3,8233

,35062

F

P

0,340

0,713

Fark

Fark
yok

Benzer şekilde gerçekleştirilen Tablo 5’de görüldüğü üzere gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda da DKAB öğretmen
adaylarının ailelerinin gelir düzeylerine göre THU dersindeki algı düzeylerinde istatiksel olarak anlamlılık düzeyinde bir farklılık olmadığı görülmüştür (p > 0,05).
Bunun yanında öğretmen adaylarının yaş düzeylerine, mezun oldukları
liselere, anne-babalarının eğitim düzeylerine ve öznel dindarlık algısı düzeylerine göre de THU dersine ilişkin olumlu algı düzeylerinde istatiksel olarak
anlamlılık düzeyinde bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p > 0,05).
Diğer taraftan tablo 6’da görüleceği üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda da THU dersinde öğretmen adaylarının katıldıkları etkinlik sayısı
arttıkça THU dersine ilişkin olumlu algı düzeylerinde de pozitif yönde bir
yükselme olduğu görülmektedir.
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Tablo 6. Öğretmen Adaylarının THU Dersinde Katıldıkları Etkinlik Sayısı İle
THU Dersine İlişkin Algı Düzeyleri Arasındaki İlişki (Pearson Korelasyon
Analizi)
Öğretmen Adaylarının THU
Dersine İlişkin Algıları
Ölçeği’deki Aritmetik Ort.
THU Dersinde
Katılınan
Etkinlik Sayısı

N

91

r

0,224*

P (sig)

0,036

*P<0,05 düzeyinde anlamlı

TARTIŞMA VE SONUÇ
Gerek hizmeti alan gerekse hizmeti yapanlar açısından kazanımların
yüksek olduğu sosyal etkinlikler olarak nitelendirebileceğimiz topluma
hizmet etme alışkanlığı eğitimin her aşamasında bireye kazandırılması
gereken önemli bir değerdir. Özellikle üniversite öğrencilerinin meslek
hayatına başlamadan önce topluma hizmet uygularında bulunmasına kişilik
gelişimi, içinde yaşadığı toplumu daha iyi tanıması, analiz etmesi ve sosyal
problemlere çözüm üretebilmesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle
ülkemizde 2006-2007 akademik yılından itibaren öğretmen yetiştiren
fakültelerin müfredatlarında zorunlu bir ders olarak yer almaya başlayan
THU dersine yönelik öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının
algı düzeylerini ölçmeye yönelik bazı araştırmalar yapılmıştır. İlahiyat
fakültesi bünyesinde yer alan İDKAB Eğitimi Bölümü öğrencileri üzerinde
gerçekleştirdiğimiz araştırma sonucunda da, öğretmen adaylarının THU
dersine ilişkin olumlu algı düzeylerinin epey yüksek olduğu görülmüştür.
Bizim araştırmamıza benzer şekilde Özdemir’in, Sarı ve arkadaşının,
Tuncel ve arkadaşlarının gerçekleştirdikleri araştırmalarda da öğretmen
adaylarının THU dersine ilişkin algı düzeylerinin olumlu ve yüksek
derecede olduğu tespit edilmiştir (Özdemir, 2011:2222; Sarı & Kaf Hasırcı,
2013: 36; Tuncel ve diğ., 2011:446). Yine Gökçe’nin, Uğurlu ve Kıral’ın
gerçekleştirdikleri nitel araştırmalarda öğretmen adaylarının THU dersine
ilişkin olumlu görüş ve değerlendirmelerde bulundukları görülmüştür
(Gökçe, 2011: 188; Uğurlu &Kıral, 2012:80). Horzum ve Bektaş’ın Sakarya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören
70 öğretmen adayı üzerinde gerçekleştirdikleri bir araştırmada topluma
hizmet uygulamaları dersini otantik öğrenme etkinlikleri ile gerçekleştiren
öğrencilerin dersi geleneksel öğrenme etkinlikleri ile gerçekleştiren
öğrencilere göre derse yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Söz konusu araştırmada bu bulgudan hareketle otantik öğrenme
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etkinliklerinin öğrencilerin topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik
tutumlarını olumlu yönde arttırdığı vurgulanmıştır (Horzum &, Bektaş,
2012:352).
Diğer taraftan araştırmamızda öğretmen adaylarının cinsiyetlerine,
yaşlarına, mezun oldukları liselere, ailelerinin gelir düzeylerine, annebabalarının eğitim durumlarına ve öznel dindarlık algılarına göre
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi ile ilgili algı düzeylerinde anlamlılık
derecesinde bir fark meydana gelmediği görülmüştür. Cinsiyet de
topluma hizmet uygulamasında gönüllülük oranında ve onun etkisinde
etkili bir faktör olabilmektedir. (Niemi at. al, 2000:51). Nitekim yapılan
araştırmalarda bizim araştırma bulgularımıza benzer bulguların elde
edildiği gözlenmektedir. Örneğin; Kılınç ve Dere’nin Dumlupınar
Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören ve Topluma
Hizmet Uygulamaları dersini alan toplam 101 öğretmen adayı üzerinde
gerçekleştirdikleri bir araştırmada Topluma Hizmet Uygulamaları dersini
alan bayan öğrencilerin bu ders kapsamında kişisel gelişim boyutuna
yönelik maddelere daha olumlu yaklaştıkları görülmüştür.
Diğer
taraftan yapılan bağımsız gruplar için t testi sonuçları, cinsiyet değişkeni
açısından THU Dersine İlişkin Algı Ölçeği’nin sosyalleşme, dersin algılanış
biçimi, kurum ve danışman boyutlarında herhangi bir anlamlı farklılığın
olmadığını ortaya koymuştur (Kılınç, & Dere, 2014:215). Benzer şekilde
Elma ve arkadaşlarının THU dersini alan 415 öğretmen adayı üzerinde
gerçekleştirdikleri bir araştırmada, cinsiyet [t(319) =2.18, p>0.05] değişkeni
açısından Öğretmen Adaylarının THU Dersine İlişkin Algıları Ölçeği’nin
sosyalleşme boyutuna ilişkin öğretmen adaylarının algıları arasında
anlamlı bir fark bulunmuştur. Bayan öğretmen adaylarının sosyalleşme
boyutuna ilişkin algılarının (Χ=32.02), erkek öğretmen adaylarına göre
(Χ=30.75) daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte söz konusu
ölçeğin diğer dört boyutundaki analiz sonuçlarına bakıldığında ise cinsiyet
değişkeni açısından kişisel gelişim [t(319) =1.63, p>0.05], dersin algılanış
biçimi [t(319) =0.21, p>0.05], kurum [t(319) =0.94, p>0.05] ve danışman
[t(319) =1.91, p>0.05] değişkenleri açısından öğretmen adaylarının algıları
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (Elma ve diğ., 2010:243).
Topluma hizmet uygulamasının sonuçları üzerinde yaş değişkeni de etkili
olmaktadır. Örneğin 1996’da bağımsız bir sektör tarafından gerçekleştirilen
bir araştırmada - ki bu araştırmada ergenlere 15 farklı aktivite alanı ile ilgili
sorular sorulmuştur-14-17 yaş arasındakilerin %60’ı son 12 ayda (son bir
yılda ) gönüllü aktiviteler gerçekleştirdiklerini iddia etmişlerdir. Yine diğer
bir araştırmada üniversite öğrencileri arasında yıllık katılım oranları %67
gibi yüksek bir oran olduğu görülmüştür. Topluma hizmet uygulaması
oranları orta yetişkinliğe geçmeden önce ilk yetişkinlikte hızlı bir şekilde
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azalmaktadır. Bu bağlamda bir araştırmada toplum hizmetine devam
eden yetişkinlerin sadece %39 olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız bir sektör
araştırmasına göre de 18-24 yaş arası kişilerin sadece %38’inin topluma
hizmet uygulaması gerçekleştirdikleri, tüm yetişkinler içerisinde ise bu
oranın sadece %49 olduğu tespit edilmiştir. (Hodgkinson and Weitzman,
1997: 10’dan akt: Niemi at. al, 2000:51-52). Diğer taraftan bizim araştırma
sonuçlarımızda olduğu gibi Mattis ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği bir
araştırmada da yaş değişkeninin direk olarak toplumsal organizasyonlara,
gönüllülük hizmetlerine katılmanın bir yordayıcısı olmadığı görülmüştür.
Bununla birlikte 22-40 yaş arası erkeklerin daha ileri yaştakilere oranla
toplumsal organizasyon ve gönüllülük hizmetlerine daha ilgili oldukları
tespit edilmiştir (Mattis at. al, 2000:400). Diğer taraftan araştırmamızdaki
diğer sosyo-demografik değişkenlerle öğretmen adaylarının THU dersine
ilişkin algı düzeyleri arasındaki farklara ilişkin araştırma sonuçlarına
rastlayamadığımız için ulaşılan sonuçlar açısından karşılaştırma yapma
imkanı olmamıştır.
Araştırmamızda son olarak THU dersi kapsamında öğrencilerin
katıldıkları etkinlik sayısındaki artışa paralel olarak Topluma Hizmet
Uygulamaları Dersi’ne ilişkin olumlu algı düzeylerinin yükseldiği
görülmüştür. Bizim araştırma sonuçlarımıza kısmen benzer araştırma
bulgularının da mevcut olduğu gözlenmektedir. Örneğin; Kılınç ve
Dere’nin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören
ve Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alan toplam 101 öğretmen
adayı üzerinde gerçekleştirdikleri bir araştırmada; öğretmen adaylarının
Topluma Hizmet Uygulamaları dersine yönelik algılarının uyguladıkları
proje sayısı değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek
için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; sosyalleşme
boyutunda proje sayısı açısından anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (F(298) = 4.23, p<.05). Yapılan Scheffe çoklu karşılaştırma testi sonucunda üç
projeyi aynı anda yürüten öğrencilerle sadece bir proje yürüten öğrenciler
arasında üç proje yürüten öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu;
bunun dışında kişisel gelişim, dersin algılanış biçimi, kurum ve danışman
boyutlarına ilişkin algılarında herhangi bir anlamlı farklılığın olmadığı
tespit edilmiştir (Kılınç & Dere, 2014:215).Bununla birlikte araştırmaların
bazılarında ise öğretmen adaylarının katıldıkları proje sayısının THU
Dersine ilişkin algı düzeylerinde anlamlılık düzeyinde fark yaratmadığı da
görülmektedir. Örneğin; Arcagök ve Şahin’in ÇOMÜ Sınıf öğretmenliği
bölümünde öğrenim gören öğretmen adayları ve Topluma Hizmet
Uygulamaları dersine giren 10 öğretim elemanı üzerinde karma yöntemle
gerçekleştirdikleri araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının Topluma
Hizmet Uygulamaları dersine ilişkin görüşlerinin ortalama puanları ile
Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında katıldıkları proje sayıları
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arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir [F(2-266) =2,54, p>0,05]. Zira
söz konusu araştırmada bir projeye, iki projeye, dört veya dörtten daha fazla
projeye katılan öğrencilerin THU dersine ilişkin görüşleri arasında ufak
tefek bir takım farklılıklar olsa da bu farklılıkların istatiksel olarak anlamlılık
derecesine ulaşmadığı tespit edilmiştir (Arcagök & Şahin,2013:49). Kısacası
araştırmalarda ortaya çıkan böyle bir sonuç, öğretmen adaylarının iştirak
ettiği proje sayısının THU dersine ilişkin algı düzeylerinde her zaman
anlamlılık düzeyinde bir fark meydana getirmediğini, dolayısıyla farklı bazı
hususların da bu konuda etkili birer faktör olabileceğini akla getirmektedir.

ÖNERİLER
Araştırmadan elde edilen bulgulardan hareket edilerek şu şekilde
önerilerde bulunmak mümkündür:
•

THU Dersinin pek çok teorik dersle kazandırılamayacak yararlar
sağladığı göz önünde bulundurulduğunda ve en önemlisi de okul
ile toplumsal hayat arasında sıkı bir bağ kurularak gelecek nesilleri
gerçek yaşama hazırlama ve toplumun dertlerini ve problemlerini
fark eden, bunları kendilerine problem edinen sorumluluk bilincine
sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla bu derse
mümkünse orta öğretimden itibaren müfredat programlarında
yer verilmesinin, ayrıca üniversite eğitiminde ise sadece öğretmen
yetiştiren programlarla sınırlı tutulmayıp tüm üniversite gençliğini
hedef alarak tüm fakülte ve yüksekokul müfredatlarında yer
verilmesinin son derece yararlı olacağını düşünmekteyiz. Hatta başta
ABD’de olduğu gibi belli bir saat THU’da bulunmanın üniversiteden
mezun olmak ve üniversite diploması alabilmek için bir şart olarak
koşulmasının faydalı olacağı kanaatini taşımaktayız

•

Yine bu dersin ders AKTS’nin arttırılmasının ve bir dönemle sınırlı
tutulmamasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.

•

Ayrıca dini, ahlaki ve insani değerlerin yaparak ve yaşayarak gelecek
nesillere kazandırılmasında Topluma Hizmet Uygulamasına daha
geniş bir yelpazede ve daha fazla yer verilmesinin olumlu geri
dönütleri olabileceğini söyleyebiliriz. Zira yapılan araştırmalar da
bu hususu teyit etmektedir.
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SOSYAL TEOLOJİ, EKONOMİ ve KADIN
SOCIAL THEOLOGY, ECONOMY AND WOMAN
Ali FİDAN1
ÖZET
Bir dinin insan algısını bilmek o dini anlamanın temel unsurlarından biridir.
Dünya üzerindeki her din toplumsal hayatı düzenli kılmak için bazı kurallar öngörmüştür. Öyle ki bu kurallar toplum hayatının sürekliliğinin/sürdürülebilirliğinin garantörüdür. Ancak dini kurallar ve roller kadın ve erkeğe göre farklılaşabilir.
İşte bu noktada dinin insan algısının/retoriğinin ötesinde; “kadın” hakkında söylediği şeyler çok önemlidir.
Din toplumsal hayatta yaşayan bir olgudur. Bu anlamda kadın hakkındaki modern dini literatürdeki bilgi, görüş ve değerlendirmeler şunlardır: Kadının tabiatı ve
yaratılışı, kadın-erkek ilişkisi, kadının toplumsal statüsü ve aile hayatıyla ilgili bazı
hükümleri ihtiva eden kutsal referanslar ile bu ayetlerin klasik yorumları. Modern
dünyada, semavi dinlerdeki Havva imajının bugünün kadın algısı üzerinde etkisini hali hazırda sürdürdüğü görülmektedir. Yahudi ve Hıristiyan teolojisinde kadın,
erkekten ve erkek için yaratılmıştır. İslam dini perspektifinden Kur’an, tam da bu
noktada, farklılığı, kadın ve erkek olmayı vurgulamakta; iyi insan ortak paydası ekseninde tanımladığı insan profilinde merkezde cinsiyet değil şahsiyeti, iman ve iyi
ahlak odaklı oluşu vurgulamaktadır. Şunu da ifade etmek gerekir ki kadının toplumsal statü ve rolünü belirleyen iki tarihsel etken vardır bunlar servet ve güç/iktidardır.
Bu çalışmada sosyolojik açıdan semavi dinlerin sosyo-teolojik kadın tasavvuru
ele alınacak olup; kadının toplumsal hayat içerisindeki önemi boyutlandırılarak
bazı sosyolojik detaylara yer verilecektir. Buna ek olarak ekonomi hususunda
kadının üstlendiği aktif sosyal kimliğin teorik analizi yapılmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Sosyal teoloji, ekonomi, kadın.

ABSTRACT
Knowing a religion’s perception of human is one of the basic factors of
understanding the religion. Every religion has predicted some rules to organize
the social life. Therefore, these rules are the guarantor of continuity/sustainability
of the social life. Nevertheless religious rules can be changeable according to man
and woman. At this point beyond the religion’s perception/rhetoric of human, it is
important that what religion says about “woman”.
Religion is a phenomenon that living in social life. In this sense the informations,
views and interpratations in modern religious literature about woman is that: The
1 Dr. Öğr. Üyesi, KTÜ İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi, e-mail: alifidan@ktu.edu.tr
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nature of woman and her creation, relationship between man and woman, social
status of woman and family life and some rules which includes sacred references
and their classical interpretations. The image of Eve of abrahamic religions is still
effects on woman perception of today. According to Jewish and Christian theology
woman has been created from man and for him. From the perspective of Islamic
religion, at this point, Quran emphasising on differantation, being man and woman
which it describing being good person and it is impressing on personality, faith and
focusing on being good moral person not gender. It is necessary to imply that there
are two historical factors that wealth and power/political power which they are the
determiner of social status and rule of woman.
In this study, the concept of woman according to abrahamic religions is
discussed from the sociological and socio-theological point of view; and some
sociological details and dimensions about the crucial role of women in social
life are given. Additionally, the theoritical analysis of the active social idendity
undertaken by women in the field of economy is tried to be made.
Keywords: Social theology, economy, woman

GIRIŞ
Toplum bireyleri olarak erkek/kadın güç, ekonomi, eğitim ve inanç
bakımından heterojen yapıya sahiptirler. Postmodern süreç ve koşulları,
toplumları dönüştürmenin önemli unsurlarından biri olarak kadınları
keşfetmiş, kadınların öncü ve ikna edici gücü sayesinde seküler değerlerin
kurumsallaştırılması mümkün olmuştur. Kadın konulu araştırmalar
akademik camiada daha fazla ve güncel inceleme konusu yapılmış;
bilhassa batı toplumlarındaki feminist hareketler, “erkek egemen” olarak
niteledikleri bütün bir insanlık tarihi ile birlikte, yalnızca “erkeğe mal
edilmiş, erkeği kollayıp gözetiyor” saydıkları dinleri suçlayıp reddetme
yoluna gidebilmişlerdir. (Aktaş, 1997: 242).
Toplumsal hayatta bireylerin davranış kalıplarını bazı değişkenler
belirlemektedir. Hukuk, siyaset, din, ekonomi ve sanat bunlardan
bazılarıdır. Din fenomeninin –doğrudan veya dolaylı olarak- diğer bütün
toplumsal alanlara dâhil ve müdahil olduğu bilinen bir gerçekliktir. Bu
anlamda semavi dinlerin –Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet- kadın
hakkındaki sosyo-teolojik öğretileri önemlidir. Modern literatürdeki bilgi,
görüş ve değerlendirmelerden anlaşılacağı gibi kadınla ilgili soru(n)lar ve
tartışmalar, başta kadının tabiatı ve yaratılış özellikleriyle ilgili rivayetler
olmak üzere kadın-erkek ilişkisi, kadının toplumsal statüsü ve aile hayatıyla
ilgili bazı hükümleri ihtiva eden kutsal referanslar ile bu ayetlerin klasik
yorumları etrafında odaklanmaktadır (Öztürk, 2011: 45).
Kadın konusunu sosyal teoloji perspektifinden birbiriyle bağlantılı
iki alan üzerinden ele almak mümkündür. Bu alanlardan biri teorik
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çerçeveyi oluşturan “kadın algısı”, diğeri ise doğrudan pratik boyutla
alakalı olan “kadının toplumsal konumu”dur (Gürkan, 2012: 631);(Savaş,
1998: 101-111). Dinin buradaki etki ve nüfuz alanı, sahip olduğu retoriğin
yanında, onun hakkında “ne” söyleneceğine ve hem de “ne”yin “nasıl”
söylenileceğine büyük oranda etki etmektedir. Kadının post-truth (gerçek
ötesi) çağda kendine özgülüğü, özgürlüğü ve içinde yaşadığı topluma
özgeliği bu çalışmanın ortaya çıkışında etkin rol almıştır. İşte bu inceleme,
bütün varlığıyla toplumları kuşatan “kadın” unsurunu, klasik dini öğretiler
ve güncel verileri de dikkate alarak, din-toplum ve iktisadi hayat açısından
olmak üzere üçlü bir boyutta ele almayı hedeflemektedir.

1. Sosyal Teoloji2 ve Kadın Tasavvuru
Kadınla ilgili konularda sağlıklı bir bakış açısının ortaya konabilmesi
için, öncelikle Müslüman bilincin şekillenmesinde de önemli rol oynadığı
düşünülen, Yahudi-Hıristiyan kültüründeki kadın anlayışının bilinmesini
gereklidir. Söz konusu kültürlere ciddi bir malzeme temin eden eski
Mezopotamya (Sümer, Akad, Babil vs.), İran, Hitit, Kenan (Filistin), antik
Mısır, Yunan, Roma gibi kültürlerin incelenmesinin de gerekli olduğu
aşikârdır (Scheid, 2005: 377-407); (Berktay, 2000: 80).
Yahudi kutsal metinlerinde kadınla ilgili ilk bilgilere Eski Ahit’ten
ulaşılmaktadır.3 Buna göre, kadın erkeğin (Adam/Âdem) kemiklerinden
birisinin –kaburga- alınması suretiyle yaratılmıştır (Muhammed, 2015:
198); (Aktay, 1992: 64). Kadının yaratılış nedeni ise; Âdem’i yalnızlıktan
kurtarıp, ona yardım etmektir. Asli görevi bu olmakla birlikte, kadın
erkeği yanıltarak onun Aden bahçesinden çıkmasına sebep olmuştur.
Çünkü daha önce yılanın (Gürkan, 2012: 644) yasak meyve’yi yemesi
konusundaki aldatmalarına mukavemet gösteren Âdem’e meyveyi kadın
yedirmiştir. Erkeğin ölümü tatmasına, ömrü boyunca sıkıntı ile yaşamasına
zemin hazırlamış; yaptığı bu kötülüğün karşılığında kendisi de, ağrı ile
çocuk doğurmaya ve kocasına tabi olarak yaşamaya mahkûm edilmiştir
(Yasdıman, 2002a: 100). Yine -İbrani kültür ekseninde- teolojik yaratımın
sosyo-teolojik yorumu olarak kız çocuğu doğurmayı olumlu bir durum
kabul etmeyişi4; kadının hilekâr, kötülüğün kaynağı, kibirli, şehvetine
düşkün, putperestlerin adetlerine eğilimli, cincilikle uğraşan, yalancı
2 Sosyal Teoloji: Dinin konusunun sadece Tanrı ve varlığı meselesi olmadığını, insana
dayalı toplumsal bir düzenin de mümkün olduğunu savunan yeni bir akımdır. Burada İnsan,
vahyi anlayan ve yaşayan bir “özne” olarak, aynı zamanda vahyi yorumlayan ve toplumsal
hayata uygulayan bir aktör niteliği kazanmaktadır. Bu aktör sadece bir insan olabileceği gibi
“din adamı sınıfı” da olabilir.
3 Bu konudaki başlıca Tevrat referansları şunlardır: Tekvin, 2/18, 21-22; 3/1-6, 14-19, 24.
4 Levililer, 12/2-5.
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peygamberlik yapan olarak nitelenmesi olumsuzlama zincirinin başka bir
halkasıdır.5
Teolojik metnin cinsiyet ayrımı ve kadına yönelik olumsuz
anlaşılabilecek referans noktaları, sosyal teolojinin uygulayıcıları olan
Yahudi hukukçularını, aynı olumsuz imajın hem kurucusu hem de
devam ettiricisi yapmıştır (Vana, 2010: 28). İbrani gelenekte toplumsal
hayata dair sınırlamalara bakıldığında ise kadınların erkeklerden uzak
tutulmaya çalışıldığı, onların ibadet hayatlarında uygulanan bazı kurallarla
toplumsal sınırlarının belirlendiği görülmektedir. (Gürkan, 2012: 638). Bu
nedenle, toplu ibadetlerin yapıldığı sinagoglarda kadınların erkeklerden
ayrılmalarını sağlamayı temin etmek bakımından, özel bölümler ya da
balkonlar yapılmış ve kadınlar buralara alınmıştır. Hatta kadınların bazı
özel günlerinde sinagog içerisine girmeleri dahi uygun görülmemiştir
(Yasdıman, 2002: 107-108).
İbrani kadınına yönelik bu kısıtlamalar içtimaî hayatla sınırlı kalmamış,
benzer tutum ilmi/akademik yaşantıda da sürdürülmüş; kadınlar eğitim
süreçlerinden mahrum edilerek evlere kapatılmıştır (Yasdıman, 2005:
71). İlmi çalışma yapmaya ve özellikle de “Tora” çalışmasında bulunmaya
sadece erkekler mükellef kılınmış; Tesniye’de geçen “... oğullarına onları
öğreteceksin”6 ayeti referans olarak kullanılmıştır. Buna ek olarak evlilik
hayatı da Yahudi kadınının aleyhine düzenlenmiş durumdadır. Yahudi sosyal
teolojisi erkeğe hiç sebep olmadan dahi kadını boşama izni vermektedir.
Hatta Ahd-i Atik sırf eşini beğenmediğinden dolayı kocaya boşanma kâğıdı
verme hakkını bile tanımıştır.7 Anlaşılacağı üzere kutsal metinler ve ona
dayandırılan referanslar, idare-i maslahat cihetinden dönemsel olarak farklı
farklı yorumlanabilmiştir. Mesela Âdem’in vücudunun yan tarafından ve
gizli kalan kısmından yaratılması, sembolik olarak kadının ağırbaşlılığına,
iffetine ve evine bağlılığına işaret eder kabilinden izah edilmiş; kadınlardan
beklenilen tavrın ise iffetli bir şekilde evlerinde kalmak olarak nitelenmiştir.
Yahudi sosyal teolojisinin bu olumsuz hüküm/yargıları, çeşitli nedenlerle
uygulama şansı bulabilmiş, aksi görüşler ise bertaraf edilebilmiştir
(Yasdıman, 2002: 111-117).
Kadınlara müspet yaklaşan metinlerde ise onların akıllı, zeki8, dürüst,
faziletli varlıklar oldukları bildirilmiştir (Gündüz, 2014: 81). Dini emirlere
erkekler gibi muhatap oldukları, ibadet yaptıkları, adak adadıkları, bağışta
5 Bu konudaki Tevrat referansları şunlardır: Yeremya, 7/18, 50/53; 51/30; İşaya, 3/16;
II. Krallar, 23/7; Hoşea, 4/13-14; Süleymanın Meselleri, 27/15-16; İşaya, 32/9, 11, 19/16;
Nahum, 3/13; Hezekiel, 13/17, 23; I. Samuel, 28/7-25.
6 Sayılar, 11/19.
7 Yasa Kitabı, 24/1-4.
8 Bu konuda ayrıca bk., Ester, 7/8; Yeşu, 2/6; Tekvin, 27/1-17, 41-45; I Kral, 1/1, 5-21,
28-31.

Felsefe ve Din Bilimleri Çalışmaları

89

bulundukları, tapınakta hizmet ettikleri, Sina’da ve yedi senede bir Ahit
Sandığı’ndan kutsal metinler çıkarıldığında Şeriat’in emirlerini dinledikleri9,
bu emirlerin gereğini yerine getirdikleri, aralarından şairler, müzisyenler,
hatta peygamberler çıktığı10, toplumsal aktivitelere katıldıkları, eğitim
aldıkları, şahitlik yaptıkları, sözleşmeler imzaladıkları, miras devraldıkları,
ticaretle uğraştıkları, mal sahibi oldukları ve mallarını istedikleri yere
harcadıkları da zikredilmiştir. Ancak bu olumlu referanslar Yahudi sosyal
teolojisindeki olumsuzlukların üzerini örtememiştir (Gürkan, 2012: 641).
Vana’ya göre Yahudi kadınları –olumsuz imajlara rağmen- sanılanın
aksine yönetim ve siyasi işlerin bizzat içerisinde bulunmuşlardır. Zira III.
Asrın ortalarından beri, Yahudi kadınları, bazı yönetim görevlerine yeminli
olarak katılmışlar, ancak fiilen bu görevleri icra etmede bazı sorunlarla
karşılaşmışlardır. Çünkü Yahudi hukukçuları, kadınların bu görevleri
yapmasına izin vermemişlerdir. XX. yüzyılın başında Kudüs Sefarad’larının
ve İsrail Devleti’nin ilk hahambaşısı olan ben-Zion Uziel, yeni bir beyanname
yayınlayarak miladi III. Asırdaki kadınların sahip olduğu görevleri yeniden
yapabilecekleri kararını vermiştir. Bu karar, mahkemelerde kadınların
Epitroposluk11 görevine atanmalarına izin anlamındadır. (Vana, 2010; 7-8).
Neticede diyebiliriz ki, Yahudi kutsal metinlerindeki kadın karşıtı söylem
ve tarihi tatbikat -çevre kültürler başta olmak üzere- pek çok etki altında
kalan, zaman ve zeminin elverişli olmasından yararlanan, aksi görüşleri
bertaraf eden bir zümrenin kendi anlayışları doğrultusunda ortaya
koydukları düzenlemeler ve uygulamalardan ibarettir. Günümüz modem
Yahudi kadını ile geleneksel Yahudi kadını arasında büyük farklılıkların
bulunması da bu anlayış ve yorum çeşitliliğinin açık bir göstergesidir
(Yasdıman, 2002b: 117-118).
Hıristiyanlığa gelindiğinde; Hz. İsa’nın hayatı ve görevi ile ilgili
olarak İncillerde anlatılan olaylarda adı verilmeden birçok kadından
9 Nehemya, 8/2-3, 10/28; Yeremya, 44/20.
10 Yahudi din bilginleri, Eski Ahit’te peygamberlik yaptığı bildirilen kadınlarla ilgili
herhangi bir izah getirememişlerdir. Peygamberlik yaptığı ve Allah’ın emirlerini insanlara
ulaştırdığı belirtilen kadınlar arasında isimleri geçenler şunlardır: Miryam, Debora, Hulda
ve Noadya. İlgili referanslar için bk., Çıkış, 15/21; Hâkimler, 4/4-5; II. Krallar, 22/14-20; II.
Tarihler, 34/22-28; Nehemya, 6/14.
11 Başkasının mallarının yönetimi ile sorumlu bir yönetici, küçük çocukların veya
yetimlerin menfaatlerini gözetimle görevli bir hami ve bir şehrin, bir ülkenin yöneticisi veya
bir vali fonksiyonunu icra eden kurumdur. Bu konuda ayrıca bk., http://www.biblestudytools.
com/lexicons/greek/nas/epitropos.html (26.5.2017). Buna ek olarak Yahuda’da bulunan
Babatha ve Salome Komaise arşivleri, ekonomik hayatta çok güçlü bir kadınlar tablosu
çizmeye imkân vermektedir. İlgili literatürde kadınlar, önemli mülkiyetleri, zirai işletmeleri
yönetmekte, işçileri işe almakta, gayr-i menkul alıp- satmakta, borç para vermekte -bazen
kocaları adına, borç taahhüdüne bile imza atmakta vs.-’dir. Bahsedilen faaliyetlerden dolayı
Yahudi kadınları, erkeklerle eşit bir statü bile elde edebilmişlerdir.
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bahsedilmektedir.12 İncillerde ismi zikredilen kadınlar arasında ise başta Hz.
İsa’nın annesi Meryem olmak üzere Mecdelli Meryem, Yusuf ve Yakup’un
annesi Meryem ve Zebede’nin oğullarının annesi Meryem bulunmaktadır
(Harman, 2010: 57). Hıristiyanlıkta günahın (asli günah) temelinde
Tevrat’ın Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın yasak meyveden yemeleri ve bunun
akabinde gelişen olaylarla ilgili anlattığı şeyler vardır. Bu düşüncenin etkisi
o kadar büyüktür ki bu olay Hz. İsa‘nın dünyaya gönderiliş sebebi olarak
bile kabul edilmektedir. Tanrı Hz. Âdem ve Havva’yı bağışlamadığı için
onların nesilleri de dünyaya günahkâr olarak, günah mirasını devralarak
gelmişler/gelmeye devam etmektedirler (Gündüz, 2014: 91).
Anlaşılacağı üzere Hıristiyan sosyal teolojisinde Havva düşüşün başlıca
müsebbibidir.13 Erken dönem Hıristiyanlık liderlerinden olan “Tertullian”,
Hristiyanlığın kadınlar hakkındaki görüşünü şöyle ifade etmektedir; “kadın,
insanın kalbine şeytanın girmesini temin etmek için açılan bir kapı demektir. O,
Âdem’i Allah’ın yasakladığı ağaca sürükleyen bir varlıktır, erkeği aldatmıştır”
(Berktay, 2000: 105). Bir diğer belirtilmesi gereken husus ise erkeğin kadına
olan üstünlüğüdür. Yeni Ahit’te erkeğin hâkimiyeti ile ilgili ifadeler daha çok
Pavlus’a aittir.14 Hıristiyanlıkta da kadınların -her ne kadar Yahudi kadınlarına göre bir nebze daha iyi durumda olsalar bile- “sessizlik” içindeki, pasif bir
alıcı konumundan öteye geçemedikleri görülmektedir. Yahudi toplumunda
görülen yaygın anlayışta olduğu gibi kadın yaratılış, akıl vs. yönleriyle, kısacası her açıdan erkekten geridir. Bu geriliği nedeniyle o, hangi alanda olursa
olsun, kendi başına, bağımsız bir şekilde hareket edebilme yeteneğinden yoksundur (Yasdıman, 2005: 68-72).
Kadın algı ve tasavvuru büyük oranda olumlu olmayan Hıristiyanlığın
cemiyetin sürekliliğini sağlayan evlilik hususunu düzenlemede yine kadın
referanslı oluşu adeta bir ironidir. Nitekim Meryem’in bakire olması Hıristiyanlıkta evlilik konusuna bakışın şekillenmesine etkili olmuş, bu sebeple
sosyal bir varlık olan kadın ruhbanlığa teşvik edilmiştir. İncil’in içerdiği
anlayışa göre asıl olan bakire kalmak ve kendini Tanrıya adamaktır. Kendini Tanrıya adayabilmek için bekârlık şart değil ama evli olana göre daha
müsait bir durumdur15 (Gündüz, 2014: 92). Hıristiyanlıkta evliliğe zinaya
düşmemek gayesiyle izin verilmekle birlikte evlenmeyip bekâr kalmak,
daha üstün görülmektedir. Havariler ve kilise babalarının evliliği zorunlu
bir kötülük olarak kabul etmeleri de bu cihettendir (Ünal, 2002: 128). Hıristiyan evliliğinin –bilhassa Katoliklikte- belirgin özelliği ise; evlendikten
sonra boşanmanın mümkün olmamasıdır. Bu özellikler Hıristiyan evliliğini farklılaştırmakta ve birçok problemin ortaya çıkmasına yol açmaktadır
12 Matta, 9/20-22; 14/21; 15/22; 26/7-13; Markos, 1/31; Luka, 13/11-13; Yuhanna, 4/726.
13 Matta, 5/27-28.
14 Romalılara, 7/12; I. Korintoslulara, 11/1-3; Efesoslulara, 5/22-24.
15 I. Korintoslulara, 7/25-28, 34.
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(Harman, 2010: 57). Meseleyi ilk defa sorgulayan ve manastırlardaki rahip
ve rahibelerin hayatlarının tabiat kanununa aykırı olduğunu ilk kez söyleyen
M. Luther olmuştur. Protestanlık, Katolik kilisesinin özelliği olan bakireliği övmeyi bırakmıştır. Protestan reformuyla beraber manastır hayatında
genel bir düşüş görülmüş ve evlilikler yaygınlaşmıştır (Harman, 2010: 66).
Yahudi ve Hıristiyan sosyal teolojisindeki kadın tasavvuruna ana
hatlarıyla değindikten sonra semavi dinlerin sonuncusu olan İslam dini
ve Müslüman toplumda kadının tarihi-sosyolojik durumuna da değinmek
elzem hale gelmiştir. İslam öncesi dönemi ifade eden Cahiliye Devri
Mekke döneminin sosyokültürel yapısı artılarıyla eksileriyle ilginç bir yapı
sergilemekte olup, bu yapının nirengi noktasını kadının oluşturduğu bir
gerçektir. Kadim Mekke toplumunda kadın başta insani yönü olmak üzere
sosyal ve hukuksal pek çok alanda arka plana itilip değersizleştirilmiş ve
hakkı gasp edilmiştir ( Çağıl, 2011: 221). Evli kadın kocasının malı sayılmış;
öyle ki kocası ölünce, değil ona varis olmak kocasının diğer eşyaları ile
birlikte, mirasçılara intikal etmiştir (Demir, 1994: 4).
İslam toplumunda kadın unsurunun kutsal metinlerde zikredilmesi16
-Nisa, Meryem, Mücadele ve Mumtehine olmak üzere-, dört surenin de kadın unvanı altında sunması, cahiliye anlayışına aksine, kadının insani, sosyal
ve hukuksal açılımlarını yoğun biçimde gündeme taşıdığını göstermektedir
(Çelik, 2014: 39-70). Ancak Kur’an’da diğer semavi dinlerde olduğu gibi kadının yaratılış keyfiyetinden sarih olarak söz edilmez. Kur’an’da kadının erkek
ile aynı nefisten yaratıldığına dair referanslar17 mevcuttur (Aktay, 1992: 65).
Mesela Nisa 4/1 ayette Müfessirlerin ekseriyetine göre bu ayette geçen “nefs”ten maksat Âdem’dir. Dolayısıyla Âdem topraktan, eşi de (Havva) Âdem’den
halk edilmiştir (Öztürk, 2011: 46-47). Yaratılışından toplumsal hayattaki
konum ve durumuna kadar kadın unsuruna bakışın, İslam geleneğinde, iki
farklı yorum tarzını ortaya çıkardığı görülmektedir. Bunlardan ilki İslam’ın
gelişi ile birlikte eskinin sevimsizliğinden kurtulan ve kendi dönemsel
şartlarına göre gayet pozitif bir yer edinen Müslüman kadındır. İkincisi ise
geçmişte verilen ve elde edilen kazanımları erkek egemen ataerkil dünya
tarafından elinden alınan veya alınmaya çalışılan dindar kadın tipolojisidir.
16 İslam geleneği içerisinde olumlu/olumsuz yönleriyle bilinen bazı önemli kadın figürler
ise şunlardır: sükun ve huzur kaynağı olarak Havva, peygamber eşleri, kumasını kendi nefsine
tercih eden kadın Hz. Sariye, eşiyle birlikte her türlü sıkıntıya göğüs geren; Hz. Eyüb (as)’ın
eşi, Hz. Zekeriya (as)’ın Eşi –çocuğu olmamasına rağmen sabır ve metanetle dua etmiştir ve
Yahya (as) doğmuştur-, iftiraya uğrayan kadın Hz. Aişe, zalim kocanın zulmünden Allah’a
sığınan saliha kadın Hz. Asiye, iffet abidesi Hz. Meryem, Hz. Lut (as) ve Hz. Şuayb (as)’ın
kızları, Allah’ın vahyine muhatap olan, Hz. Musa (as)’ın annesi, şikayetlerini direk Allah’a
arz eden kadın, Havle Binti Sa’lebe’dir. Olumsuz olarak zikredeceğimiz kadın tipolojisi ise
Allah’ın Kur’an’da olumsuz yönleri ile zikretmiş olduğu peygamber eşleri Nuh (as) ve Lut
(as)’ın hanımlarıdır. Bunlardan başka aşk uğruna hata üstüne hata yapan kadın Züleyha,
fitne alevi körükleyen kadın Ümmü Cemile de bulunmaktadır.
17 Nisâ, 4/1; Arâf, 7/189.
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Birinci tespitimizden hareket edecek olursak, ilk olarak karşılaşacağımız sonuç insanın başlangıcından bahseden Kuran ayetlerinde18, kadın ile
erkek arasında cinsiyet farklılığına herhangi bir faziletin tanınmamış olmasıdır (Hatiboğlu, 1991: 231), (Etöz, 2005: 377). Kur’an’da yasak olan şeyden
yenilmesine ilişkin bilgiler de yer almaktadır. Fakat Hz. Âdem ve Havva’dan
hangisinin önce bundan yediği bilgisi bulunmamaktadır (Muhammed,
2015: 199). Yine kadının Kur’an’da asli bir suç sebebiyle ve hemcinsleriyle bir ceza alması da söz konusu değildir. Yalnızca Hz. Havva’nın hem de
Hz. Âdem’in dünyaya gönderildiği19 haber verilmektedir (Gündüz, 2014:
95), (Eren, 2007: 299).Yukarıdaki bilgilere ek olarak Kur’an’ın tebliğcisi olan
Hz. Peygamber’in kadın anlayışı da tabii olarak ilahi mesajla paralellik arz
etmektedir. Kişisel/özel hayatında, bizzat Hz. Peygamber ailesi ile çok iyi
ilişkiler kurmuş aile işlerinde eşlerine yardım etmiş20, onlarla hoş sohbette bulunmuş ve işlerde kadını önceleyerek yaptığı naif davranışlarla İslam
toplumuna güzel bir örnek olmuştur (Kara, 1998: 270-276).
İkinci tespitimize konu olan fikirlerin ise, ana hatlarıyla tesettür, erkeğin kadına üstünlüğü, şahitlik, miras ve boşanma gibi çetrefilli hususlar
olduğunu söylemek gerekir. Kısaca ifade edilecek olursa; Kur‘ân21 ve Yeni
Ahit22, emir-amaç ilişkisi değişmekle birlikte, örtünmeyi emretmekle ortak
bir paydaya sahiptir (Gündüz, 2014: 100). Diğer meselelere gelinince kadınlarla ilgili olarak Kur’an’a yöneltilen başlıca tenkitleri şu başlıklar altında
toplamak mümkündür: Erkeklerin kadınlar üzerinde hâkim –esasında korumak manasındadır- olması23. İki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine denk olması-emir değil tavsiyedir, ayetin nüzulüne sebep olan vakıa
vadeli bir alışveriş sözleşmesi esnasındadır-24. Mirasta erkeğe kadının iki
misli hisse verilmesi –her durum için geçerli değildir-25 (Aydın, 1998: 28).
Boşama hakkının erkeğe verilmesi- keyfi ve sınırsız bir tasarruf değildir-26
(Kırbaşoğlu, 1991: 272).
İslam toplumunda kadın ve önemine dair verilebilecek güzel örneklerin
bulunduğu bilinmektedir27. (Erdim, 2014: 864). 2210 hadisle muksirun yedi
kişiden biri olan Hz. Aişe, başta hadis olmak üzere tefsir, fıkıh, şiir, nesep ve
18 Bakara, 2/30.
19 Arâf, 7/19-23.
20 Tevbe, 9/71.
21 Ahzab, 33/59.
22 I. Korintoslulara, 11/6.
23 Nisa, 4/34.
24 Bakara, 2/282.
25 Nisa, 4/7, 11-14.
26 Bakara, 2/226-232.
27 Birçok ilim alanında İslam’a hizmeti bulunmuş kadın büyüklerimiz bulunmaktadır.
Bunların başında hadis rivayetinde Buhârî’nin Sahih’inde önemli sayılabilecek miktarda
kadın sahabinin olduğunu vurgulamak gerekir. Sahîh’teki yüz seksen üç ravinin otuz bir
tanesinin kadın olması dikkate şayandır.
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tıp ilimlerinde bir uzmandır. Hz. Aişe’nin dışında çok sayıda kadın sahabi
de hadis nakletmiştir28 (Toksarı, 1993: 69-70). Tefsir faaliyetlerine bakıldığında Hz. Peygamber’in eşi Hz. Aişe’nin tefsir alanındaki bazı girişimlerinin
olduğu da bilinmektedir. (Aydar & Atalay, 2014: 1-34). Fıkıh konusunda Hz.
Aişe sahabenin önde gelen müçtehitleri arasında sayılmaktadır. Onun fetvaları daha çok kadınlarla, eşler arasındaki meselelerle, gece ibadetleriyle,
helal-haram gibi hükümlerle, Hz. Peygamber’in ahvali ve yüce ahlakıyla
alakalı olmuştur (Kahraman, 2009: 79-80). Eğitim hususuna gelindiğinde
ise Hz. Peygamberin kendi evini bir eğitim ve öğretim kurumu olarak
kullanması, Ahzab Suresi’nin 53. ayetinin Medine’de nüzulüne kadar devam etmiştir. Bu ayetin nüzulünden sonra erkeklerden ziyade kadınlar Hz.
Peygamberin eşlerinden dini bilgileri almaya devam etmişlerdir. Mescid-i
Nebevi’de tıpkı erkeklerin barındığı Suffa gibi, kadınlara mahsus ayrı bir
Suffa’nın varlığı Hz. Peygamber’in Arapların alışık olmadıkları bir şekilde
kadınlara eğitim ve öğretimde yer verdiğini ve onların en az erkekler kadar
eğitimden nasiplenmelerini sağladığı görülmektedir. (Gözütok, 2007: 564570). İslam toplumunda kadınların bir arınma, takvaya erebilme ve manevi
terbiye yolu olan tasavvufi hayatta da yer edindikleri görülmektedir29 (Uludağ, 2012: 292-294); (Küçük, 2007: 68). Tasavvufta bir zirve olan Mevlâna,
didaktik eseri olan Mesnevi’sinde, örnek insan olmanın tarifini verirken,
insanları cinsiyete göre değerlendirmemekte, kadın veya erkek ayrımı yapmamaktadır. (Yeniterzi, 2007: 41); (Özköse, 2007: 67).
Son olarak İslam kadınının şiir, sanat, edebiyat ve musikide olan varlığına
değinilerek iktifa edilecektir. Asr-ı saadet dönemi Arap edebiyatının bir hayli
üst seviyede olduğu aşikârdır. Bunu biz Hz. Peygamber hakkında kadınların
söyledikleri şiirlere baktığımızda görebiliriz. Öyle ki şiir eksenli bu hayatın
içerisinde birinci sırada; vefat eden kişiyi övgü için yapılan “mersiye”, ikinci
sırada değişik içerikleriyle ve kaside formuyla “recez”, üçüncü ve dördüncü
28 Bunlar içinde en meşhurlarının adları şöyledir: Ümmü Rabibe binti Ebi Süfyan, Hafsa
binti Ömer, Esma binti Ebi Bekr, Zeyneb binti Cahş, Ümmü Atiyye, Fatıma binti Kays, Ümmü
Fadl, Hz. Fatima, Ümmü Ümare, Sevde binti Zem’a, Safiyye binti Abdilmuttalib, Meymfıne
binti Haris, Ümmü Haram binti Milhan, Ümmü Ferve, Dürre binti Ebi Leheb, Safiyye binti
Huyey. Yine hadis literatüründe kadın konulu bölümler tetkik edildiğinde Kütüb-i Sitte’nin
her birinde yer alan hayız bölümlerinin tamamı ile nikâh ve talak bölümlerinin önemli
bir kısmının kadın konulu başlıklardan meydana geldiği belirtilebilir. Öte yandan sadece
Sünen-i Nesei’de “İşretu’n-nisa” yani “kadınlarla güzel geçinme” ismi taşıyan bağımsız bir
bölüm bulunmaktadır.
29 Tasavvufun ilk dönemi diye adlandırılan Zühd döneminde, Rabiatü’l-Adeviyye,
Rabia eş-Şamiye, (ö.752), Cafer-i Sadık’ın kızı Aişe, (ö. 838), Nişaburlu Fatıma, (ö.?)
toplumda oldukça popüler bir konuma sahiptirler. Daha sonraki dönemlerde Derviş
Hanım, (ö.?), Zeyneb Hânım (ö.879/1479), Mihrî Hânım (ö.912/1506), Sıdkî Emetullah
Hânım (ö. 1115/1703), Fıtnat Hânım (ö.1780), Leylâ Hânım (ö.1264/1848), Şeref Hânım
(ö.1278/1861), Sırrî R. Hânım (ö. 1294/1877), Hatice Nakiye Hânım (ö.1316/1899), Münîre
Hânım (ö.1321/1903) ve Fatma Kâmile Hânım (ö. 1339/1921) gibi hem şaire hem de sûfî
hanımları da unutmamak gerekir.
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sırada da “methiye” ve “hicviye”yi görmek mümkündür. (Yıldırım, 2009:
143-144). Bir diğer sanat türü olarak karşımıza çıkan musiki ve hat
sanatında da kadınların izlerini sürmek ve görmek mümkündür30 (Kazan,
2011: 63-65). Musiki söz konusu olduğunda, günümüzde de olduğu üzere,
kadının sesinin dinlenip dinlenilmeyeceği fazlaca sorulan ve sorgulanan
bir meseledir. Musiki yapma ve bir enstrüman çalma hususunda İslam
kadınının karşılaşacağı bir sorun gözükmemektedir. Ancak mesele kadın
sesi ile bir musiki dinletisine geldiğinde tartışmaların çok farklı boyutlara
gideceği malumdur (Aksu, 2001: 279); (Savaş, 2006, 60-61).
Öyle görünmektedir ki Müslüman toplumlarda kadın, tarihsel süreç
içerisinde, dönemsel olarak farklı statü ve konumlarda yer almıştır. İslam,
kadını, yaratılışından toplumsal hayat içerisindeki yeri ve konumu bakımından diğer dinlere ve kültürlere nazaran, kendi dönem ve şartlarında,
çok daha iyi bir statüye erdirmiş durumdadır (Coşkun, 2011:147). Fakat
şunu da belirtmek gerekir ki; semavi dinlerden Yahudilik ve Hıristiyanlığın
kadın tasavvuru ve bu eksende geliştirdikleri sosyal teoloji anlayışı, kadının ne(sne)liği meselesini de tartışma konusu haline getirmiş durumdadır.
İşte bu noktada kadının toplumsal hayat içerisindeki yerinin doğru tespit
edilmesi elzem hale gelmiştir. Zira kadınlar yaşadıkları toplumun adeta aynası gibidir. Bu bağlamda bir toplumun kadına bakışını bilmek, o toplumu
anlamak ve toplumun istikbali üzerine öngörülerde bulunmak adına bize
güçlü ipuçları verebilecek niteliktedir.

2. “Nesne”liğinden “Özne”liğine Kadın
Michel Foucault’a göre, “özne” sözcüğünün iki anlamı vardır: Denetim
ve bağımlılık yoluyla başkasına tabi olan özne ve vicdan ya da öz bilgi
30 İslâm medeniyet tarihinde Şifâ bt. Abdullah kayıtlarda ilk kadın hattat olarak
yer almaktadır. Onu hicrî III. asırda yetişmiş olan Gülsüm el-Attâbî (v. 220/835),
Fadl (v.260/873-74) takip etmiştir. Miladî X. asırda Kayravan’da Ebu Eyyub Ahmed b.
Muhammed’in cariyesi olan bir diğer Fadl ise Muharrem 295/ Ekim-Kasım 907 tarihinde
kendi hattı ile yazdığı Kur’an’ı eseri ile günümüze ulaşan ilk kadın hattat olma özelliğini
taşımaktadır. XII. yüzyılda Kahire veya İskenderiye’de Bint-i Hüdâverdi (d.576/1180-81)
diye anılan ve her iki eli de olmadığından “Elsiz” mânasına Bî-Dest lakabı verilen bedensel
engelli bir kadın hattat da yetişmiştir. Aynı yüzyılda Arap dünyasında yetişen önemli bir
başka kadın hattat ise Zeyneb Şehde bt. Ahmed b. el-Ferec b. Ömer el-Ebrî’dir (v. 547/1178).
XIII. asır sonlarında Kirman’da yaşayan İlhanlı Sultanı Geyhatu’nun hanımı olan Padişah
Hatun (d.654 - v.695/ d.1256 - v.1296), İslâm kültür tarihinde hem sultan hem de hattat
olan tek hanımdır. XIV. asırda Kudüs’te yaşayan Zeyneb bt. Ahmed el-Makdisiyye, XVII.
Asırda İran’da yetişen Gevher Şad (v. 1038/1629) bunlardan sadece bazılarıdır. Osmanlı
Devleti’nde yetişmiş kadın hattatların en erken tarihlisine XVI. asırda Ümmü Hatun (?),
Fatma Sultan (d.938/1531), XVIII-XIX. asra gelindiğinde Fatıma Ânî Hanım (v.1122/1710),
Esma İbret (d.1194/1780), Zahide Selam Hanım (1274-1313/1857-1891), Şerife Zehra
Hanım (v.1263/1847), Şerife Fatma Mevhibe Hanım 1273/1856-57), Nesibe Feride Hanım
(1253-1321/1837-1903) önemli hattat kadınlardandır. Cumhuriyet devrinde ise Müşerref
Çelebi (1915-2007) ilk kadın hattat olma özelliğini taşımaktadır.
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yoluyla kendi kimliğine bağlanmış olan özne. Sözcüğün her iki anlamı da
boyun eğdiren ve tabi kılan bir iktidar biçimini telkin etmektedir. Kültürel
tasavvur içerisinde yarı bağımsız olarak da nitelenebilecek kadın, toplumsal
statü elde etme ve toplumun öznesi haline gelme noktasında çok çetrefilli
ve zor aşamalardan geçmiştir. Böylesi bir sürecin arkasında altı bin yıllık
ataerkil bir toplum yapısı ve sosyal ilişkilerde güç ve savaş, çarpışma ve hâkimiyet olgularında da görüldüğü gibi, “erkek” değerlerinin birinci plana
alınması, “kadın” değerlerinin ihmal edilmesinin bulunduğu bilinen bir
gerçekliktir. Anlaşılacağı üzere kadınlarla ilgili kutsal metinlerin okunmasında ve yorumlanmasında bir sıkıntının var olduğu kabul ve itiraf edilmek
durumundadır. Bu sıkıntının önemli bir kaynağı da yerleşik kültürel adetlerin ve toplumsal alışkanlıkların, tıpkı kutsal metinler gibi “kutsal”, “dokunulmaz” ve hatta “sorgulanamaz” niteliğe büründürülmesidir. Böylesi uzun
bir tarihsel sürecin neticesi olarak: Cinsiyet kimliği –toplumsal cinsiyet-,
kadın hakları etrafındaki tartışma ve değerlendirmeler, bir ileri derecede
de toplumsal ilişkilerin ve araçsalların “kadınlaştırılması” güncel bir problemdir (Aktaş, 1997: 241).
Belirtmek gerekir ki erken dönemlerde nesneleştirilen kadınların toplumsal hayatı yönlendirici etkisi bilinenin fazlaca üstündedir. Bu yüzden
de kadının erkekten “farklı bir cinsiyet” ama türdeş fakat ayrı bir “tür” olarak da varlığının kabul edilmesi gerekmektedir. Elbette bu farklılık talebi, erkeğin eksik yarısı anlamında değildir. Her ikisi de kendilerinde ayrı
birer bireydir (Çınar, 2010: 133). Bu bağlamda kadın ve erkek kavramları
sadece biyolojik farklılıklara sahip iki cinsi ifade etmemektedir. Söz konusu kavramlara biyolojik anlamları dışında toplumsal anlamlar da yüklenmiştir (Kadılar, 2012: 13). Günümüz terminolojisi ile ifade edecek olursak
“Toplumsal Cinsiyet” (gender), farklı kültürlerde, tarihin farklı anlarında,
farklı coğrafyalarında kadınlara ve erkeklere sosyal olarak yüklenen roller ve sorumluluklar vesilesiyle şekillenmiştir. Bir başka deyişle toplumsal
cinsiyet, cinsiyete dayalı olarak toplumun kadın ve erkeğe yüklediği rolleri,
görev ve sorumlulukları, dahası toplumun her iki cinsiyeti nasıl gördüğünü, algıladığını ve onlardan taleplerini de içermektedir (Yapıcı, 2013: 223).
Meseleyi daha vazıh hale getirecek olursak cinsiyet ile toplumsal cinsiyet
arasında bazı farkların bulunduğu söylenebilir. Özetle: Cinsiyetin öğrenilmemiş; toplumsal cinsiyetin ise içerisinde yaşanılan toplumda taklit, çatışma veya uyma yoluyla öğrenilen, sosyalleşme ile kazanılan özellikler olduğunu söylemek gerekir. İkinci olarak cinsiyet biyolojik; toplumsal cinsiyet
ise sosyo-kültürel niteliktedir. Son olarak da cinsiyet, bütün toplumlarda
aynı iken; toplumsal cinsiyet zaman ve mekâna bağlı olarak toplumdan
topluma farklılık göstermektedir (Kadılar, 2012: 13-22). Birçok kültürde
kadınlığı toplumun ve kültürün belirlediği, hatta zamanla erkek hâkim bir
yapının oluşmasıyla kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik hayattan uzaklaştı(rıldı)ğı, neticede kadınların sadece eşine itaat, ev işlerinin aksamadan
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yürütülmesi, neslin devamı için çocuk doğurma ve büyütme ile sınırlı bir
role mahkûm edildiği kanaati çok yaygındır (Yapıcı, 2013: 224).
Kadının “nesne”liğinden özneliğe geçişinin temel savını onun içerisinde
bulunduğu toplumun mimarı oluşunda aramak gerekir. Bu da cinsiyet kimliğinin doğal bir sonucu olarak aile kurumunun ve neslin devamı noktasında kadının üstlendiği toplumsal rol ile ilintilidir. Başka bir ifade ile kadın,
ontik ve biyolojik varlığı ile toplumsal hayatın imarında mimarlık görevini
üstlenmiştir. Bir kadınla bir erkeğin, sürekli bir birliktelik meydana getirmek üzere birleşmesi olarak tarif edilebilen evlilik, ailenin çekirdeği; aile
ise, toplumun çekirdeğidir (Eskicioğlu; 1994: 92). Evlilik ve ailenin, toplum
içinde birçok önemli fonksiyonu vardır. Neslin sağlıklı olarak devamı, çocuğa sosyal ve yasal bir kimlik kazandırmak, biyolojik ve psikolojik tatmin,
birlikte yaşamanın sağladığı sevgi ve güven duygusu bu fonksiyonlardan
sadece bazılarıdır. Toplumun genel istikrarının korunmasına yardımcı olan
aile, aynı zamanda nesiller arası kültür nakli işlevi de görmektedir (Ünal,
2001:125).
Modern dünyada “kadınların toplumsallaşması”, onların zamanlarının
çoğunu ev dışında bir işte veya bir demekte ya da popüler gazetelerin “cemiyet haberleri”ne konu olan salon faaliyetlerinde geçirmesi şeklinde anlaşılabilmiştir. Ev kadınlığının aksaklık, anneliğin değersiz bir yatırım sayıldığı
bir toplumda kadınlar “sosyal olmak”, “sosyal kişilik kazanmak” adına, nereye ve niçin gitmek üzere olursa olsun, anneliği çağrıştıran ev ortamından
uzaklaşma çabasına düşebilmişlerdir. Bunun sonucunda ise ev/yuva olarak
nitelenebilecek alan adeta “kadınların ezilme alanı” olarak gösterilmeye çalışılmıştır (Aktaş, 1997: 241). Hâlbuki evin dışında çalışmamak, sokakta
olmamak zannedildiği gibi sosyal hayattan uzak olmak anlamına gelmemektedir. Neslin devamına katılım, dini ve kültürü yeni nesillere aktarmak,
eğitim ve öğretime katılım sosyal bir faaliyettir. Bilinmelidir ki bir özne
olarak kadın -ister çalışan isterse de çalışmayan olarak nitelendirilsin- toplumsal hayatın içerisinde önemli ve merkezi bir yerdedir. Kadının sosyal
hayatın tam ortasında oluşu onu toplumsal hayatın adeta “sosyal medya”sı olarak nitelemeyi de beraberinde getirir. Çünkü kitle iletişim ve sosyal
medya araçlarını kadınların kullanım oranı en az erkekler kadardır. Ancak
bilişim teknolojilerinin ve artan sosyal medya kullanımının kadının sosyalleşmesi, bir dereceye kadar onun hayatına anlam katması kadar bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdiği akıldan çıkarılmamalıdır. Toplumsal
hayatın merkezinde bulunan kadın, evlilik hayatı içerisinde, eskiye nazaran
daha fazla problemler yaşayabilmektedir: Ev ve çocuklar ile ilgili sorumluluklar, harcamalar, giyim tarzı, dini görüşlerin farklılığı, kadının/erkeğin
ailesi ile ilişkiler, alkol alışkanlığı, sigara alışkanlığı, kumar alışkanlığı, kıskançlık, iş ile ilgili sorunların eve taşınması, gelirin yeterli olmaması, sosyal
medyada görüşülen kişiler vb. bunlardan bazılarıdır (Gürcan, 2010: 241).
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Kabul edilmelidir ki erkek egemen düşünce sistemi içinde, yaşanılan
toplumun kültürel izdüşümü olan kadınla erkek arasında tarihsel ve
hiyerarşik bir düzen yaratmış bu da kadını –gecikmiş de olsa- nesne
konumundan özneleşme sürecine geçmek zorunda bırakmıştır. Bu düşünce
ile yola çıkan kadınlar eğitim, siyaset, istihdam gibi kamusal görünürlük
anlamında ilerlemeler kaydetmiş özgürlüklerini elde etme serüveninde
sivil toplum kuruluşları ile güç kazanmıştır (Kadılar, 2012: 19). Meseleyi
tarihsel gelişmelerle açıklayacak olursak: İngiltere’de miladi 1850 yılına
kadar kadınlar vatandaş olarak bile sayılmamıştır. Fransız medeni yasasında
deliler ve çocuklarla beraber kadınlar da ehliyetsiz sayılmıştır. Öyle ki bu
yasa 1938 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. İngiltere’de kadın, uzun bir süre,
hiçbir şekilde şahsi haklara sahip değilken; alın teriyle kazanmış olduğu
mallarda bile hak sahibi olamamıştır. İngiltere’de evli kadınlar 1882’de mülk
ve akit ehliyeti, 1923’de boşanma hakkı kazanmış olmakla birlikte erkek
varisin olduğu durumda babalarının taşınmaz mallarına mirasçı olmaları
uzun bir süreci takip etmiştir (Ünal, 2002: 134). 1900’lü yılların başlarında
kazançlarını korumak için kanunlar çıkartılabilmiştir (Kara, 1998: 267)
Fransa’da kadına mülkünü idare edebilme izni, 1965’te verilmiştir. İspanya’da
kocaya itaat mecburiyeti, 1978 anayasası ile kaldırılmıştır. Yunanistan’da
erkeğin aile hakkındaki tüm kararları alabilme yetkisinin kaldırılması,
1983’teki değişiklikle mümkün olmuştur (Ünal, 2002: 134).
Türk toplumunda 1926 yılında İsviçre medeni kanununun kabulü
ve 3 Nisan 1930’da seçme ve seçilme hakkını kadına tanıyan Belediye
Kanununun kabulü, 1934’te kadınlara Mebusan Meclisi’ne seçilebilme
fırsatını tanımıştır. Bu süreç kadın hareketleri için bir dönüm noktası
olarak nitelendirilebilir. Hatta daha ilerleyen zaman diliminde nasyonal
feminizm tandanslı “Türk Kadını Marşı” bile yazılmıştır. (Coşkun, 2011:
174-175). Her ne kadar aynı şartlara haiz olmasa da benzer kadın toplumsal
hareketlerinin oluşumu İslam coğrafyasında biraz daha zaman alabilmiştir.
Mesela Malezya kaynaklı olan ve Kur’an’ın eşitlik, adalet ve özgürlük ilkeleri
gereğince bütün dünyada Müslüman kadınların haklarını elde etmesine
yardımcı olmak amacıyla bir grup kadın tarafından tesis edilen “Sisters
in Islam (SIS)” (Müslüman Kız kardeşler) adlı kuruluşun manifestosu,
konumuza ışık tutacak önemli ipuçlarını içermektedir. Bu manifestonun bir
bölümündeki şu ifadeler İslam kadınının ataerkil dünyaya karşı duruşunun
ayak sesleri diyebileceğimiz şu ayrıntıları içermektedir (Baloğlu, 2009: 49):
“Biz, 1400 yıl önce vahyolunduğunda kadınların konumunu yükselten
bir din olan İslam’ın devrimci ruhunu onaylıyoruz. İnanıyoruz ki İslam,
kadınların ezilmesini, onların eşitliğe ve insan haysiyeti bağlamında da en
temel haklardan mahrum edilmesini kabul etmemektedir. Dinin, kadınları
aşağı ve erkeklere tabi gören kültürel uygulamaları ve değerleri haklı
göstermek için kullanılmasından derin üzüntü duyduk. İnanıyoruz ki bu,
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erkeklerin Kur’an metninin yorumu üzerindeki imtiyazlı denetimi sebebiyle
mümkün olmuştur. Biz ümmetin büyümesi ve gelişmesi için hayatın her
alanında herkesin tam olarak katılma fırsatına sahip olması gerektiğine
inanıyoruz. Ümmetin sosyo-ekonomik gelişmesinde ve ilerlemesinde
Müslüman kadının tam ve eşit ortaklar olarak iştiraki bugünün ihtiyacıdır.
Kararımız odur ki, kadın tecrübesi, düşüncesi ve sesinin Kur’an’ın yorumuna
ve İslam dünyasında dinin idaresine dâhil edilmesi zorunludur. Bizim
vazifemiz, İslam’ın hakiki ilkelerine -o ilkeler ki kadınlar ve erkekler arasında
eşitlik anlayışını kutsal kabul eder- olan bilinci geliştirmek, demokratik bir
devlet sistemi içinde İslami eşitlik, adalet, özgürlük ve haysiyet ilkelerini
kabul eden bir toplum yaratmak için çalışmaktır.”
Bu manifesto ve benzerlerinin ortaya çıkışında önemli rolü ulus devletler bünyesinde eğitim, çalışma, siyasi katılım vb. alanlarda kadın katılımının gerçekleşmesi, onlar üzerinde, daha etkin sosyal rol iddialarında
bulunma noktasında önemli etkiler icra etmesi üstlenmiştir. Bunun en çarpıcı sonuçlarından biri, kadın ve ev hayatı özdeşliğinin mutlak ve tabii bir
durum olmaktan çıkmasıdır. Kadınlar bir taraftan ev dışı işlerde çalışmak
suretiyle sosyal hayatta daha fazla yer almaya başlarlarken, diğer taraftan
eğitim imkânlarıyla karşılaşma ve kadın nüfusun donanım olarak güçlenmesine ilişkin şartlara daha etkin ulaşabilmişlerdir (Toker, 2008: 7-8).
Netice itibariyle hukuki düzenlemeler ve kadına yönelik ulusal politikalar
icra edilirken kadınların kamusal alana çıkışlarını bir özgürleş(tir)me süreci olmaktan çıkararak, kadın vesilesi ile özel alan-kamusal alan ayrışmasını tetiklememek gereklidir. Bilhassa Türk toplumu bu hususlarda yakın
tarihlere kadar bazı sorunlar –başötüsü/türban tartışmalarında olduğu
gibi- yaşayabilmiştir (Başer, 1998: 76). Şimdi de kadının toplumun öznesi
oluşundaki önemli bir etken olan ekonomi parantezinde kadını mercek altına alalım.

3. Sosyo-ekonomik Perspektiften Kadın
Kadının ekonomik göstergeler içerisindeki katma değeri gizli bir el olarak kalmaktadır. Bu durum iktisat biliminin kadın ve erkeğin her ikisini
beşeri sermaye içerisinde değerlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak
bilinmelidir ki çocuğu doğuran, büyüten ve eğiten kadındır. Kırsal alanda
tarlada bağda, bahçede, hayvanlarının bakımında, mutfakta, ev temizliğinde hep kadını görmek mümkündür. Şehir hayatı ve gelişmiş ülkelere
bakıldığında kadının okulda öğretmen, hastanelerde hemşire ve doktor, işyerlerinde mimar-mühendis, hukukçu, muhasebeci olarak bulunması yine
aynı cihettendir.
Kadının sosyal hayatın her alanında oluşunun modern izlerine XVII. ve
XVIII. yüzyıllar, feodal ekonomiden sanayiye dayalı bir ekonomiye geçiş
döneminde görmekteyiz. Sanayi devrimi olarak da nitelenen bu ekonomik
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değişim süreci pek çok siyasal ve toplumsal değişmeyi de beraberinde getirmiştir. Kadınlar açısından bu değişimin önemi küçük aile işletmelerinin ortadan kalkmasıyla kadınların ekonomideki ağırlığının azalmasıdır.
Bu gelişme aynı zamanda cinsler arası rekabeti de körüklemiştir. Makine
endüstrisi ile işleyen fabrikalar ve ev ekonomisinin çöküşü ile birlikte işin
kamusal dünyası ve evin özel dünyası daha önce hiç olmadığı kadar birbirinden ayrılmıştır (Şişman, 2007: 590). Yirminci yüzyılın başlarına gelindiğinde, kadının konumunun bahsi geçen nedenlerden ötürü pek de
iç açıcı olmadığı görülmektedir. Kapitalizmin gelişmesi ve küreselleşmenin ilk ayak sesleri, kadının konumunun bütün çağdaş toplumlarda düşük kalmasında son derece önemli bir rol oynamıştır. Bilhassa gelişmekte
olan toplumlarda, kadının kayıt dışı üretimde büyük ölçekte kaçak iş gücü
olarak istihdam edilmesi bu durumun kanıtıdır. Buna ek olarak kadınların ev (özel alan) dışında çalışmalarının doğurduğu aile içi güç çatışmaları,
fabrikada çalışmanın kendilerine eşit işe düşük ücret biçiminde yansıyan
olumsuzlukları, kapitalistlere ve kapitalist düzene karşı giriştikleri aile-dışı güç çatışmaları, kadın siyasal haklarını kazanma mücadeleleri geçtiğimiz 20. yüzyıla damgasını vurmuştur (Başer, 1998: 73). Artık kadınlar için
modernliğin anlamı, babalar ve kocalar karşısında ekonomik, hukuksal ve
simgesel bağımsızlığa, bireyselliğe ve tam vatandaşlık statüsüne ulaşma çabasıdır (Şişman, 2007: 593).
Bütün dünyada geçerli olduğunu kabul edebileceğimiz, genel değişme
temayülleri arasında, “kadınların işgücü piyasasında gittikçe daha çok yer
almaları” artık bir vakıadır (Kaldırımcı, 2005: 243-244). Savaşların etkisi,
ekonomik şartlar, eğitim seviyesinin yükselmesi, kadın iş gücüne duyulan
ihtiyaç gibi çeşitli nedenler kadının iş ve çalışma hayatının her alanına girmesine yol açmıştır. Böylece kadınlar “hem ev kadını, hem de çalışan kadın”
olarak aynı anda ikili toplumsal rol üstlenmek zorunda kalmıştır. Bu çifte
rol üstlenme, hem kadın için, hem de aile için bazı problemleri de beraberinde getirmiştir (Uysal, 2001: 82-83). Bilhassa 1960’lardan itibaren dünyanın gelişmiş ülkelerinde aileler, tüm yönleriyle kargaşa içerisine düşmüş
durumdadır. Tecrübe edilen demografik, teknolojik ve ekonomik evrim,
nüfusun ve işgücünün üretiminde yeni bir rejimin ortaya çıkmasına yol
açmış, cinsiyet ilişkilerinin maddi ve sosyal temelini alt üst etmiş ve ailenin
değerinde bir düşüşe yol açmıştır (Şişman, 2007: 587).
Refah devleti31, ev bakımı, çocuk bakımı32, hasta bakımı, yaşlıların bakımı
gibi yükleri hafifleterek ve bir dizi sosyal koruma sağlayarak kadınlar için
çalışmayı olanaklı hale getirmiştir. Günümüze doğru gelindiğinde, gelişen
ekonomik ve teknolojik yapının kadının çalışma şartlarını kolaylaştırmak,
31
http://www.takvim.com.tr/ekonomi/2017/05/26/memur-anne-baba-yarim-guncalisacak (20.6.2017).
32
https://www.csgb.gov.tr/media/4637/basvuru.pdf (20.6.2017).
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çalışmasını teşvik etmek yönünde imkânlar ihtiva etmeye başladığı
söylenebilir. Hazır yemekler, çamaşır ve bulaşık yıkama makineleri,
elektrik süpürgeleri, hizmetçilerin çalıştırılması; kreşler, anaokulları, esnek
çalışma saatleri, kısa süreli işler vb. Fakat çalışan kadının bu imkânlardan
faydalanmasını engelleyen, sınırlayan veya faydalanılsa bile verimlilik ve
tatmini azaltan ferdi, organizasyonel ve toplumsal şartlar varlığını ve etkisini
devam ettirmektedir (Kaldırımcı, 2005: 250). Kadınların işgücüne katılma
ve ondaki artışın oranını belirleyen bazı çeşitli etkenler bulunmaktadır.
Bunlar; biyolojik etkenler (doğurganlık), demografide ve ailede meydana
gelen gelişmeler, gelir gider dağılımı ve eğitim, ücretlerdeki eğilimler,
emeğe yönelen toplam istemdeki artışlar, kadın emeğine yönelen sektörel
istem artışları, tarihsel ve bölgesel etkenler, toplumsal, kültürel, siyasal ve
hukuki etkenlerdir.
Kadının hayatındaki en ufak değişim aileyi dolayısıyla da bütün toplumu etkileyebilmektedir. Modernleşme, diğer pek çok toplumsal kurum gibi
aileyi de etkilemiştir. Bu etkilerden en önemlisi ailenin fonksiyonlarındaki
azalmadır. Daha önceleri ekonomik, siyasi, eğitsel, dini pek çok işlevi olan
ailenin bu işlevleri modem toplumda kurumlara/şahıslara devredilmiş durumdadır (Şişman, 2007: 587). Çalışmayı kolaylaştıran ve bir bakıma teşvik
eden, sözü edilen imkânların teminindeki zorluklar bir tarafa, evli kadından beklenen, özellikle anne ve eş olma rollerinin yüklediği sorumluluklarıdır. Böylesi ağır sorumluluklar mutluluk ve huzur özlemi içinde olan
kadını işini aksatacak şekilde olumsuz etkileyebilmektedir. Kadın olarak
kendinden beklenen geleneksel rollerini en iyi şekilde oynamak isteyen
kadın işgücü, organizasyonun katı kurallarıyla karşılaştığında, kaldığı “yol
ayrımı”nda, işten veya evden veya her ikisinden verdiği tavizlerle durumu kurtarmaya çalışmakta, bedeni ve psikolojik olarak tahrip olmaktadır
(Kaldırımcı, 2005: 251). Yukarıda zikredilenler kadını iş hayatında da baskı
altında tutma refleksi olarak düşünülmemelidir. Bilakis bu tavır, modern
dönemde gelenek ile kültürel unsurlar arasında bir orta yolun bulunma
gayreti olarak nitelenmelidir.
Çalışma hayatının bir başka boyutu olarak medya sektörü ile çalışan
kadının arasında organik bir bağ mevcuttur. Bu dikotomik ve karşılıklı
bağ arasında kadın öznelik-nesnelik arasında gidip gelmektedir. Türk kadınının medyanın öznesi oluşunun kökleri Osmanlı modernleşmesinin
başlangıcı olarak kabul edilen Tanzimat dönemine kadar dayanmaktadır.
Öyle ki bu döneme kadar kadınları konu alan bazı yasaklamalar olabilmiştir. Bilhassa giyim ve kadınların gezinti yerlerindeki, alış veriş sırasındaki davranışları vb. bu cihettendir. Medyada kadının Tanzimat sonrası
görünürlüğünün artması zincirleme ve birbirini takip eden değişimleri tetiklemiştir.33 Tıpkı batılı hemcinslerinin yaptığı gibi Osmanlı dönemindeki
33 İstanbul’da Kadınlar Dünyası, Mehasin, Kadın, Demet gibi az ömürlü resimli kadın
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kadınlar da erkeklerden farklı olduklarını dergi ve dernekler aracılığıyla
ortaya koymaya çalışmışlardır. Osmanlı dönemi kadın hareketlerinin en
etkili rolünü basın oluşturmuştur. Böylesi bir hareketin amacı, kadınları
bilinçlendirmek ve kendi istekleri doğrultusunda değişime hazırlamak,
konferanslar düzenleyip çeşitli dernekler kurmak ve yaygınlaşmasını sağlamaktır (Kadılar, 2012: 29-30).
Osmanlı ölçeğinde meydana gelen bu olumlu gelişmeler bütün dünya kadınları için geçerli olmamıştır. 20. yüzyıldan itibaren, tarihin hiç
bir döneminde olmadığı kadar, kültür ve sanatın yanılsamalı görüntüler
tarafından biçimlendirildiği ve yayıldığı bir dönemden geçilmiştir. Bu dönem, basın ve yayın tekniklerinin kazandığı yeni bir gücün de etkisiyle
kişileri ve toplumları değişmeye zorlamıştır. Kadının –aynı zamanda erkeğin- bedeni, içinde bulunduğumuz dönemde moda ve kozmetik sektörlerince parçalar halinde sunulmaya başlanmıştır. Ekranlardan ve reklam
panolarından kadın/erkek bedeninin parçalı olarak sunumunu getiren bu
değiştirme ihtiyacını, modacıların modanın rutin akışı içinde gereksindiği
normal-üstü uyarı ilkesine bağlamak gerekir. Yine doğalın dışında olan bu
ekonomik akışta kadın hem (ailesi adına da) tüketici, hem de reklâm figürü/metaı olarak yer almaktadır (Göle, 2001: 136). Medya programlarında
kadınlara ilgi alanı olarak mutfak, sağlık, çocuk, aile gibi konuların yeniden
ele alınması bu cihettendir. Dolayısıyla medya ağırlıklı olarak erkek olduğu
varsayılan bir izleyicinin hayallerinde ve evinde görmek istediği kadın böylesi algı imajlarıyla şekillenmektedir (Aktaş, 1997: 243).

dergileri çıkmış, bunlarda moda ilanlarının yanı sıra kadın yazarların daha çok edebi
nitelikli yazıları yer almıştır. Selanik gibi şehirlerde de çeşitli kadın dernekleri kurulmuştur.
Müdafaa-yı Hukuk-u Nisvan Cemiyeti feminizm akımını başlatan Kadınlar Dünyası
adlı bir dergiyi çıkarmıştır. 1880 senesinde yayın hayatına başlayan Aile dergisi bir kadın
dergisi olduğunu, kapağında yer alan “Aileye, yani kadınlara, çocuklara ve ev işlerine
müteallik mebâhis-i mütenevviayı câmi’ mecmuadır” cümlesi ile ilk defa ifade etmiştir.
İlgili derginin ev idaresi, çocuk bakımı, dikiş gibi konularda kadınları yönlendirici, uyarıcı
mahiyette yazılar neşrettiği görülmektedir. Özellikle birinci sayıda yer alan iktisatlı kadın
ve evinin idaresini bilen kadın arasında paralellik kurulmuştur. Bu devirdeki diğer dergi
ve gazeteler ise şunlardır: Kadın (1908), Kadın Bahçesi (1912), Kadınlar Dünyası (1912),
Kadın Hayatı (1912), Kadın Duygusu (1913), Kadınlar Âlemi (1913), Kadınlık (1913),
Kadın Hayatı (1918), Kadın Kalbi (1919), Asri Türkiye Mecmuası (1926) . Gazete ve
dergi ile medya hayatına aktif olarak katılan kadınlar bazı sivil toplum kuruluşlarının
da kurucusu olmuşlardır. Osmanlı Kadınları Terakkiperver Cemiyeti (1908), İttihat ve
Terakki Kadınlar Şubesi (1908), Teali-i Nisvan Cemiyeti (1908), Osmanlı Kadınları Şefkat
Cemiyet-i Hayriyesi (1908), Osmanlı Cemiyet-i Hayriye-i Nisvaniye (1909), Mamulat-ı
Dâhiliye Kadınlar Cemiyet-i Hayriyesi (1909), Esirgeme Derneği (1909), Teali-i Vatan-ı
Osmani Hatunlar Cemiyeti (1910), Müdafaa-i Milliye Osmanlı Hanımlar Heyeti (1913),
Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti (1913), Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti
(1915), Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi (1916), Cemiyet-i Hayriye, Hilal-i Ahmer
Kadınlar Cemiyeti bunlardan bazılarıdır.
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Yapılan araştırmalar, kadının medyada –bahsedilenlerden başka-; iş ve
toplumsal hayatındaki başarılarından çok, töre cinayeti, intihar ve şiddet
gibi haberlerle yansıma bulduğunu ortaya koymaktadır. Buna ek olarak
görsel medya hedef kitlesi olan kadını izleyici olarak indirgemeci bir
yaklaşımla hafife almakta, “kadınlar duygusaldır” retoriğini de kullanarak
kadın izleyiciye dünya ve ülke gündeminden bağımsız programlar
sunmaktadır. Burada “gündelik hayatın içindeki çarpıcı gerçekler” dramatize
edilerek ve kurgu ile güçlendirilerek daha da etkili hale getirilmekte, aşk,
ayrılık, kavuşma, terk etme, yalnızlık, üveylik ve yoksulluk gibi temalar
kadın programlarının temel odağını oluşturmaktadır. Dizilere bakıldığında
ise kadınların ağırlıklı olarak mağdur ve himayeye muhtaç oldukları,
çalışmayan, sosyal hayatın görece dışında, ev işleri ve çocuklarla meşgul
ev hanımı görünümünde olduğu bilinmektedir. Makuliyet ve realitelerden
uzak bir medya anlayışı çağımızı “imaj çağı”na dönüştürmüş ve bu vesileyle
modern sonrası dönemin Türkçe’ye gerçek-ötesi, gerçek-sonrası ya da postolgusal şeklinde çevirmenin mümkün olduğu “Post-truth”34 zaman dilimine
girilmiştir. Artık nesnel hakikatlerin belirli bir konu üzerinde kamuoyunu
belirlemede duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olması
durumu söz konusudur. İnsanlar nesnel hakikatleri değil sanal/suni olan
ve doğruluğu teyide muhtaç kopya bilgilere daha fazla itibar etmektedir.
Güncel internet siteleri ve istatistiki verilere bakıldığında35 üretim
34 https://teyit.org/yilin-kelimesi-post-truth-nedir/ (22.6.2017).
35 www.kadınhaberleri.net, www.kadırınews.com, www.kadincakarararinca.com, www.
mumine.com, www.kadınpenceresi.com. Sitelerin sloganları; kadinpenceresi.com: Kadın,
sağlık bebek, anne, yemek tarifleri, oya, örgüler; kadınhaberleri.net: Türkiye’nin ve dünyanın
dikkatinden kaçan gerçekler sadece kadın haberleri manşetlerinde... kadınaberleri.net:
Bağımsız, özgür haber-analiz kaynağınız… kadırınews.com: Kadın gözüyle gündem.
mumine.com: Mumine kadınlar sitesi. Kurumsal Siteler, kadın örgütleri, STK’lar ve kadın
odaklı diğer oluşumların web sitelerine bakıldığında ise, bir hayli adresle karşılaşmak
mümkündür: www.baskentkadın. org, www.tdv-kadinfaaliyetleri.org, www.medyasofa.
org, www.gikap.org, www.hazargrubu.org, www.ak-der.org, www.hekva.org.tr, www.hikde.
org, www.kasadsaglik.com, www.ikadder.org en belli başlı olanlardır. Tematik Siteler:
www.kadinveaile.com, ailevekadin.com, www.biruya.com, www.kurandakadın.com, www.
muslumankadın.com; Kadın ve Moda; www.aladergi.com, www.fıruzestyle.com, modanisa.
com vb. Kadın merkezli sitelerin yanında internet kullanımı ve kullanılma şekilleriyle ilgili
şu nicel verileri paylaşmak yararlı olacaktır: İnternet kullanan bireylerin internet üzerinden
kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %24,1’dir.
Önceki yıl internet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise %21,8’dir. 2012 yılı nisan ile
2013 yılı mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde internet üzerinden alışveriş yapan
bireylerin %48,6’sı giyim ve spor malzemesi, %25,8’i elektronik araç, %25,6’sı ev eşyası, %20
’si seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (konaklama hariç), %15,9’u kitap, dergi, gazete (e-kitap
dâhil), %15,7’si gıda maddeleri ile günlük gereksinimler almıştır. Bu istatistiklere göre
daha önce zikredilen erkek bireylerin internet kullanım oranı ile alışveriş yapılan ürünler
arasında bazı farklılıklar göze çarpmaktadır. Nitekim erkeklerin internet kullanımı ile
kredi kartı ile internet üzerinden alışveriş yapılan tüketim ürünleri arasında bazı nüanslar
mevcuttur. Toplumumuzda kadın ve tüketim üzerine yapılan araştırmalara bakıldığında
yaygın olarak kullanılan kredi kartlarının kişiyi israfa sürüklediği düşünülmesine rağmen
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toplumu yerini tüketim toplumuna bırakmış, kadınsınıfsal konumların
belirlenmesinde, üretim araçlarına sahip olmanın yerini yapılan tüketimin
kalite ve miktarı almıştır.

SONUÇ YERINE
Buraya kadar elde edilen verilerden çıkarılabilecek sonuçlar şu şekilde
betimlenebilir: Kadın, genel olarak hayatın tam merkezi, erkeğin, ailenin ve
toplumun hayati destek sisteminin adeta mihenk taşıdır. Semavi dinlerdeki
Havva imajı bugünün kadın algısı üzerinde yine etkilidir. Tarihselci bir
kadın algısı, günümüz kadının –gelenekselci dahi olsa- olumlayabileceği
noktadan uzaktır. Yahudi ve Hıristiyan sosyal teolojisinde kadın, erkekten
ve erkek için yaratılmıştır. Kadının toplumsal statü ve rolünü belirleyen
iki tarihsel etken servet ve güç/iktidardır. Dinin erkek egemen bir retoriği
desteklediği iddiası ve bu durumun asli kaynağı olması hususu tartışmalı
olmakla birlikte, en azından belli dini formların kendi içlerindeki yapısal
unsurlar aracılığıyla bu önem sırasını teyit edici meşrulaştırıcı ve muhafaza
edici roller oynadıkları söylenebilir. İslamiyet nazarında kadın lütfedilmiş
bir takım haklarla teselli olması beklenen bir figür değil; sosyal hayatın her
boyutunda, varlığı göz ardı edilemeyecek bir aslî unsur ve umdedir.
Sanayi toplumu, aile-toplum dengesini aile aleyhine ve toplum lehine
bozmuştur. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözü her başarılı
çalışanın arkasında yardımcı bir aile vardır şeklinde değişim ve dönüşüm
yaşamaktadır.36 Kadını ev-çocuk-eş üçgeni içerisinde değerlendirmek;
esasında bir yapısal determinizm, bastırıldıkça özgürleştirilmiş bir kadın
imajı projesidir. Modernleşme ile birlikte gelenek, kültür ve din gibi
bağlardan “özgürleşen” kadının; aile, ebeveyn gibi organik bağlardan da
özgürleşmesi dile getirilmeye başlanmıştır. Bunun neticesinde ise kadınlar
adeta toplumun sosyal medyası haline dönüşmüştür.
Son olarak da dünya toplumlarında yaygın bir biçimde süregelen
kadınlara yönelik ayrımcılığın kökünü kurutabilmek için öncelikle dini
metinlerin yeniden ele alınması, bunların yorumunda ve uygulanmasında
baştan beri eksik olan kadın bakış açısının ve tecrübesinin dikkate alınması
elzemdir. Post-truth (gerçek ötesi) dönemde, bu yönde atılacak her olumlu
adım, günümüz kadın-erkek ve aile ilişkilerinde belirleyici unsuru eşitlikler
arasında önde olanın kim olacağı mesabesine de ulaştıracaktır.

dindar kadınların kredi kartından vazgeçemedikleri görülmektedir. Bu durumun geçmodern evrede, vurgunun üretim alanından tüketim alanına kaymasıyla ilgisi vardır.
36 https://www.csgb.gov.tr/home/announcements/0098/ (30.5.2017); İlgili açıklamalara
bakıldığında bir kamu sosyal politikası olarak büyükannelere maaş verme projesi pilot
uygulamayla başlamıştır.
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CUMHURIYET DÖNEMI DIN ÖĞRETIMI
PROGRAMLARINDA AILE OLMAK ANLAYIŞI
ÜZERINE BIR İNCELEME (1924-2018 DIN DERSLERI
ÖRNEKLEMINDE)1
A STUDY ON THE CONCEPT OF BEING A FAMILY IN THE
RELIGIOUS EDUCATION PROGRAMS AT THE PERIOD OF
REPUBLICAN (EXAMPLE OF RELIGIOUS CLASSES)
Halise Kader ZENGİN2
ÖZET
Aile; evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca ve çocuklardan oluşan toplumun
en küçük birimidir. Ortak yaşama alanıyla beraber aileyi oluşturan fertler yeni
kimlik ve roller üstlenerek aile sözleşmesinin gereğini yerine getirmeye başlarlar.
Çocuğun aileye dâhil olmasıyla bu sorumluluk ve görevler daha da karmaşık bir
hal almaktadır. Kültür ve çevre bireylere bu rolleri, görev ve sorumlulukları hatırlatmaktadır. Fakat temelde bireyler, anne ve baba olmayı yaygın eğitim vasıtasıyla
kendilerinden önceki nesilden bizzat görerek tüm süreçlere örtük olarak hazırlanmaktadır.
Örgün eğitim kurumları olan okulların fonksiyonu ise, bireylere günlük hayatta
kullanacakları bilgi beceri ve yetenek kazandırmanın yanında ileriki yaşamlarında işlerine yarayacak donanımı oluşturmaktır. Bu anlamda okullar hem kültürün
aktarımını hem de yapımını sağlamaktadır. Geçmişten devralınan değerler ve kültürel miras okullarda kimi zaman aynen kimi zamanda yeni nesle dönüştürülerek
aktarılmaktadır.
Örgün eğitim kurumları olan okullarda okutulan dersler, devletin eğitim politikasını ve yetiştirilmek istenen insan tipini yansıtmaktadır. Okullar, aynı zamanda
iktidarların en önemli aygıtlarıdır. Nasıl bir insan ve toplum oluşturulmak istendiğinin cevabı aslında okullarda okutulan öğretim programlarında somutlaşmaktadır. Öğretim programları, devletin benimsediği eğitim felsefesi, eğitim politikası,
ideoloji ve temel ilkeler çerçevesinde şekillenmektedir. Cumhuriyet tarihinde dönemin iktidarlarına göre öğretim programlarında çeşitli yaklaşımlar ve değişmeler
yaşanmıştır. O nedenle aile kurmanın nasıl öğretildiğinin, nasıl anlaşıldığının en
iyi somutlaştığı yer okullarda okutulan öğretim programlarında olacaktır.
Cumhuriyet tarihinin en tartışmalı ve üzerinde en çok düzenlemenin yapıldığı derslerden birisi Din Dersi (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi)dir. Bu çalışmada “Cumhuriyet dönemi din dersleri (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi vb.)
1 Bu çalışma İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde 8 Mart 2018 tarihinde IV.
Toplumsal Cinsiyeti Adaleti Kongresi’nde sunulmuş olan tebliğin geliştirilmiş ve
üzerinde çalışılmış halidir.
2 Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Eğitimi Anabilim Dalı, kzengin@divinity.ankara.edu.tr
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öğretim programlarında aile olmak/aile kurmak nasıl öğretilmiştir?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu bağlamda Cumhuriyet döneminde okutulan din dersi öğretim
programları ve ulaşılan ders kitaplarından veriler toplanarak içerik analizi yoluyla
değerlendirilmiştir. Bulguların değerlendirilmesinde dönemin eğitim, din eğitimi,
aile politikası ve siyasi yapı dikkate alınmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Aile Olmak, Din Dersi, Öğretim Programı

ABSTRACT
Family; It is the smallest unit of society based on marriage and blood bond,
composed of wife, husband and children. Individuals who form the family together
with the common living area begin to fulfill the requirements of the family contract
by assuming new identities and roles. With the involvement of the child in the
family, these responsibilities and tasks become even more complex. Culture and
the environment remind people of these roles, duties and responsibilities. But
basically, the individuals learn to be a mother and a father by means of non-formal
education and by seeing themselves from the previous generation.
The function of formal schools is to provide individuals with the knowledge and
skills they will use in everyday life, as well as the equipment they will use in their
future lives. In this sense, schools provide both culture transfer and construction.
The values and heritage inherited from the past are sometimes transferred to the
schools at the same time by being converted into new ones.
The lessons taught in schools that are formal education institutions reflect the
government’s education policy and the type of human being desired to be trained.
Schools are also the most important devices of government at the same time. The
answer what kind of people and society you want to create is actually embodied in
teaching programs taught in schools. Teaching programs are shaped by the stateadopted educational philosophy, educational policy, ideology and basic principles.
According to the rulings of the era in the Republican era, various approaches and
changes have occurred in the curricula. That’s why the best way to understand how
family building is taught is in school-based instruction programs.
One of the most controversial and most regulated courses of the Republican
history is the Religion lesson (Religion Culture and Moral Education). In this
study, the answer will be sought in the question of “how to teach the religions of the
Republican period (religion culture and moral education lesson etc) to be a family /
establish a family”. In this context, the religious education lessons taught during the
Republican period and the data from the textbooks will be collected and evaluated
through content analysis. In the evaluation of findings, education, religious
education, family policy and political structure will be taken into consideration.
Keywords: Republic, Being Family, Religion lesson, Curriculum.
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GIRIŞ
Aile sözlükte; “evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik”,
“karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk”, “aynı soydan gelen ve aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü”, “birlikte oturan hısım ve
yakınların tümü”, “eş, karı” şeklinde tanımlanmaktadır. (TDK, 2005: 45)
Muhafazakâr ideoloji aileyi “toplumun temeli” olarak görürken geleneksel
sosyoloji kurumların en basiti, ayrıntılı yapıların yapıtaşı olarak kabul eder.
(Connell, 2017:183) Diğer taraftan aileyi, evlilik üzerine kurulan, biyolojik,
psikolojik ve sosyal bağlarla bireylerin bağlandığı bir sosyal kurum olarak
görmek de mümkündür. (Güney, 2008: 86) Bu anlamda ailenin toplumda,
eşler arasındaki ilişkiyi düzenleme ve neslin devamını sağlamada, bireylerin beslenmesini, barınmasını, sağlıklı olarak yaşamasını, bireyleri eğiterek
yetişmelerini, toplumdaki sosyal kontrolü ve psikolojik doyumu sağlama
gibi görevleri bulunmaktadır. (Güney, 2008: 87-88)
Aile yapılarının geniş, çekirdek ve geçiş aileler şeklinde tasnifinin yanında içinde bulunulan siyasi, coğrafi, ekonomik ve kültürel özelliklerin
değişmesiyle ortaya çıkan farklılıklarla da ayrıştırılması mümkündür.
Cumhuriyet öncesi aile yapısı ve cumhuriyet sonrası aile yapısı da böyle
bir ayrımın bariz örneğidir. Cumhuriyet dönemi aile yapısında 1926 Türk
Medeni Kanunun kabulü ve 1950’li yıllarda başlayan her anlamdaki değişme etkili unsurlardır. 1950’li yıllarda baş gösteren tarımda makinalaşma ve
insan gücüne olan gereksinimin azalması, kırsal alandan kente göç, kitle
iletişim araçlarının etkisinin artması, eğitimin tüm aşamalarından kadın ve
erkeğin yararlanması, kadınların artan oranda iş hayatına katılması, uzayan
eğitim süresi sebebiyle evlenme yaşının yükselmesi, karı koca ilişkilerinde
aile planlamasının yaygın kullanılması, ekonomik bağımsızlık anlayışının
gelişmesi, “yaşlılara bağımlılık” anlayışının önemini yitirmesi gibi etkenleri
sıralamak mümkündür. (Özgüven, 2010: 8-14)
Toplum içerisindeki fonksiyonları nedeniyle aile, siyasetin ve iktidarların ilgi odağıdır. Kimi zaman resmi politikalar yoluyla kimi zamanda örtük
bir biçimde devletin şekillendirmesine ve müdahalelerine maruz kalmaktadır. Kalkınma planlarında, hükümet programlarında aileye ilişkin kararlara yer verilirken, devletin organı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ailenin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.
Devletin toplumu şekillendirmesinde, muktedirlerin istediği tipte vatandaş
yetiştirilmesinde etkin rol oynayan diğer bir kurum eğitimdir. Özellikle örgün eğitim kurumları vasıtasıyla birey ve toplum oluşturulmakta ve dönüştürülmektedir. Okullarda okutulan dersler, devletin eğitim politikasını ve
yetiştirilmek istenen insan anlayışını yansıtmaktadır. Öğretim programları,
devletin benimsediği eğitim felsefesi, eğitim politikası, ideoloji ve temel ilkeler çerçevesinde yapılandırılmaktadır.
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Cumhuriyet tarihinde dönemin iktidarlarına göre öğretim programlarında çeşitli yaklaşımlar ve değişmeler yaşanmıştır. Belki de cumhuriyet tarihinin en tartışmalı ve üzerinde en çok düzenlemenin yapıldığı derslerden
birisi de Din Dersi (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi)’ dir. Hiç yer verilmemesinden programda yer alıp almamasına, isteğe bağlı seçmeli olarak
okutulmasına, zorunlu olarak yer bulmasına kadar değişik şart ve konumlarda tarihi süreçte din dersleri görünür/görünmez olmuştur. Tartışmalar
içerisinde kendine yer açan bu dersin cumhuriyet tarihinde önemli rolleri
üstelendiği de bir gerçektir. O nedenle resmi ideolojilerce aile kurmanın
nasıl öğretildiğinin, nasıl anlaşıldığının en iyi somutlaştığı yerin öğretim
programlarında olacağı aşikârdır.
Bu çalışmada “Cumhuriyet dönemi din öğretimi programlarında aile
olmak/aile kurmak nasıl öğretilmiştir?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu
bağlamda Cumhuriyet döneminde 1924-2018 yılları arasında okutulan din
öğretimi programları ve ulaşılan ders kitaplarından veriler toplanmış, içerik analizi yoluyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. 1980 yılına kadar olan
din öğretimi programları Din Bilgisi Dersleri ile bu tarihten sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (İlköğretim ve Ortaöğretim) program ve ders
kitaplarıyla sınırlı tutulmuştur.
Cumhuriyet dönemini dönemlere ayırarak incelemek daha uygun olacağından, bu çalışmada 1. Cumhuriyetin Kuruluşu ve Tek Parti Dönemi
Din Öğretimi Programlarında Aile Anlayışı 2. Çok Partili Dönem Din Öğretimi Programlarında Aile Anlayışı 3. 1980 Sonrası ve AKP Dönemine
Kadar Din Öğretimi Programlarında Aile Anlayışı 4. AKP Dönemi Din
Öğretimi Programlarında Aile Anlayışı tasnifleri yapılmıştır.

BULGULAR VE YORUMLAR
1. Cumhuriyetin Kuruluşu ve Tek Parti Dönemi Din Öğretimi
Programlarında Aile (1924-1946)
Cumhuriyet döneminin ilk programı 1924 ilkokul Kur’an-ı Kerim ve
Din Dersleri Müfredat Programı’nda (Maarif Vekâleti İlk Tedrisat Dairesi,
1342 (1925): 13-14), 1924 lise birinci devre (ortaokul) Din Dersleri Müfredat Programı’nda (birinci sene) (Doğan, 2004: 631-632), 1924 Lise Birinci Devre İkinci Sınıf Din Dersleri Müfredat Programı’nda (ikinci sene)
(Doğan, 2004: 632), 1926 İlk Mektep Din Dersleri Müfredat Programı (3.
Sınıf), (4. Sınıf), (5. Sınıf)’nda (T.C. Maarif Vekâleti, 1927: 46-49), 1930 İlk
Mektep Din Dersleri Müfredat Programı (şehir ilkokulları) (T.C. Maarif
Vekâleti, 1930: 229-231), 1930 İlk Mektep Din Dersleri Müfredat Programı
(Köy İlkokulları)’nda (T.C. Maarif Vekâleti, 1931: 74-77) aile konusu bulunmamaktadır.
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1924 ilkokul programı Kur’an’ı Kerim öğretmeyi, İslam’ın ve imanın
şartlarını, Hz. Peygamberin hayatından öğretmeyi hedeflemiştir. Lise
programında Kur’an kısmı çıkartılmış ancak diğer konular benzer içerikle
devam ettirilmiştir. 1926 programı nispeten daha gelişmiş ahlaki konulara
yer vermesine karşın aile konusu yer bulmamıştır. 1930 köy ve şehir ilkokul
programları da akla, hayır işlemeye ve başkalarına kötü davranmamaya
vurgu yapılırken, aile konusu yine işlenilmemiştir.
Dönemin politikası gereği başlangıçta iki ders saati ve 2. Sınıftan itibaren
olan ders, zamanla 3. Sınıfta bir saat ve son olarak da tamamen programdan
kaldırılmıştır. 1931-1932 eğitim öğretim yılından itibaren şehir ilkokullarından 1939 yılında da Köy Mektepleri Müfredat Programından kaldırılmıştır.
Lise birinci devreden (ortaokul) 1927 yılından sonra yapılan çalışmayla programdan çıkarılmıştır. (Doğan, 2004: 616-617) Tarihi süreç içerisinde derslerin kaldırılması, ders hakkında gelişmenin değil gerilemenin olduğunu göstermiştir. Aile konusunun da programda yer almaması anlaşılır olmaktadır.

2. Çok Partili Dönem Din Öğretimi Programlarında Aile
(1946-1980)
Çok partili hayata geçişle birlikte yeniden ilkokul 4. ve 5. sınıflara 1949
yılında din dersi isteğe bağlı olmak şartıyla konulmuştur.
• 1948 İlkokul Din Dersleri Müfredatı (4. Sınıf) ve (5. Sınıf)
Program incelendiğinde (T.C. Maarif Vekâleti, 1956: 299-302) 4. Sınıfta
iki ünitede aile konusuna yer verildiği tespit edilmiştir: 4.Sınıf Sevgi
Ünitesi (Ana, baba sevgisi, öğretmen sevgisi, millet ve yurt sevgisi, büyüğe
saygı, küçüğe sevgi ve şefkat); 4.Sınıf İslam'lıkta Ahlak Ünitesi: (3.Ana,
baba ile çocuğun karşılıklı hakları ve ödevleri, 4.Kardeşlik ve kardeş sevgisi,
kardeş, arkadaş ve komşu hakkı.) konuları bulunmaktadır.
Daha önceki programlarda yer almayan aile konusu ilk defa bu programda anne, baba, çocuk ve kardeşler ekseninde ele alınmıştır. Sevgi, hak
ve ödev vurgusu yapılmıştır.
• 1968 İlkokul Din Bilgisi Öğretim Programı (4. Sınıf)
4.Sınıf- Sevgi Ünitesi (Ana, baba, kardeş, aile, öğretmen, millet ve yurt
sevgisi; büyüğe saygı, küçüğe sevgi ve şefkat gösterme); 4. Sınıf –Huy Güzelliği Ünitesi (3.İyi ahlaklı bir çocuğun anasına, babasına, kardeşlerine,
akraba ve komşularına, arkadaşlarına, öğretmenine, büyüğüne, küçüğüne
karşı davranışlarının ve her türlü umumi yerlerdeki hareketlerinin nasıl olması gerektiğini bilmek ve bunları uygulamak.”, 4. “İyi ahlaklı bir kişinin,
ailesine, vatanına, milletine, insanlığa karşı ödevleri) konu ve amaçları yer
almaktadır. (MEB, 1969:108-111)
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Aile konusuna 1948 programından biraz daha geniş yer verilmekle
birlikte büyüğe ve küçüğe olumlu davranış kalıplarına ve bunun iyi ahlakla
bağlantısına dikkat çekilmiştir. Aileye karşı görev anlayışı söz konusudur.
• 1956 Ortaokullar ve Bunlara Muadil Diğer Okullar İçin Din
Dersleri Öğretim Programı (I. Sınıf)
Çok partili hayata geçişle birlikte ilk defa ortaokullara 1956 yılında 1. ve
2. sınıflara din dersleri konulmuştur. Ders programı incelendiğinde;
I. Sınıf- IX. Ünite İslam Ahlakı Ünitesi: Aile: (Aile ne demektir?, Ailede
büyüklerin küçüklere karşı vazifeleri nelerdir?, Küçüklerin büyüklere
karşı vazifeleri nelerdir?, Müslümanlıkta anaya ve babaya gösterilen saygı.
Kardeşlerin birbirlerine karşı vazifeleri nelerdir?, Hısımlarımıza, evimizde
bulunan başka insanlara, komşularımıza karşı vazifelerimiz nelerdir?)
konuları yer almaktadır.
XIII. İslam Ahlakı Ünitesi: Muaşeret: (Muhtaçlara, yetimlere,
kadınlara, büyüklere ve küçüklere karşı nasıl davranmalıyız?) konuları
bulunmaktadır. (Maarif Vekâleti, 1956: 147-148)
Konuya bakış açısını tespit edebilmek için ders kitaplarından destek
alınmıştır. Bu bağlamda aile konusu şu şekilde ele alınmıştır:
Aile tanımlanıp açıklanırken milletle benzeştirilmiştir. Aile reisine itaat
emredilmiştir: “Aile kendisini meydana getiren fertlerin birbirlerine karşı
olan vazifeleri bakımından milletin en küçük şekli olarak görülür. Milleti
idare eden hükümet adamlarıdır. Aileyi de idare eden aile reisi, babasıdır.
O temsil ettiği ailenin bütün sorumluluğunu şahsında toplamıştır. Devlet
reisleri de, diğer milletlere karşı kendi milletini temsil eder. Milletin
fertleri, hükümetin kanunlarına itaat ettiği gibi, aile fertleri de aile reisinin
ve büyüklerinin emirlerine itaat etmeye mecburdur.” (Okutan, 1956: 58)
Aile büyüklerinin küçüklere karşı vazifeleri başlığında öncelikle babanın
aile için fedakârlıkları anlatılır ardından annenin görevlerinden söz edilir:
• “Bir aileyi harice karşı korumak ve temsil etmek babaya aittir.
Baba, aile fertlerinin bütün ihtiyaçlarını düşünür. Bu vazifesini
başarabilmesi için sayısız zorluklarla karşılaşır. Bu zorlukları seve
seve başarmaya çalışır. Çünkü baba ve anneler, çocukları için
yaşarlar.” (Okutan, 1956: 58)
• “ Gece sabahlara kadar çocuklarının rahatı ve sıhhatli büyümeleri
için uykusuz kalan anneler ve babalardır. Annelerin vazifeleri,
babalarınkinden de büyüktür. Hepinizin, kendi annelerinizin
üzerinize ne kadar titizlik ve ihtimam gösterdiklerini birazcık
düşünürseniz hemen hükmünüzü verirsiniz.” (Okutan, 1956: 58)
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• Anne ve babanın görevleri ise çocukların terbiye ve tahsillerini
sağlamaktır. Bunu da ülkesi için yapmış olacaklardır. (Okutan, 1956:
58)
Anne babanın görevi aslında vatan için evlat yetiştirmektir. “Aile
büyüklerinin en mühim vazifeleri, memlekete, kültürlü manevi bağları
kuvvetli, milletini vatanını seven evlat yetiştirmektir. Zira vatan ve millet
sevgisinin beşiği, aile ocağıdır. Bu zamanla okullarda inkişaf eder.” (Okutan,
1956: 59)
“Ana babaya gösterilen saygı” başlığı altında: “Anne ve babalarının
çocuklarına karşı olan vazifelerine karşılık, çocukları da kendilerine sonsuz
sevgi ve hürmetle bağlanacaklardır. Türk ve İslam ahlakı, buna layık olduğu
en büyük yerleri vermiştir.” Denilmektedir.
“Küçüklerin büyüklere karşı vazifeleri” başlığı altında yine millet
vurgusu ve Müslüman Türklerin özellikleri bağlamında konu işlenmiştir:
“Millet fertlerinin karşılıklı manevi bağlarla bağlanmaları lazımdır. Bu
bağlar, ancak insanların birbirlerine karşı duydukları sevgi ve hürmet
hisleri ile olabilir.” (Okutan, 1956: 60)
Milli ahlaka bağlanmak ve milli düşünceleri benimsemeye teşvik
edilen çocuklar Müslüman Türklerin büyüklerine saygıyla davrandığına
dikkat çekilmiştir. “Büyük” kavramı ile sadece aile fertleri değil Müslüman
memleketlerde yaşayan her büyük insan kastedilmektedir. “…dinimiz,
bütün Müslümanları birbirleri ile kardeş olarak tanır. Böylece bütün
Müslüman memleketler geniş bir aile teşkil ediyor demektir. Aile
fertleri arasında hürmet ve şefkat esas bir unsurdur! Bütün Müslüman
memleketlerinde sanki aile çocuklarının babalarına, büyük kardeşlerine
hürmet ediyormuş gibi, herhangi bir büyük kimseye de saygı göstermesi,
Müslümanlık ve Türklüğün meziyetlerindendir. Küçüğün büyüğüne,
böylece göstereceği hürmet hislerine karşı büyüğün de şefkat hisleri ile dolu
olması lazımdır.” (Okutan, 1956: 60) Büyüklere saygı, onların vatan için
çarpışmaları sebebiyledir. Ayrıca milli ahlak ve milli birliği sağlayabilmek
için de büyüklere saygı gösterilmelidir. Saygı göstermediği takdirde milli
ahlakın yok olacağına işaret edilmektedir. Bu da memleket ve milletin
felaketi olacaktır. (Okutan, 1956: 60)
“Kardeşlerin birbirlerine karşı vazifeleri” başlığı altında yine millet ön
plana çıkartılmaktadır. Milletin kalkınmasının koşulu kardeşler arasındaki
ilişkinin kalitesine bağlanmaktadır. Aile kalkınırsa millette kalkınacaktır.
“Aynı dili konuşan aynı ırktan gelen ve aynı ülkede olan ailelerin birleşmesi,
milleti doğurur. Bu aileler, kültürlü ve en iyi meziyetlere sahip olurlarsa
meydana getirdikleri millet de o derece kuvvetli olur.” (Okutan, 1956: 60)
Ailenin ilerlemesi de kardeşler arasındaki ilişkinin iyi olmasına bağlıdır.
Büyük kardeşler küçük kardeşlerine eğitimlerinde yardımcı olmalı, olumlu
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davranışlarıyla örnek olmalı, küçük kardeşler de büyüklerine hürmet ve
itaatle karşılık vermelidir. (Okutan, 1956: 60-61)
XIII. Ünite Muaşeret konusunda kadınlara nasıl davranılması gerektiği
işlenilmekte, dönemin ders kitabında bu konu; kadınlara şefkat ve hürmetle
hareket edilmesi gerektiği, onların vücut yapılarının erkeklerden farklı
olduğu daha hassas oldukları için çabuk etkilendikleri, zorluklara karşı
fazla dayanamadıkları, bu nedenle kadınlara iyi davranmak gerektiği Nisa
19’a da dayandırılarak önerilmektedir. (Okutan, 1956: 81)
1956 yılı Ortaokul programında aile konusunun işlenirken çok sık
bir biçimde milletle ve milli ahlakla ilişkilendirildiği, ailedeki huzurun
toplumu ve milleti daha iyi seviyeye getireceğinden hareketle öneriler
getirildiği belirlenmiştir. Millilik ve beraberliğin bu kadar yoğun aileyle
işlenmesinin 1960 öncesi dönemin siyasi durumuyla ilişkili olabileceğini
düşündürtmektedir.
• 1967 Lise ve Bunlara Muadil Öğretim Kurumları İle Lise
Derecesindeki Din Dersi Öğretim Programı (II. Sınıf)
Çok Partili hayata geçiş döneminde liselere 1967’de ilk defa 1. ve 2. sınıflara birer saat isteğe bağlı olarak din dersleri konulmuştur. Program incelendiğinde;
II.Sınıf: İslam Dininde Vazife Şuuru: (a. itikadi vazifeler, b. ibadet
(kulluk) vazifeleri, c. bedeni vazifeler, d. ruhi vazifeler, e. ailevi vazifeler,f.
sosyal vazifeler, İslam Dini’nde aile nizamı; kadın hakları) konuları yer
almaktadır. (MEB, 1967: 372)
Lise programında aile konusu, İslam dininde görevler sıralanırken
ailedeki görevler şeklinde yer bulmuştur. Yine İslam Dini'nde aile nizamı
işlenirken kadın haklarına yer verilmesi 1956 İlkokul programına benzer
durmaktadır.
• 1976 Ortaokul Din Bilgisi Öğretim Programı (III. Sınıf)
1976-1977 öğretim yılında din bilgisi dersinin ortaokul ve lisenin tüm
sınıflara yaygınlaştırılacağı kararı alınınca III. sınıflarda da din bilgisi dersi
okutulmaya başlanmıştır.
Orta Okul Din Bilgisi Programı'nın Amaçları arasında: “Dini konularda
ailelerinden, çevrelerinden ve okul dışındaki çeşitli kaynaklardan alınması
muhtemel ilkel inanç ve fikirlerden uzak dini konularda ilme uygun görüş
ve saygılı bir tutum kazandırmak” yer alır.
Ortaokul III. Sınıf -İslam Dini'nde Temel Prensipler Ahlak (5.Farz
olan davranışlar, a."Aile içinde ana babaya düşen görevler: sıhhat, çocuk
bakımı, eğitim öğretim, çalışıp kazanmak", b."Çocuğa düşen görevler: Ana
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babaya sevgi ve saygı, öğrenim" c."Toplum içinde ferde düşen görevler:
Doğruluk dürüstlük, adalet, hakka saygı, iyilik ve yardım, vatan sevgisi,
askerlik, vatan uğrunda savaşmak, iş hayatında doğruluk." ) (MEB, 1976:
338-339) konuları bulunmaktadır.
Farz olan davranışlar içerisinde nitelendirilen ailevi görevlerin tek
tek ele alındığı, başlıklandırıldığı belirlenmiştir. Anne baba çocuğun
beslenmesi, barınması ve eğitiminde sorumlu tutulmuşken çocukların da
buna karşın anne ve babasına saygı ve sevgi içinde olmasının öğretildiği
ortaya çıkmıştır.
• 1976 Lise Din Bilgisi Öğretim Programı (Lise II. Sınıf)
Aile konusuyla ilgili şu konular tespit edilmiştir:
II. Sınıf VII. İslam Ahlakı Ünitesi (d. İslam’da vazife şuuru: e. Aile vazifeleri, 1.Ailenin kudsiyeti, 2.Kadın hakları, 3.Anne babanın çocuklarına
karşı vazifeleri, 4.Çocukların, anne babalarına karşı vazifeleri) (MEB, 1976:
339-340) konuları bulunmaktadır.
İlgili ders kitabında (Ateş&Karmış&Bolay, 1977: 103-110) “Ailenin
kudsiyeti” başlığı altında evlenmenin sünneti müekkede olduğu belirtilerek, Hz. Peygamberin eş seçiminde vurguladığı (İnanan kadın ve erkekle evlenmek, iyi ahlaklı olanını tercih etmek) şeyler hadisler çerçevesinde aktarılır.
“Evlenilmesi haram olan kadınlar” başlığı altında Nisa 23. Ayete yer verilir.
Aile reisi olarak erkek zikredilir. Çünkü erkek daha kuvvetli ve dayanıklıdır. Kadınsa erkeğe Tanrı emanetidir. (Ateş&Karmış&Bolay, 1977: 104)
Boşanma hoş görülmez. Nisa 35. ayet hatırlatılır. Kocasına itaatkâr kadın
önerilir. Bunun için bir hadis delil getirilir. (Ateş&Karmış&Bolay, 1977:
105) Konun devamında itaatkâr kadının cennetle müjdelendiği ifade edilir.
“Allah’a bağlı, kocasına itaatkâr, çocuklarına şefkatli kadınlar, cennetle müjdelenmişlerdir. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ‘Kadın beş vakit
namazını kılar, bir aylık orucunu tutar, namusunu korur ve kocasına itaat
ederse ona: ‘Hangi kapısından dilersen oradan cennete gir’ denilir,’(El-Tergib, III,52) Hz.Peygamber’in, kocaya itaati dini farzlar arasında sayması,
aile içinde saygı ve sevginin önemini belirtmeğe kâfidir. Böyle sevgi ve şefkat kaynağı olan aileden yetişecek çocuklar da elbette terbiyeli, vatanına ve
dinine yararlı insanlar olurlar.” (Ateş&Karmış&Bolay, 1977: 105)
“İslam’ın Kadına Sağladığı Haklar” başlığında ayetlerle İslam’dan önce
dönemin kız çocuklarını diri diri toprağa gömüldüğü, kadının miras yoluyla devredildiğini, erkeğin istediği kadar kadınla evlenebildiğini, İslam’la
birlikte kadının öldürülmesine engel olunduğu, miras yoluyla devrinin kaldırıldığı belirtilir. (Ateş&Karmış&Bolay, 1977: 106) İslam’la birlikte kadına
seçme hakkının verildiği ve insan olma bakımından kadının erkekle eşitlendiği belirtilir: (Ateş&Karmış&Bolay, 1977: 107)
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“Ana babanın, çocuklarına karşı vazifeleri” konusunda “Ana-baba, çocukların üzerine titremeli, onları topluma yararlı insan olarak yetiştirmelidir. Güzel bir ad koymak, sünnet ettirmek, tahsil ve terbiyesini güzelce
yaptırmak, ana babanın çocuğa karşı vazifelerindendir. Çocuğun ruhuna
din ve vatan sevgisini yerleştirmek lazımdır ki o çocuk ileride rahat etsin,
anasına babasına hem kendisi rahmet okusun, hem de terbiyesine hayran
kalan çevresi, böyle bir evlat yetiştirdiği için anasına babasına rahmet göndersin.” (Ateş&Karmış&Bolay, 1977: 107-108)
“Çocukların ana babalarına karşı vazifeleri” konusunda “İslam’da Allah’a itaatten sonra anne babaya itaat, onlara iyilik emredilmiştir” vurgusu işlenmiştir. İslam’da anne babaya iyilik etmenin cihattan üstün sayıldığı ve anne babaya karşı gelmenin büyük günah kabul edildiği ifade edilir.
(Ateş&Karmış&Bolay, 1977: 108) Konuyla ilgili ayet ve hadislere yer verilir.
Programda aileyle ilgili yer alan konuların daha önceki yıllarla benzer
içerikte sunulduğunu söylemek mümkündür. 1956 Ortaokul II. Sınıf programında yer alan ailedeki “vazife” anlayışı burada da devam ettirilmiştir.
Cumhuriyet tarihinde ilk defa “Kadın Hakları”ndan bahseden program bu
program olmuştur. Aile reisi olarak erkek kabul edilmekle birlikte İslam’ın
kadına haklar tanıdığı, kocasına itaat eden kadının cennetle müjdelendiğine vurgu yapılmıştır.

3. 1980 Sonrası ve AKP Dönemine Kadar Din Öğretimi
Programlarında Aile (1980-2002)
• 1982 Temel Eğitim ve Ortaöğretim Din ve Ahlak Bilgisi Öğretim
Programı Temel Eğitim 4.ve 5. Sınıfta Öğretimin Amaçları
Arasında:
5. Amaç: “Temizlik, iyilik, doğruluk fikirlerinin, insanları sevmenin
anaya, babaya, büyüklere saygı küçüklere şefkat göstermenin, zayıflara
muhtaçlara yardım etmenin çalışkanlığın İslam dininin emir ve esaslarından
olduğunu kavramak.”
6.7. ve 8. Sınıflarda Öğretimin Amaçları Arasında:
5. Amaç: “Kendi iç dünyasında içinde yaşadığı aile ve toplumda inanç ve
ibadet yönünden ve dengeli ve uyumlu bir kişilik kazanmak.”
8. Amaç: “Dini konularda aileden çevreden ve okul dışındaki çeşitli kaynaklardan alınması muhtemel batıl inanç ve fikirlerden uzak, ilme uygun ve
saygılı, laik Atatürk ilkeleriyle bütünleşmiş bir görüş ve tutum kazanmak.”
10. Amaç: “Temizlik, iyilik doğruluk fikirlerinin, insanları sevmenin,
anaya babaya büyüklere saygı, küçüklere şefkat göstermenin, zayıflara
muhtaçlara yardım etmenin, çalışkanlığın bilim sanat ve gerçek sevginin
İslam dininin emir ve esaslarından olduğunu kavramak ve İslam dininin
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ahlak ilkelerini bilmek.” (MEB, 1982: 155-161) bulunmaktadır.
•

1982 Temel Eğitim Öğretim Programı

Aile konusu 4. Sınıfta doğrudan başlıklandırılarak ve ahlak konusuyla
ilişkilendirilerek işlenmiştir:
4. Sınıf IX. Ünite Ailemiz – Evimiz ve Çevremiz (1.”Anne baba kardeş
ve aile sevgisi”)
Anne, baba, kardeş ve aile sevgisi konusunda; öncelikle aile açıklanmıştır. Çekirdek ve geniş aile tanımlanmıştır. “Her birimiz bir evde yaşıyoruz.
Bu yaşayışımızı annemiz, babamız ve kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Annemiz, babamız ve kardeşlerimizden oluşan bu topluluk bizim ailemizdir.
Bazılarımızın evinde, büyükanne ve büyükbaba da birlikte oturur. Çünkü
onlar da ailedendir.” (Günay, 1982: 102)
Anne babanın çocukları için çalıştığı, çocukları hastalanınca anne ve babanın da üzüldüğü, kazançlarını çocuklarının ihtiyaçları için harcadıkları
anlatılır. Anne babanın çocuklara olan emeğinin karşılığında çocukların da
onlara sevgi göstererek ve görevlerini yerine getirerek göstermeleri istenir.
“Ailemize olan sevgimizi, aile üyelerimize karşı olan görevlerimizi yerine
getirerek gösterebiliriz. Bu nedenle, annemizi, babamızı ve kardeşlerimizi
çok sevmeli, onları asla üzmemeliyiz. İşlerinde onlara yardımcı olmalıyız.
Ailemizi güç durumda bırakmamalıyız. Anne ve babamızın sözlerini dinlemeliyiz. Onlara karşı kaba söz söylememeliyiz.” (Günay, 1982: 103)
Kardeşler de ailenin bir parçasıdır. En yakınları olarak anlatılır ve anne
babadan sonra en çok sevilebilecek kişiler olarak gösterilir. Onları kıskanmamaları ve onlarla iyi geçinmeleri öğütlenir. (Günay, 1982: 103-104)
6. Sınıf Ünite I Din Kavramı: (“6. Din güzel ahlaktır: a. Kendimize
karşı görevlerimiz, b. Ana, baba ve öğretmenlerimize karşı görevlerimiz,
c. Kardeşlerimize ve diğer yakınlarımıza karşı görevlerimiz, d. Topluma ve
millete karşı görevlerimiz”) konuları yer almaktadır.
“Ana, baba ve öğretmenlerimize karşı görevlerimiz” başlığı önce ana babamıza karşı görevlerimiz sonra öğretmenlerimize karşı görevlerimiz şeklinde
ayrı ayrı işlenmiştir. Ana babamıza karşı görevlerimiz konusunda: Anne babanın çocuklar üzerinde haklarının çok olduğu, doğdukları günden beri hiç bir
fedakârlıktan kaçınmadıkları bu nedenle çocukların da onlara karşı incitici
söz ve hareketlerden kaçınmaları gerektiği ifade edilir. İslam dininde Allah’a
kulluktan sonra en önemli görevin anne babaya itaat ve iyilik yapmak olduğu
vurgulanır. Toplumda içinde uyumlu bir şekilde yaşayabilmek için ana babanın kılavuzluğuna ihtiyaç duyulduğu belirtilir. (Şener&Karmış, 1982: 7-8)
6. Sınıf VIII. Ünite Kişiye ve Topluma Karşı Davranışlar : (1.
Sevgi-saygı, a. Ailemize sevgi, b. Büyüklerimize sevgi ve saygı) konuları
bulunmaktadır.
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“Sevgi saygı” başlığı altında sevgi ve saygının birbirini tamamlayan iki
kavram olduğu, sevgi olmayınca saygının da olmayacağı, insanın sevmediği
birine saygı duyamayacağı, çocukların anne ve babasını sevdiği için onlara
saygı duyduğu belirtilir. Anne baba çocuğuna şefkat gösterip sevdiği için
çocukların da sevmeyi öğreneceği belirtilir. (Şener&Karmış, 1982: 96)
“Ailemize sevgi” başlığı altında da aile “ortak hatıraların yaşandığı ve
ortak duyguların paylaşıldığı bir yuva” olarak açıklanır. Aile yuvasında acı
tatlı günlerin yaşandığı, gece gündüz birlikte olunduğu bu nedenle de ailede sevgi bağının esas alınmasının gerektiği ifade edilir. Anne ve babaların
çocukları için zorluklara sevgi bağıyla katlandığı, çocukların da anne babalarını sevdikleri için saygı gösterdikleri vurgulanır. Aileyi yaşatan temel
bağın sevgi olduğuna dikkat çekilir. (Şener&Karmış, 1982: 97)
7. Sınıf V. Ünite Ahiret Gününe İman: (“4. İslam’da Dayanışmanın
Önemi, Aile sevgisi (Yardımlaşma ve hediye alıp verme), Komşu ve dostlar
arasında hediye alıp verme”) konuları bulunmaktadır.
“Aile sevgisi” başlığı altında öncelikle aile tanımlanır: “Aile, ana, baba
ve çocuklardan meydana gelen küçük bir topluluktur.” Ve ailede sevgi
ve yardımlaşmanın önemine değinilir. Ailede herkesin kendine düşen
görevleri ve hakları olduğuna, herkesin görevlerini karşılık beklemeden
yerine getirmekle yükümlü olduğuna dikkat çekilir. Birbirini sevip sayan
ailelerin, yardımlaşmaya da önem verecekleri, hediye alıp vermenin de bu
sevgi ve saygıyı pekiştireceği ifade edilir. (Tunç, 1982: 47)
8. Sınıf IV. Ünite: Bazı Tören ve Geleneklerimiz (ünitesinde "Evlenme")
konusu yer almaktadır.
“Evlenme” başlığı altında şu konulara vurgu yapılmıştır:
Evliliğin aile kurmada ilk adım olduğu, bir milletin huzuru ve mutluluğunun da ailenin mutlu olmasına bağlı olduğu belirtilmiştir. Milletin sağlam olması ailenin sağlam olmasıyla ilişkilendirilmiştir. “Bir milletin huzuru ve mutluluğu, birlik ve dayanışması, milleti meydana getiren ailelerin
durumlarına bağlıdır. Aile düzeni ne kadar sağlam olursa, millet o kadar
sağlam temellere oturur. Kaldı ki dinimiz, aile yuvasının sağlam temellere
oturtulması için karşılıklı anlayış, sevgi ve saygıyı esas almış; evlilik kurumunu bu temellere dayandırmıştır.” (Fığlalı, 1982: 80)
Evlenmenin üç yolla gerçekleştiği belirtilmiştir. Birincisi büyüklerin
gençlere sormadan uygun eşleri seçmeleri, ikincisi ailelerin evlenecek gençlerin görüşlerini ve onaylarını alarak üçüncüsü de gençlerin birbirleriyle
anlaşmaları ve ailelerin iznini almaları şeklindedir. Evlenme törenlerinin
geleneklere göre yapıldığı, çok renkli ve canlı bir biçimde kutlandığı belirtilmiştir. Görücü gitme, isteme, söz, nişan ve düğün merasimlerinin olduğu, düğünün de nikâhtan üç gün önce eğlencelerle başladığı ifade edilir.
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Gelin hamamı, çeyiz serme, kına gecesi, samah, gelin alma, nikâh, koltuk
altı töreni, camide ilahi ve dualar eşliğinde eve giriş gibi seramoniler eserde
açıklanır. (Fığlalı, 1982: 81-82)
8. Sınıf X. Ünite Dayanışmanın Önemi: (1. Aile bireyleri arasında yardımlaşma) konusu bulunmaktadır.
“Aile bireyleri arasında yardımlaşma” başlığı altında öncelikle aile tanımlanmakta ve aileden anlaşılan geniş aile olduğuna dikkat çekilmiştir:
“Aile, ana, baba, çocuklar, dede, nine, hısım ve akrabalardan oluşan ve aralarında kan bağı bulunan küçük bir topluluktur. Toplumun temelini oluşturur. Bu yüzden çok büyük önemi olan bir birliktir.” (Fığlalı, 1982: 158)
Her şeyin önce ailede öğrenildiği; büyüklere saygı, küçüklere sevgi, ilk
dini milli ahlaki bilgiler ve davranışların ailede bireye kazandırıldığı anlatılmıştır. Sağlam ailelerden oluşan bir milletin güçlü olacağı vurgulanmıştır. İnsanın üzüntü ve sevinçlerini paylaşacağı dostlar aradığında ailenin
akla geleceği, yardımlaşmanın gerçekleştirilecek ilk yerin yine aile olacağı
dile getirilmiştir. Aile fertleri arasındaki yardımlaşmanın maddi ve manevi olduğu; maddi yardımlaşmanın da ev işlerinde, temizlikte, alış verişte
anne ve babanın çocukların iş bölümü yapmaları şeklinde mümkün olacağı
belirtilmektedir. Manevi yardımlaşma ise; onlara terbiye ve güzel ahlak
kazandırmakla mümkündür. (Fığlalı, 1982: 158-159) Anne babaya görevleriyle ilgili bazı hatırlatmalar yapılır: “Çocukların Allah’ın kendilerine verdiği birer emanet olduğunu hatırdan çıkarmadan, onları Allah’ın istediği
şekilde, din, vatan ve millete sahip ve faydalı şekilde yetiştirmeleri gerekir.
Onları bugüne göre değil, geleceğe uygun bir terbiye ve bilgi ile yetiştirmelidirler. Çocuklar için en iyi örnek, ana ve babadır; çünkü çocuk her şeyden
önce ailede gördüğünü işler. Onlara iyi ve güzel alışkanlıklar kazandırmak,
iyi terbiye vermek Peygamber Efendimizin öğüdüdür: “Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir bağışta bulunamaz.” (Fığlalı, 1982: 159)
• 1982 Ortaöğretim DKAB Dersi Öğretim Programı
Öğretimin Amaçları arasında:
4. Amaç: “Milli birlik ve beraberliği sağlayıcı, sevgi, saygı, kardeşlik,
arkadaşlık ve dostluk bağlarını güçlendirici vatan millet şehit, gazi, bayrak,
sancak, gibi yüce kavramaları anlamak ve benimsemek.
2. Sınıf Ünite I İslam Güzel Ahlaktır: (6. Aile düzeni: a. Ana hakkı, b.
Baba hakkı, c. Kardeş hakkı) konuları bulunmaktadır.
“Aile düzeni” başlığı altında aile, “insanın doğup büyüdüğü, yetişip
terbiye gördüğü topluluk” olarak açıklanır. Aynı zamanda aile bir hayat okulu
olarak kabul edilir. Aile fertlerinin birbirlerinin bilgi ve tecrübelerinden
faydalandıkları dile getirilir. Çocukların Allah’ı ve peygamberi sevdikleri
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ortamın aile olacağı, vatan sevgisini, akraba ve diğer insanlarla kuracağı
ilişkinin nasıl olacağını bu ortamda öğreneceği açıklanır. Aile güzellik,
sanat, doğru ve yanlışın ilk öğrenildiği yerdir. Çocuklar 0-6 yaş döneminde
kişilik özelliklerini kazanmakta ve bu süreyi ailede geçirmektedir. Bu
nedenle aile düzenli olduğu zaman çocukta bunu ailede öğrenecektir.
(Bolay, 1982: 13-14)
Anne babanın çocuklara karşı sevgiye dayalı otorite kullanması önerilir.
Düzenli ve uyumlu bir aileyi meydana getiren duygusal, sosyal, ekonomik
ve ahlaki şartlardan söz edilir. (Bolay, 1982: 14)
“Ana hakkı” başlığı altında annenin sevgiyle birçok sıkıntıya katlandığı
ve emeğini esirgemediği anlatılır buna mukabilde çocuğun güler yüzle
ve sevgiyle annesine karşılık vermesi istenir. Anneyi kırmamak ve
gücendirmemek çocuğun görevidir. (Bolay, 1982: 15)
“Baba hakkı” başlığında babanın ailenin reisi olduğu, evin geçiminden
sorumlu bulunduğu, dışardaki ihtiyaçları karşılamakla görevli olduğuna
– annelerin de çalışmasına rağmen- sorumluluğun babaya ait olduğu
vurgulanır. Babaya karşı da çocuğun sevgi ve güler yüzle karşılık vermesi
istenir. Anne babalar da çocuklarına bakıp büyütmek ve terbiye etmekle
yükümlü huzurlu aile yuvası oluşturmakla sorumlu tutulur. Allah’ın rızasını
kazanmanın anne ve babanın rızasını kazanmaktan geçtiğine dikkat çekilir.
(Bolay, 1982: 16)
“Kardeş hakkı” başlığı altında kardeşlerin birbirleriyle iyi geçinmelerine,
kıskanmamalarına, sevgiyle muamele etmelerine vurgu yapılır. Birbiri ile
iyi geçinen kardeşlerin toplumda sevilen başarılı kimseler olacağı ifade
edilir. Ayrıca büyük kardeş küçük kardeşini ezmemeli, sevmeli korumalı,
küçük kardeşte büyüğüne anne babasına gösterdiği gibi hürmet göstermeli
ve itaat etmeli, kalbini kırmamalıdır. (Bolay, 1982: 16)
1982 öğretim programları 1980 askeri darbe sonrasında oluşturulan
programlardır. İlk defa bu dönemde ders anayasayla zorunlu olarak
okutulmak üzere programa konulmuştur. Program incelendiğinde aile
konusunun daha önceki yıllardan farklı içerikle sunulmadığı fakat hemen
her sınıfa dağıtılarak işlendiği dikkat çekmektedir. Diğer programlardan
farklı olarak 7. Sınıfta aile üyeleri arasında hediye alıp verme yoluyla sevgiyi
gösterme öğretilmiştir. Ayrıca tarihte ilk defa Bazı Tören ve Geleneklerimiz
Ünitesinde “Evlenme” konusu yer almış ve çok detaylı biçiminde işlenmiştir.
Evlenme yolları ve törenleri, örf ve adetlere yer verilmiştir. Aile kurmaya
önem verildiği ve sağlam millete ulaşmanın yolu olarak gösterildiği
söylenebilir.
1988 ilkokul programı 1982 programla hemen hemen aynıdır. Birkaç
konu değişmiştir. Dersin adı da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olmuştur.
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• 1992 İlköğretim ve Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretim Programı
1992 İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf öğretim programında aile konusu bulunmamaktadır
1992 ilköğretim 6,7, 8. Sınıf Öğretim Programı
6. Sınıf Ünite I: Din Kavramı: (6.Din güzel ahlaktır, a. Kendimize
karşı görevlerimiz, b. Ana baba ve öğretmenlerimize karşı görevlerimiz, c.
Kardeşlerimize ve diğer yakınlarımıza karşı görevlerimiz, d. Topluma ve
millete karşı görevlerimiz) konuları bulunmaktadır. (MEB, 1992: 220-235)
“Ana baba ve öğretmenlerimize karşı görevlerimiz” başlığı altında önce
ana babaya karşı görevler ele alınmıştır. Anne babanın çocuğun doğduğundan beri maddi ve manevi hiçbir karşılık beklemeden ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldukları buna buna karşın çocuğun da anne ve babaya
itaat ve saygı göstermesinin Allah’a iman ve ibadetten sonra en önemli görev olarak açıklandığı belirtilmektedir. (Özdemir&Aslan, 1994: 15)
“Öğretmenlerimize karşı görevlerimiz” konusunda ilim öğrenmenin
kadın erkeğe farz olduğu, ilim öğrenildiğinde insanın kendini ve Rabbini
bileceği, diğer insanlara faydası olacak ve onlar tarafından sevilip sayılacağı
ifade edilmektedir. Öğretmenlerin bize okuyup yazma öğretip ilim kazandırdıkları, her konuda yol gösterdikleri bu nedenle de öğrencilerin çalışarak onları mutlu etmeleri saygılı ve terbiyeli davranılması istenmektedir.
Öğretmenlerin en az anne baba kadar hakları olduğu vurgulanmaktadır.
(Özdemir&Aslan, 1994: 15)
“Kardeşlerimize karşı görevlerimiz” konusunda öncelikle kardeş tanımlanır. Aynı anne ve babadan dünyaya gelmiş ve aynı çatı altında büyümüş
kimseler olarak açıklanır. Kardeşler birbirlerine maddi ve manevi olarak
bağlıdır, bu nedenle de içten ve samimi oldukları açıklanır. Kardeşler arasında huzursuzlukların ve dargınlıkların olmamasına dikkat edilmesi, büyüklerin küçüklere sevgi ve şefkatle yaklaşması, küçüklerin de büyüklere
saygıda kusur etmemesi öğütlenir. (Özdemir&Aslan, 1994: 16)
“Yakınlarımıza görevlerimiz” başlığında hısım ve akrabaya karşı vazifeler açıklanır. Sıla-i rahim yapmak, bayram ve mübarek gün ve gecelerde,
özel zamanlarda gönüllerini alıp, hatırlarını sormak tavsiye edilir. (Özdemir&Aslan, 1994: 16)
6. Sınıf Ünite VIII. Kişiye ve Topluma Karşı Davranışlar: ( 1.Sevgi-saygı:
a. Ailemize sevgi, b. Büyüklerimize sevgi ve saygı) konuları bulunmaktadır.
“Büyüklerimize sevgi ve saygı” konusu aile içindeki ve aile dışındaki büyükler ayırım yapmaksızın onların sözlerini dinlemek ve tecrübelerinden
faydalanmak önerilir. Özel günlerde düğün, bayram vb. zamanlarda on-
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ların ellerinin öpülmesi ve dualarının alınması istenir. Ayrıca toplu taşım
araçlarında onlara yer verilmesi ve yardımcı olunması vurgulanır. (Özdemir&Aslan, 1994: 77)
7. Sınıf Ünite V: Ahiret Gününe İman: (4.İslam’da dayanışmanın önemi, a. Aile sevgisi (Yardımlaşma ve hediye alıp verme), b. Komşu ve dostlar
arasında hediye alıp verme, c. Toplumsal yardımlaşma ve yardım kurumları) konuları bulunmaktadır.
“Aile sevgisi (Yardımlaşma ve Hediye Alıp Verme)” konusunda ailenin
anne baba ve çocuklardan oluşan küçük ve kutsal topluluk olarak tanımlandığı görülür. Aile fertlerinin birbirlerine kan ve sevgi bağlarıyla bağlandığı
aile fertlerini sevindiren bir durumun tüm aileyi mutlu ettiği aynı şekilde
üzen bir durumun tüm aileyi üzdüğü ifade edilir. Aile içinde kırgınlıkların
uzun sürmediği, bunun aile huzurunu birlik ve beraberliği zedelediği anlatılır. Kırgınlık yaşandı ise özür dilenip harçlıklardan bir ufak hediye alınıp
af dilenmesi önerilir. Çünkü hediye alıp vermenin sevgi işareti olduğu vurgulanır. (Özdemir&Aslan, 1994: 57)
Anne baba çocukların varlık sebepleri olduğu için onların sevilmesi
gerektiği, onların verdikleri cezalara alınganlık gösterilmemesi, onların
çocukların iyiliklerini istedikleri belirtilir. Anne babaya karşı saygı sevgi
göstermek, kardeşlerin birbirlerine sevgi saygı şefkat göstermek, dini gün
ve gecelerde, özel zamanlarda ellerini öpüp hayır dua almak, yapılabilecek
işlerde yardımcı olmak, okul harçlıklarından hediyeler almak önerilmektedir. (Özdemir&Aslan, 1994: 57)
8. Sınıf Ünite IV. Bazı Tören ve Geleneklerimiz: (Ünite içinde
"Evlenme") konusu bulunmaktadır.
“Evlilik kutsal aile yuvasını kurmak için atılan ilk adımdır. Bir milletin
mutluluğu, birlik ve dayanışması, dirlik ve düzeni, aile yapısıyla yakından
ilgilidir. Aile yapısı sağlam ve dayanıklı, mutlu ve huzurlu ise, toplum da o
kadar mutlu ve huzurlu olacak, sağlam ve dayanıklı temeller üzerine oturacaktır. Evlilik, karşılıklı anlayışa, fedakârlık ve dayanışma bağlıdır. Karı
koca arasında sevgi ve saygı, karşılıklı anlayış varsa, hiç şüphesiz o aile içinde huzur ve mutluluk ta var demektir. O aile içinde, büyüyüp yetişen çocuklar da, toplumun sağlam birer ferdi olacak, yeni ve sağlam aileler meydana getireceklerdir.” (Özdemir&Aslan, 1994: 56-57)
Evlenirken yapılan düğün ve törenlerden söz edilir. Ayrıca evlenmenin ülkemizde çeşitli şekillerle yapıldığı açıklanır. Bunlardan birincisi “görücü usulüyle” (büyüklerin uygun gördüğü kızın seçilmesi), diğeri evlenecek gençlerin
görüş ve onayının alınması ve son olarak da gençlerin anlaşarak evlenmesidir.
Kitapta kız isteme ve nişan olayından söz edilir. Düğün için cami ve
mevlit önerilir. “Nikâhtan üç gün önce düğün başlar. Genellikle düğünler,
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camide veya evlerde mevlit okunarak sonuçlandırılır.” (Özdemir&Aslan,
1994: 57)
• 1992 Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı
2. Sınıf Ünite I İslam Güzel Ahlaktır: (6. Aile düzeni: a. Ana hakkı, b.
Baba hakkı, c. Kardeş hakkı) konuları bulunmaktadır.
“Aile düzeni” konusunda öncelikle aile tanımlanır. “Aile; evlilik ve kan
bağı ile birbirine bağlı bireylerden oluşan ve toplumun temeli kabul edilen
en küçük birimdir. Toplum bilimcilere göre aile; nüfusun devamının sağlandığı ve yenilendiği, milli kültürün kuşaktan kuşağa aktarıldığı, çocukların sosyalleştiği, ekonomik, biyolojik ve psikolojik tatminin sağlandığı bir
kurumdur.” (Dilaver&Tosun&Aşıkoğlu&Öcal, 2003: 34)
Bir toplumun sağlam olması ailenin sağlıklı ve sağlam olmasıyla ilişkilendirilir. Ailenin yeni kuşakların yetişmesinde önemli rol oynadığına
dikkat çekilir: “…çocuk, sevgi ve saygıyı ailede görür ve benimser. Allah,
vatan ve millet sevgisini, milli ve manevi değerleri, akrabalık ilişkilerini,
insanlarla iyi geçinmeyi ailede öğrenir. Toplumun ahlak anlayışını, örf ve
adetlerini ailesinin yardımıyla tanır. Aile, toplumda görülen davranışları
kontrol ederek çocuğun toplumca benimsenmeyen davranışların etkisinde
kalmasını önler.” (Dilaver&Tosun&Aşıkoğlu&Öcal, 2003: 35)
Anne babanın birbirlerine olan görevlerden de söz edilir. “…birbirlerine sevgi ve saygı göstermeleri, güven duymaları ve yardımcı olmalarıdır.
Birbirlerinin haklarını gözetmeleri, görüş ve düşüncelerini anlayışla karşılamalarıdır.” (Dilaver&Tosun&Aşıkoğlu&Öcal, 2003: 35)
Annenin ve babanın çocuklarına karşı görevleri ise; onlara sevgi duyup
şefkatli davranmaları, çocuklarını iyi eğitip yetiştirmeleri ve ihtiyaçlarını
karşılamalarıdır. Güzel davranışlarıyla onlara en iyi şekilde örnek olmalıdır. Anne babanın çocuklarına dürüst olmaları, büyüklerine saygı küçüklerine sevgi göstermesini, vatanı ve milleti sevmenin önemini kavratması
istenir. (Dilaver&Tosun&Aşıkoğlu&Öcal, 2003: 36)
“Anne hakkı” başlığı altında annenin çocukları için her türlü özveriye
katlandığı, temel eğitimi ve terbiyeyi verdiği, sığınak ve güvence olduğu
bu nedenle de hakkının ödenmesinin mümkün olmadığı vurgulanır. Onun
istekleri yerine getirilmeli, saygılı davranılmalı, onu üzecek davranışlardan
kaçınılmalıdır. Özel günlerde mümkünse hediye alınmalı ve ayrı ise çocuklar onu ziyarete gitmelidir. (Dilaver&Tosun&Aşıkoğlu&Öcal, 2003: 36-37)
“Baba hakkı” konusunda babanın ailenin korunması ve ihtiyaçlarının
karşılanması konusunda anneyle çaba gösterdiği, gece gündüz demeden
çalışıp ailesi için harcadığı bu sebeple çocukların da onu üzecek davranışlardan kaçınarak saygılı olması ve isteklerini yerine getirmesi istenir. Anne
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ve baba yaşlandığında çocuklarının onlara bakması öğütlenir. Onların hayır dualarının alınması tavsiye edilir. (Dilaver&Tosun&Aşıkoğlu&Öcal,
2003: 37-38)
“Kardeş hakkı” konusunda aileyi oluşturan bireylerin birbirlerine
karşı saygılı ve sevgili, hoşgörülü, dayanışma içerinde olmasının gerektiği
vurgulanır. Kardeşler de aynı ailede olduklarından birbirlerini kıracak
üzecek davranışlardan kaçınmalıdır. Ağabey ve ablalara karşı saygılı
olunmalı, onların tecrübelerinden faydalanılmalıdır. Küçük kardeşlere karşı
da şefkatli ve yardımsever olunmalı, hataları affedilmelidir. Üvey kardeşler
de o kardeşlerden ayrı tutulmamalıdır. Kardeşler arasında kıskançlığa yer
verilmemelidir. (Dilaver&Tosun&Aşıkoğlu&Öcal, 2003: 38-39)
1992 öğretim programı 1982 öğretim programıyla, aile konusunda
tamamen aynı içeriğe sahip olduğu belirlenmiştir. Ünite başlıkları ve
konular değiştirilmeden 1992 öğretim programında tekrar etmiştir. Sadece
1982 öğretim programında 4. Sınıfta yer alan konu çıkartılmıştır. İlkokul
seviyesinde aile konusu işlenilmemiştir.
• 2000 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı
Program incelendiğinde özel amaçlarda aileyle ilgili şu amaçların yer
aldığı belirlenmiştir:
IV. Sınıf Özel Amaçlar: (6. “Ailenin önemini fark eder. 17. Anne ve
babanın çocukların iyiliğini istediğine inanır. 18. Anne ve babaya iyi davranmayı dinimizin örnek davranış olarak öğütlediğini fark eder. 19. Anne
ve babaya iyi davranmanın önemini takdir eder. 20. Ailede anne, baba ve
kardeşlere güven duymanın ve saygı göstermenin önemini fark eder. 21.
Ailede herkesin birbirini anlaması gerektiğinin önemini fark eder.”)
VII. Sınıf Özel Amaçlar: (4."Ailenin toplumun temeli olduğunu kavrar.
25. Aile bireylerinin birbirine karşı görev ve sorumluluklarını örneklendirir.
26.Aile içi ilişkilerin sağlıklı olmasında dini öğütlerin katkısının farkına varır.")
4.Sınıf 4. Ünite Ailem ve Din: (1."Benim bir ailem var, 2. Ailem bana
güven veriyor, 3. Anne- babam benim iyiliğimi ister, 4. Dinimiz, Anne babamıza iyi davranmamızı öğütlüyor, 5. Kardeşlerimle iyi geçinirim, 6.Ailemizde birbirimize saygı gösterir, yardım ederiz, 7. Ailemizde birbirimizi
anlamalıyız") (MEB, 2000: 913-978)
“Benim bir ailem var” konusunda şu vurgular yapılmıştır:
• “Aile, evlilik ve kan bağına dayanan; anne, baba, çocuklar, kardeşler
arasındaki ilişkilerin oluşturduğu en küçük toplumsal birliktir. Aile,
genellikle anne, baba ve çocuklardan oluşur. Bazen büyük anne,
büyük baba gibi yakınlar da aile içinde yer alır.” (Komisyon, 2002:
55)
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• Aile toplumun temelidir ve aile ne kadar güçlü olursa toplum da o
kadar güçlü olacaktır.
• Aile, çocukların iyi bir yurttaş olmaları için çaba sarf eder ve
toplumda uyulması gereken kuralları öğretir. (Komisyon, 2002: 55)
• Ailesi olmayan çocuklarla ilgili ilk defa bir açıklama bulunmaktadır:
Ailesinden ayrı kalan çocuklar da olabilir. Ailesinin bir kısmı yaşamını yitirmiş olabilir. Devlet bu tür çocuklara destek olmakta Sosyal
Hizmetler ve Çocuk esirgeme Kurumu yurt ve yuvalarında barındırmaktadır. Ailesi olmamasından doğan eksikler giderilmektedir.
(Komisyon, 2002: 55-56)
“Ailem bana güveniyor” başlığında şu konular vurgulanmıştır:
Çocukların her türlü ihtiyaçları aile tarafından karşılanmakta, aile çocuklarının sorunlarıyla ilgilenmekte, hasta olduklarında üzülmekte, başarılı olduklarında sevinmekte, başarısız olduğunda öğütler vermektedir.
Aile çocuklara yalnız olmadığını hissettirerek güven ve güç vermektedir.
(Komisyon, 2002: 56-57)
“Anne babam iyiliğimi ister” başlığında şunlar anlatılmıştır:
Anne ve baba çocuklarına güzel ahlaklı olmayı ve kötü alışkanlık ve
davranışlardan kaçınmayı öğütler. Kötü ahlaklı kişilerle arkadaşlık etmemesi istenir. Anne baba çocukları tehlikelerden korur. Bazen onların söyledikleri çocukları sınırlandırıyormuş gibi olabilir ve çocukların hoşuna
gitmeyebilir ancak onlar her zaman çocukların iyiliklerini isterler. (Komisyon, 2002: 57-58)
“Dinimiz anne babamıza iyi davranmamızı öğütlüyor” başlığı alında
şunlar vurgulanmıştır:
Kur’an-ı Kerim’de anne babaya iyi davranılması gerektiği öğütlenir. İsra
23. Ayet örnek verilir. Anne baba ile ilişkide özen gösterilmesi gerektiği,
onları incitmekten kaçınılması, öğütlerinin dinlenilmesi, sıkıntı ve sorunları olduğunda onlara yardımcı olunması istenir. Ayrıca onlara iyi davranmanın, saygılı olmanın dini ahlaki ve insani bir görev olduğuna işaret edilir. (Komisyon, 2002: 59)
“Kardeşlerimle iyi geçinirim” konusunda şu içeriğe yer verilmiştir:
Ailede her şeyin paylaşıldığı kardeşler sevilmeli, iyi davranılmalı, iyi
ilişkiler kurulmalıdır. Onları kırmaktan kaçınılmalıdır. Farklılıklara saygı gösterilmeli ve anlayışla karşılanmalıdır. Kardeşlerle sevgi ve üzüntüler
paylaşılır. Küçük kardeşler korunur, onlara örnek olunur kıskanılmaz, kavga edilmez. Sıkıntılı anlarında destek olunur. (Komisyon, 2002: 59)
“Ailemizde birbirimize saygı gösterir yardım ederiz” konusunda şunlar
ifade edilmiştir:
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Diğer insanlara saygı gösterildiği gibi aile üyelerine de saygı gösterilmelidir. Anne babanın çocuklarının iyiliklerini istediği, sağlıklı şekilde büyümeleri ve eğitim almaları için çaba sarf ettiği bu nedenle de onların kırılmaması, üzülmemesi için onlara saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanır.
(Komisyon, 2002: 60)
Aile ilişkilerinin iyi olması için yardımlaşmanın önemli olduğu vurgulanır. Çocuklara düşen sorumluluklar; sabah kalkınca yatağını düzeltmesi, defter, kitap vs.ni dağınık bırakmaması, ev işlerinde anne ve babasına
yardımcı olması, kardeşlerine ödevlerinde destek olması, okul harçlıklarını
tutumlu harcaması olarak sıralanır. (Komisyon, 2002: 60-61)
“Ailemizde birbirimizi anlamalıyız” başlığı altında şunlar anlatılmıştır.
Aile içerisinde sevgi saygının yanında anlayışın da önemli olduğuna
dikkat çekilir. Anne baba kendi aralarında anlayışlı olmalı, büyükler küçüklere karşı ve de küçükler büyüklere karşı saygılı olmalıdır. Aile ekonomik sıkıntı yaşadığında ya da bir sorunla karşılaştığında anlayışlı olmalı
tutumlu davranılmalıdır. (Komisyon, 2002: 61-62)
Farklı inançlara saygı öğütlenir. İnanç ve düşüncelerde de farklılıklar olabilir. Bu da anlayışla karşılanmalı aile bireylerinin her zaman aynı düşünmesi
gerekmediği ifade edilmektedir. “Aile bireyleri, birbirlerinin inanç ve düşüncelerine de saygı duymalıdırlar. Bu konudaki farklılıkları anlayışla karşılamalıdırlar. Aynı ailede yaşamanın her konuda aynı düşünmeyi, aynı şeylerden
hoşlanmayı gerektirmeyeceğini bilmelidirler.” (Komisyon, 2002: 62)
7. Sınıf 6. Ünite Ailemiz: (1. Aile toplumun temelidir, 2. Aile içindeki
ilişkiler sevgi, saygı ve yardımlaşma üzerine kurulur, 3. Ailede bireylerin
birbirlerine karşı görevleri vardır, 4. Aile sorumluluklarımızı yerine
getirmeliyiz, 5. Çocuk yetiştirmenin sorumluluğu ve Aile planlaması, 6. Aile
içi sorunlarımızı karşılıklı anlayış içinde çözeriz) konuları bulunmaktadır.
“Aile toplumun temelidir” konusunda şunlar söylenmiştir:
“Aile, evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu en küçük birliktir.” Aile evlilik bağıyla kurulmaktadır. Çekirdek aile, anne baba ve çocuklardan oluşurken geniş aile,
büyük anne, büyük baba, amca, hala, teyze gibi diğer üyelerden oluşturulmuştur. Aile aynı zamanda kişiyi toplumsal yaşama hazırlamaktadır. Sevgi,
saygı, doğruluk, dürüstlük, şefkat, merhamet gibi duyguları aile ortamında
kazandığı ifade edilmektedir. Aynı zamanda dinine devletine vatanına bağlılık da aile de kazandırılmaktadır. (Komisyon, trhsz: 92)
Devletin aileye verdiği önem anayasayla ifade edilmektedir: Anayasanın
41. Maddesinde “Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve
refahı için gerekli tedbirleri alır.” Topluma ait gelenek ve göreneklerin de
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yine aile kurumuyla korunup gelecek nesile aktarıldığı, ailenin bu nedenle
toplum için önemli olduğuna işaret edilmektedir. (Komisyon, trhsz: 93)
“Aile içindeki ilişkiler sevgi saygı ve yardımlaşma üzerine kurulur” konusunda şunlar anlatılmıştır:
Aile sevginin kaynağı olarak gösterilir. Sevginin saygıyı da beraberinde
getireceği vurgulanır. Aile bireyleri arasındaki ilişkilerinde karşılıklı sevgi
saygı ve yardımlaşmaya dayandığına işaret edilir. Ailedeki sevgi saygı birlik
beraberliği kuvvetlendirmekte, bu nedenle sevgi ve saygı davranışlarla da
gösterilmelidir. Aile yuvasının huzur ve mutluluğu aile üyelerinin birbirlerine sevgi ve saygıyla bağlanmaları ile mümkündür. O nedenle çocuklar şefkatle ve sevgiyle kendilerini büyüten anne ve babalarına saygıda kusur etmez,
onların öğütlerini tutar. Aile içinde yardımlaşma da önemlidir. Ev işlerini
yardımlaşma içerisinde yürütmelidir. Çocuklar anne ve babasını huzursuz
edecek davranışlardan kaçınmalı, onları sevip saymalı, ev işlerinde onlara
yardımcı olmalı, savurganlıktan kaçınmalıdır. (Komisyon, trhsz: 94-95)
“Ailede Bireylerin Birbirlerine karşı Görevleri Vardır” konusunda şunlar ifade edilmiştir:
Aile bireylerinin birbirlerine Karşı görevleri yerine getirmeleri ailenin
mutluluğunu ve huzurunu sağlar. Bu nedenle ailede eşlerin birbirine, anne
babanın çocuklara karşı, çocukların anne babaya karşı, kardeşlerin birbirine karşı görevleri bulunmaktadır.
Eşler birbirlerine anlayışlı saygı ve sevgi içinde davranmalıdır. Ailede
dayanışmayı sağlamalıdırlar. Anne babalar çocuklarına sevgi ve şefkatle
yaklaşmalı, her konuda yardımcı olmalı, iyi eğitim almalarına destek olmalı, dini ahlaki bilgiler vermeli, güzel davranışlarıyla çocuklarına örnek
olmalı, çocuklar arasında ayrım yapmamalı, topluma örnek insanlar olabilmeleri için her türlü özveride bulunmalıdır. (Komisyon, trhsz: 97)
Çocuklar da anne babalarının her türlü fedakârlığına karşılık saygı ve
sevgi içinde davranmalı, onların sözlerini dinlemeli, evde sorumluluklarını
yerine getirmelidir. Örneğin; yatağını düzeltmeli, odasını temizlemeli, eşyalarını dağınık bırakmamalı. Lavabo, banyo ve tuvaleti temiz kullanmalı.
Anne babasını üzecek kıracak söz ve davranışlardan kaçınmalıdır. Ailede
kardeşlerin de birbirlerine karşı görevleri bulunmaktadır. Büyük kardeşler
küçük kardeşlerine sevgi ve şefkatle davranmalı tecrübelerinden aktarmalı,
küçükler de büyüklerine saygı göstermelidir. Birbirlerinin haklarını gözetmeli, kırıcı olmamalı ve kıskançlık yapmamalıdır. Birbirlerine karşı hoşgörülü davranmalıdır. (Komisyon, trhsz: 98)
“Aile sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz” konusunda aynı çatı altında yaşayan bireylerin birbirlerine karşı hak ve sorumluluklarının olduğuna
dikkat çekilmektedir. Mutlu ve huzurlu bir aile ortamını oluşturmak için
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buna dikkat edilmesi gerekmektedir. Sorumluluk bilinci küçük yaşlardan
itibaren ailede kazandırılmaktadır. Anne baba sorumluluklarını yerine getirdiğinde çocuklarda onları örnek alacaktır. Anne baba çocuklarının sağlıklı
ve mutlu bir şekilde yetişmesi için çaba göstermelidir. Çocuklarını kendisine,
ailesine ve çevresine faydalı olacak şekilde yetiştirmelidir. Çocuklarının sevinçli ve üzüntülü anlarında yanında olmalıdır. Çocuklarının hata ve kusurlarının incitmeden düzeltmelidir. Çocuklar da aile büyüklerine karşı saygılı
olmalıdır. Anne babalarının kendilerine karşı olan güveni sarsmamalı, kardeşleriyle iyi geçinmeli, derslerine çalışmalı, defter kitap vb. gereçleri dikkatli
kullanmalıdır. Savurganlıktan kaçınmalıdır. Aile bireyleri sevinç ve üzüntülerini paylaşmaya özen göstermelidir. (Komisyon, trhsz: 99)
“Çocuk yetiştirmenin sorumluluğu ve aile planlaması” başlığında şu
konulara yer verilmiştir:
Ailenin en önemli görevlerinden birisi de çocuk yetiştirmektir. Aileye
katılan yeni üye mutluluk ve sevinç kaynağıdır. Ancak anne ve baba çocuk dünyaya gelmeden kendilerini buna hazırlamalıdır. Kendilerini geliştirmeli, ona sevgi temelinde yapıcı bir ortam hazırlamalıdır. Anne babasından sevgi görmeyen ve uygun ortamlarda büyümeyen çocuklar sağlıklı
bir şekilde yetişmemektedir. Çocuğun sorumluluğun bilerek çocuk sahibi
olmak gerekir. Anne baba rahatça bakabilecekleri, sağlıklı yetiştirebilecekleri kadar çocuk sahibi olmalıdır. Bakabileceklerinden fazla çocuğa sahip
olan ailelerin sorun yaşadıklarına dikkat çekilmektedir. Hızla artan ülke
nüfusunun, kişi başına düşen gelir seviyesinin azalmasına etki ettiği bu nedenle aile planlaması yapılmasının önemli olacağı vurgulanmaktadır. (Komisyon, trhsz: 101)
“Aile planlaması; ailelerin, bakıp yetiştirebileceği sayıda çocuk sahibi
olmalarını amaçlamaktadır. Her aile; kendi maddi durumunu, çocuklarına ayırabileceği zamanı dikkate alarak çocuk sahibi olmalıdır. Ailenin bakamayacağı sayıda çocuk sahibi olması; o çocukların geleceğini olumsuz
yönde etkiler. Böyle durumlarda çocuklar, iyi beslenemez, sağlıksız yetişirler. Gereği gibi eğitim alamaz, iyi bir meslek sahibi olamazlar.” (Komisyon,
trhsz: 101-102)
Ülkemizde 1965 yılından beri yasal olarak aile planlaması çalışmalarının yürütüldüğü, çocuk sayısında kesin sınırlamanın olmadığı her ailenin
kendi olanaklarına bırakıldığı belirtilmektedir. Temel sağlık hizmetlerinin
bir parçası olarak Aileden Sorumlu devlet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının
iş birliğinde bu faaliyetin ücretsiz olarak yapıldığı bildirilmektedir. (Komisyon, trhsz: 102)
“Aile içi sorunlarımızı karşılıklı anlayış içinde çözeriz” başlığı altında ailede her zaman aynı şekilde düşünülmediği, farklılıkların olabileceği bunun anlayışla karşılanması gerektiğine işaret edilmektedir. Çocuklar
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sorunlarına anne ve babalarıyla paylaşarak çözmelidir. Ailede çıkabilecek
sorunlar için sevgi, saygı, hoşgörü ve ortak yarar temel prensip olarak alınmalıdır. Bireyler ortaya çıkan sorunları karşılıklı olarak birbirlerini dinleyerek çözmelidir. Sorunların çözümünde; aile bireylerinin düşüncelerine
saygılı olunması, kişilikten kaynaklanan tutum ve davranışlara saygılı ve
hoşgörülü olunması, kırıcı ve kaba sözlerden kaçınmalı ve dinleme bir erdem olarak görülmeli, sorunların çözümünde tek doğrunun kendi görüşümüzün olamayacağı anlatılmaktadır. (Komisyon, trhsz: 103)
2000 programları diğer programların aileye bakışından biraz daha farklı
bir vizyon çizmektedir. Öncelikle programda kullanılan dil benimseyici ve
“ben” dilidir. “Benim bir ailem var, bana güveniyor” şeklinde konu başlıkları
daha önceki programlarda “anne hakkı”, “baba hakkı”, “… görevlerimiz…”
gibi dikte edici sunumlardan çok daha olumlu bir anlayış kazandırıcıdır.
İçerik açısından ilk defa bu programda aile konusu işlenirken ders kitaplarında ailesi olmayan ve devlet desteğinde büyüyen çocuklara değinilmiştir. Daha önceki kitaplarda karşılaşmadığımız bir ifade de “aile bireylerinin
farklı düşünce ve kanaate sahip olabileceği ve bunlara anlayışla yaklaşılması” önerisidir. Bu anlamda “ailemizde birbirimizi anlamalıyız” konusu
yeni bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Cumhuriyet tarihinde din
derslerinde ilk defa “aile planlaması” konusu da 7. Sınıfta yer almıştır. “Çocuklara” bakamayacaklarından fazla çocuk yapmamaları öğütlenmiştir.

4. AKP Dönemi Din Öğretimi Programlarında Aile (20022018)
Bu dönem tüm öğretim programlarının eğitsel yaklaşımlarında değişmelere gidilmiştir. Davranışçı kurama dayanan program anlayışından
yapılandırmacı, çoklu zeka, öğrenmeyi öğrenme gibi eğitsel yaklaşımlara
göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları da yeniden
yapılandırılmıştır.
• 2005 Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim
Programı (9.10.11.12)
Programda sıralanan değerler arasında: “Aile kurumuna önem verme”
yer almaktadır.
9. Sınıf, Ahlak ve Değerler Öğrenme Alanı, “Değerler ve Aile” Ünitesi:
(5. “Aile Toplumun temelidir, 6. Dinler evliliğe önem verir. 7. Kur’an’dan ve
Hz. Peygamber’den aile ilgili öğütler, 7.1. Ailenin kurulması ve korunması
ile ilgili öğütler, 7.2. Aile içi iletişim ile ilgili öğütler, 7.3. Aile içi görev ve
sorumlulukla ilgili öğütler, 7.4. Hısım ve akrabalarla ilgili öğütler) (MEB,
2005)
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• 2006 İlköğretim Öğretim Programı (4-8)
Değerler arasında: “Aile kurumuna ve birliğine önem verme” bulunmaktadır.
4.Sınıf Din ve Kültür Öğrenme Alanı “Aile ve Din” Ünitesi: (1. “Aile
toplumun temelidir, 2.Anne babam benim iyiliğimi ister, 3.Kardeşlerimle
iyi geçinirim, 4. Ailemizde birbirimize saygı gösterir, yardım ederiz, 5.
Ailemizde birbirimiz anlamalıyız ve sorunlarımızı birlikte çözmeliyiz, 6.
Aile içi ilişkilere yönelik İslam’ın öğütleri) konuları yer almaktadır.
Ahlak Öğrenme Alanı 6. Sınıf : (5. Ünite İslam’ın Sakınılmasını
İstediği Davranışlar, 9.Anne baba ve büyüklere saygısızlık) (MEB, 2007)
konusu bulunmaktadır.
Şu içeriğe ders kitabında yer verilmiştir: Dünyaya gelme ve varlık sebebi
anne ve babalardır. Onlar çocukları için her türlü fedakarlığı yapmaktadır.
İyi bir eğitim alması, sağlıklı olması için çaba göstermektedir. Onların çocuklar üzerinde çok hakkı vardır. Onlara karşı çocuklar, tatlı dilli güler yüzlü olmalı, sık sık arayıp hatırlarını sormalıdır. Anne babaya iyi davranmak
gerektiği ile ilgili ayet ve hadislere yer verilir. (Özdemir, 2016: 110-111)
Büyüklere de aynı şekilde anne baba gibi saygı gösterilmesi, yaşlılara
toplu taşım araçlarında yer verilmesi, karşıdan karşıya geçen yaşlıların eşyalarının taşınması, huzurevlerindeki yaşlıların ziyaret edilmesi, akrabalardan yaşlı olanların ziyaret edilerek duasının alınması vb. önerilmektedir.
(Özdemir, 2016: 112)
2006 ilköğretim programının 2000 öğretim programıyla en azından 4.
Sınıf içeriğinde benzeştiğini ve fakat toplamda aile konusunun azaltıldığını
söyleyebiliriz.
• 2010 ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı
(4-8)
Değerler arasında: “Aile kurumuna ve birliğine önem verme” bulunmaktadır.
4.Sınıf Din ve Kültür Öğrenme Alanı “Aile ve Din” Ünitesi: (1. “Aile
toplumun temelidir, 2.Anne babam benim iyiliğimi ister, 3.Kardeşlerimle iyi
geçinirim, 4.Ailemizde birbirimize saygı gösterir, yardım ederiz, 5.Ailemizde
birbirimizi anlamalıyız ve sorunlarımızı birlikte çözmeliyiz, 6. Aile içi
ilişkilere yönelik İslam’ın öğütleri) konuları tespit edilmiştir.(MEB, 2010)
“Aile toplumun temelidir” konusunda öncelikle aile, çekirdek aile ve
geniş aile tanımlanır.
Buna göre :“Aile; kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar ve kardeşler
arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliktir. Bazı
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aileler anne-baba ve çocuklardan oluşur. Böyle ailelere çekirdek aile denir. Bazı ailelerde ise anne-baba ve çocuklar dışında dede, nine, hala, dayı,
teyze, amca gibi yakınlar da bulunabilir. Böyle aileler ise geniş aile olarak
nitelendirilir.” Bütün toplumlar aileye önem vermişlerdir ve korunması için
gerekli çabayı göstermektedir. (Çamyar, 2016: 110)
İslamiyet’in de evlenip yuva kurmaya önem verdiğine ayet ve hadisle örnek verilmiştir. Aile toplumun temeli olduğundan aileler ne kadar sağlam
olursa toplumun da o derece sağlam olacağı dile getirilmektedir. Ailenin
birey açısından da önemli olduğu, aile içinde çocuğun büyüyüp yetiştiği,
zarardan korunduğu, ihtiyaçlarının giderildiği, topluma hazırlandığı bir
okuldur. İyiyi kötüyü öğrendiği, ahlaki davranışları ve ilk dini bilgileri öğrendiği yer ailedir. (Çamyar, 2016: 111)
Evliliğin en önemli gayelerinden biri çocuk sahibi olmaktır. Aile toplumun ve neslin devamını sağlamaktadır. (Çamyar, 2016: 112)
“Anne ve babam benim iyiliğimi ister” konusunda şunlara vurgu yapılmıştır. Çocuklar anlayış ve güç bakımından yetersiz oldukları için anne ve
babanın desteğine, rehberliğine, yol göstericiliğine ihtiyaç duyarlar. Çocukların iyi yetiştirilmesinin, İslam’ı öğrenmesinin sorumluluğu anne ve
babaya verildiği belirtilmektedir. Anne babaların çocuklarını çok sevdiğini
bu nedenle de ruhen ve bedenen iyi büyüyebilmeleri, dinlerini öğrenebilmeleri, güzel ahlaklı olmaları vatanlarına ve milletlerine faydalı olmaları
için çaba gösterirler. Onların başarılı olmalarını, kötülüklerden, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını isterler çünkü çocuklarının iyiliğini isterler.
(Çamyar, 2016: 112-113)
“Kardeşlerimle iyi geçinirim” başlığı altında şu konulara yer verilmiştir:
Kardeşlerin aynı evde doğup büyüdükleri, birbirlerinin yakınları
oldukları, üzüntülerini ve sevinçlerini birlikte paylaştıkları, fikir danışmak
istediklerinde ilk onlara sordukları belirtilir. Ailede mutluluğun ve huzurun
sağlanması için kardeşlerin sevgi ve saygı içinde hareket etmelerinin önemli
olduğu ifade edilir. (Çamyar, 2016: 114)
“Ailemizde birbirimize saygı gösterir yardım ederiz” konusunda şu
bilgiler verilmiştir: Ailenin mutlu ve huzurlu olması, aile içindeki ilişkilerin
saygı ve sevgi içinde olması gerektiği, sevgi ve saygı olmadığında düzenin
bozulacağı, bireylerin birbirlerini severse bunun saygıyı da getireceği
söylenmektedir. Sevgi ile yaklaşıldığında birbirlerini kıracak davranışlardan
kaçınılacağı ifade edilmektedir. (Çamyar, 2016: 115) Ailede yapılması
gereken bazı işler vardır bu işlerde yardımlaşma önemlidir. Sofranın
kurulması kaldırılması, ütülerin yapılması, alış verişin yapılması vb. bütün
bunların tek kişiye yüklenmesi yanlıştır. Bu nedenle çocukların sofra kurup
kaldırırken anne ve babalarına yardım etmeleri evin küçük alış verişlerini
yapmaları, odalarını toparlamaları beklenir. (Çamyar, 2016: 116)
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“Ailemizde birbirimizi anlamalıyız sorunlarımızı birlikte çözmeliyiz”, aynı aileden gelen bireylerin farklı özelliklere sahip olabilecekleri,
düşünceleri, zevkleri, beklentilerinin değişebileceği bu durumu anlayışla
karşılamak gerektiği ifade edilmektedir. Aile üyelerinden biri film izlemek
isterken diğeri uyuyan bir birey olabilir ya da işten eve morali bozuk gelen
anne ya da baba olabilir, onları anlayışla karşılamak gerektiği anlatılmaktadır. Ailede yaşanan bir sıkıntı dayanışma ile aşılmalı, bireyler birbirlerine
destek olmalıdır. (Çamyar, 2016: 117-118)
“Aile İçi İlişkilere İslam’ın öğütleri” başlığı altında karı kocanın birbirlerine karşı davranışlarında görev ve sorumluluklara, anne babanın çocuklara, çocukların büyüklerine karşı görevlerine ilişkin ayet ve hadislere yer
verilmiştir. Kadınlara ve çocuklara olumsuz tutum ve şiddete dikkat çekilerek bundan kaçınılması gerektiği vurgulanmakta, kız çocukların ikinci sınıf
muamele görmesine karşı çıkılmaktadır. Şiddet gören çocukların ilerde şiddet
göreceği, toplumda huzursuzlukların oluşacağına işaret edilmektedir. (Çamyar, 2016: 119-121)
2010 öğretim programı da aile konusunda 2006 öğretim programıyla
tamamen aynıdır. Değişiklik yapılmamıştır. Sadece diğer kitaplardan farklı
olarak 4. Sınıf ders kitabında “aile içi ilişkilere” değinilirken kadınlara ve
çocuklara şiddet uygulanılmaması ve kaba davranılmamasının öğütlendiği
görülmüştür. Bu da dönemin kadına yönelik şiddet haberlerinin ve toplumun bilinçlendirilme kampanyalarının yapıldığı zaman dilimine denk
gelmesiyle örtüşmektedir.
Ahlak Öğrenme Alanı 6. Sınıf İslam’ın Sakınılmasını İstediği
Davranışlar: (9. Konu: Anne baba ve büyüklere saygısızlık)
• 2010 Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (9-12) Öğretim
Programı
Programda sıralanan değerler arasında: “Aile kurumuna önem verme”
bulunmaktadır.
Ahlak ve Değerler Öğrenme Alanı 11. Sınıf “Aile ve Din” Ünitesi:
(1."Aile toplumun temelidir. 2. Dinler evliliğe önem verir. 3.Kur’an’dan
ve Hz. Peygamber’den aile ile ilgili öğütler, 3.1. Ailenin kurulması ve
korunması ile ilgili öğütler, 3.2.Aile içi iletişim ile ilgili öğütler, 3.3. Aile
içi görev ve sorumlulukla ilgili öğütler, 3.4. Hısım, Akraba ve Komşularla
ilgili öğütler, Okuma metni: Hz. Fatıma ve Onun Aile Fertleriyle İlişkileri)
konuları yer almaktadır.(MEB, 2010)
“Aile toplumun temelidir” konusunda bireyin genellikle bir aile
ortamında dünyaya geldiği, yeme içme barınma gibi ihtiyaçlarının burada
karşılandığı, sevgi saygı, dayanışma gibi duyguları ailede kazandığı, aile
üyelerinin yardımıyla sıkıntılarını aştığı belirtilir. Ailenin birey kadar toplum
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içinde önemli olduğu, toplumu oluşturan parçaların aileler olduğuna işaret
edilir. Aile toplumun değer ve inançlarının, örf ve adetlerinin yeni nesillere
aktarıldığı kurum olarak gösterilir. Toplumsal hayatta uyulması gereken
kuralların ailede öğretildiği anlatılır. Toplumun devamı için önemli bir role
sahiptir. (Genç, 2017: 76)
“Dinler evliliğe önem verir” başlığında ailenin bireyin mutluluğuna,
sağlığına ve huzuruna önem verdiğini bu nedenle de dinlerin bireyin evlenip aile kurmasını önerdiğini ifade etmektedir. İslam dini de aileye önem
vermektedir. Kuranı Kerim ve hadislerde evlenmenin önemine işaret edildiği belirtilmektedir. Yahudiliğe göre de evlenmek dini bir görev kabul
edilmektedir. Hıristiyanlıkta da aynı şekilde evlenmek dini bir görevdir
ve kutsaldır. Bu nedenle bazı mezhepler boşanmayı tasvip etmemektedir.
Hinduizm, Şintoizm ve Konfüçyanizm’de evliliğin dini görev kabul edildiği
açıklanmaktadır. (Genç, 2017: 77-78)
“Kur’an’dan ve Hz. Peygamber’den aile ile ilgili öğütler” başlığı altında
“Ailenin kurulması ve korunmasına ilişkin öğütler” öncelikle yer almaktadır. Bu başlık altında Kuran’dan ve hadislerden örnekler verilir. “İçinizden
gücü yetenler evlensin, zira iffeti korumanın yolu evlenmekten geçer.” Yer
verilmiş. Aileyi yıkan, zarar veren kötü fiillerden de uzak kalınması öğütlenmiştir. “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok
kötü bir yoldur.” “Allah katında en sevimsiz helal, boşanmadır” gibi hadislere yer verilmiştir. (Genç, 2017: 78)
“Aile içi iletişim ile ilgili öğütler” başlığında kadınlarla (Nisa 19) ve anne
babayla (İsra 23-24) iyi geçinmek gerektiğine yönelik ayetler verilmektedir.
Yine anne babanın rızasını almaya, çocukları sevmeye, aile içinde selam
vermeye yönelik hadisler yer bulmaktadır. (Genç, 2017: 79)
“Aile içi görev ve sorumluluklarla ilgili öğütler” konusunda anne babaya
iyi davranmak, çocuğu güzel terbiye etmek, aile ehline namazı emretmek,
çocuklar arasında adaletli davranmak, küçüğü sevmek büyüğe saygı göstermekle ilgili ayet ve hadislere yer verilmiştir. Ayrıca “…Kadınların yükümlülükleri kadar meşru hakları da vardır…” Bakara 228. Ayeti kadının
görev ve haklarını hatırlatan ayet olarak verilmiştir. (Genç, 2017: 80)
“Hısım akraba ve komşularla ilgili öğütler” başlığında akraba ile bağı
koparmamak, onları görüp gözetmek, yardım etmek konusunda ayet ve hadislere yer verilmektedir. (Genç, 2017: 81)
2005 öğretim programında 9. Sınıfta “Değerler ve Aile Ünitesi” bulunurken 2010 öğretim programında 11. Sınıf “Aile ve Din Ünitesi” şeklinde yer bulmuştur. İlk defa bu programda “Dinlerin evliliğe önem vermesi”
işlenilmiştir. Aile kurumunun sadece İslam değil diğer büyük dinlerde de
kutsal kabul edildiğine vurgu yapılmıştır. Ayrıca ilk defa bu programda “Ailenin kurulması ve korunmasına ilişkin öğütler” başlığı üniteye dâhil edil-
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miş, toplumda ailenin oluşturulması ve devamının sağlanmasına verilen
öneme dikkat çekilmiştir. Programda bu tür konuların yer alması dönemin
siyasi söylemlerinde evliliğin ve çocuk sayısının arttırılmasına yönelik teşviklerle uyuşmaktadır.
• 2018-2019 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim
Programı
Henüz uygulamaya geçmemiş ancak MEB. Talim Terbiye Kurulunca
yayınlanan son programlarda aile konusu ile ilgili şunlar tespit edilmiştir:
4.Sınıf Güzel Ahlak Ünitesi “İnsani İlişkilerin Temeli Sevgi ve Saygı Konusunda”:
Kazanım: “İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve
gerekliliğini savunur”, “Anne baba, kardeşler, akraba komşu, arkadaş ve öğretmenlerle ilişkiler ayet ve hadislerle açıklanır.” Açıklaması bulunmaktadır. (MEB, 2018)
2018-2019 Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim
Programı
10. Sınıf Din ve Hayat Ünitesi’nde “Din ve Aile” konusu bulunmaktadır.
Kazanım: “İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.”
(MEB, 2018)
2018-2019 öğretim programlarında aile konusunun oldukça az ve yetersiz olduğu dikkat çekmektedir. İlköğretim düzeyinde ne ünite ne de konu
bulunmamaktadır. Ortaöğretim düzeyinde ise sadece bir konu başlığı yer
almaktadır. Açıkçası bu durum dönemin ne siyasi ne de aile politikalarıyla
uyuşur görünmemektedir.

SONUÇ
Çalışmada elde edilen bulgulardan hareketle şu sonuçlara ulaşılmıştır:
1. Cumhuriyetin Kuruluşu ve Tek Parti Dönemi Din Öğretimi Programlarında (1924-1946), aile konusu bulunmamaktadır. Bu durumun dönemin
değer anlayışı içerisinde ailenin olmadığı ve din öğretimi programlarının
uygulandığı dönemde inanç ve iman esaslarını daha çok ön plana çıkardığı
sonucuna ulaştırmıştır.
2. Çok Partili Dönem Din Öğretimi Programlarında (1946-1980), aile
konusunun ağırlıklı olarak milli birlik ve beraberlik, görev sorumluluk anlayışıyla verildiğinden hareketle; siyasi ve toplumsal çalkantılı geçen dönemlerde, muktedirlerin din öğretimi programlarında aileyi tekrar şekil-
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lendirerek destek bulma yoluna gittiği sonucuna varılmıştır.
3. 1980 Sonrası ve AKP Dönemine Kadar Din Öğretimi Programlarında
(1980-2002), aile konusunun diğer programlara nazaran farklı vizyon ve
içerikle verilmesi, din öğretimi alanında yaşanan gelişmeler, nüfus ve aile
politikaların doğrudan etkili olduğu ve ilk defa cumhuriyet tarihinde yer
bulan konuların işlendiği kanaatine ulaşılmıştır.
4. AKP Dönemi Din Öğretimi Programlarında Aile Anlayışı (20022018), 2018 din öğretimi programları dışarıda tutulduğunda daha önceki
dönemlerde dil ve söylem açısından değişmeyen bir yapı ve anlayışın tekrarı söz konusudur. 2018 din öğretimi programında ise neredeyse tek parti
dönemine dönüşün yaşandığı tuhaf bir şekilde görülmektedir.
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MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MİLLİYETÇİLERİNDEN
UNUTTURULMUŞ BİR İSİM MUSLİHİDDİN ADİL TAYLAN
VE SOSYOLOJİSİ
A FORGOTTEN NAME FROM NATIONAL STRUGGLE
PERIOD NATIONALISTS MUSLIHIDDIN ADIL TAYLAN
AND HIS SOCIOLOGY
Emine ÖZTÜRK1
ÖZET
Bu araştırmada sosyolojik görüşlerini ele alacağımız Muslihiddin Adil Taylan
hem bir akademisyen, hem bir hukukçu hem de Uluslararası I. Dünya Sosyoloji
Kongresi’nde İtalya’da o zamanki Türkiye’yi temsil etmiş olan beynelmilel bir
devlet adamı ve dürüstlüğüyle nam salmış bir avukattır. Kendisine ait dört temel
eserden yola çıkılarak onun sosyoloji ve din ile ilgili görüşlerine yer verilmesi
planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Muslihiddin Adil Taylan, Sosyoloji, Türk Milliyetçisi, Milli
Mücadele

ABSTRACT
Muslihiddin Adil Taylan, whom we will talk about his sociological views in this
study, is both an academician, jurist and as well as an international statesman, who
represented Turkey at the First International World Congress of Sociology, in Italy,
and a lawyer who became famous about his honesty. It is planned to talk about his
sociological and religious views based upon his own four basic works.
Keywords: Muslihiddin Adil Taylan, Sociology, Turkish Nationalist, National
Struggle

Bu araştırmada sosyolojik görüşlerini ele alacağımız Muslihiddin
Adil Taylan hem bir akademisyen, hem bir hukukçu hem de Uluslararası
I. Dünya Sosyoloji Kongresi’nde İtalya’da o zamanki Türkiye’yi temsil
etmiş olan beynelmilel bir devlet adamı ve dürüstlüğüyle nam salmış bir
avukattır. Kendisine ait dört temel eserden yola çıkılarak onun sosyoloji ve
din ile ilgili görüşlerine yer verilmesi planlanmaktadır. Şimdi müellifin kısa
hayat hikâyesine değinmek yerinde olacaktır.
1 Doç.Dr. Kafkas Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölüm
Başkanı ve Öğretim Üyesi(ozturkemine25@gmail.com)
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Muslihiddin Adil Taylan’ın Kısa Hayat Hikayesi

“Muslihiddin Adil Taylan; ortaokulu Selanik Askeri Rüştiyesi’nde,
liseyi Merkez İdadisi’nde okudu. 1902’de Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler
Fakültesi) yüksek kısmını bitirdi. Selanik İdadisi’nde ticaret ve muhasebe
dersleri verdi. Aynaroz, Kesendire, Langaza, Gevgili ilçelerinde kaymakam
vekilliği, Katerin ve Menlik’te kaymakamlık yaptı. Daha sonra öğretmenlik
mesleğine geçerek 22 Aralık 1908’de Selanik Hukuk Mektebi müderris
ve müdür yardımcılığına atandı. 1913’te Maarif Nezareti (Milli Eğitim
Bakanlığı) İlköğretim Genel Müdürü, 1914’te Ortaöğretim Genel Müdürü
oldu. Taylan, Asır gazetesinde başyazarlık yaptı. 5 Temmuz 1919’da Tarik
adlı siyasî bir gazete çıkarmaya başladı. Bu gazetede Millî Mücadeleyi
destekleyen yayınlar yaptı. Bu sebeple 1920’de gazetesi kapatıldı. Lozan
Konferansı’nda Türk Heyeti’nde danışman olarak bulundu. İş takibi için
gittiği Ankara’da öldü. Cenazesi İstanbul’a nakledildi.”2
b.

Eserleri

• Mukayeseli Hukuk-ı İdare Dersleri (1911)
• İktisat Dersleri (1912)
• Malûmat-ı Hukukiye (1914)
• Malûmat-ı Ahlakiye ve Medeniye (1915)
• Alman Hayatı İrfanı (1917)
• Beynelmilel İçtimaiyat Kongresi ve İntibalarım (1922)
• Cumhuriyet Çocuklarına Malûmat-ı Vataniye (2 cilt, 1926 - 1927).
c.

Muslihiddin Adil’in Seciye ve Ahlakı

Bir dergide onun arkadaşı İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun oğlu Ali Baltacıoğlu’nun onunla ilgili yazdığı satırlar M. Adil Taylan’ı daha iyi tanımamıza yarayacak bir nitelik arz etmekte olduğundan Ali Baltacıoğlu’nun Editör’e Not şeklinde yazdığı bu satırlarını hiç dokunmaksızın aynen buraya
aktarmak yerinde olacaktır. Böylelikle Muslihiddin Adil Taylan’ın seciye ve
karakteri hakkında gerçek bir fikir sahibi olunacaktır.
“Sayın Editör,
Emre Dölen Bey’in Osmanlı Bilimi Araştırmaları’nın son sayısında,
yer alan Darülfünun öğrencilerinin Balkan Savaşı ile ilgili eylemlerini
konu eden yazısını zevkle okudum. Ancak Hacı Adil Bey’in gerek bir
müderris gerekse bir yönetici olarak bu eylemlerde öncü rol oynamasını
2 http://www.eskieserler.com/Eski/Eserler/Yazar/1911/Muslihittin-Adil-Taylan.
asp, Erişim Tarihi: 28.01.2017, Serkan Boztilki / 11.2.2008.
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biraz yadırgadım. Bu tablo daha önceden eylemci ve millici kimliğini
bildiğim yine Hukuk Fakültesi müderrislerinden Muslihiddin Adil
Bey’e daha yakışıyordu. Saray ile daima uzlaşmacı tavır sergileyen
Sait Bey’e karşın, Muslihiddin Adil Bey’in tavrı hep ulusal kurtuluştan
yana olmuştur. Padişah’ın maddi yardımlarını geri çevirmiş ve
Tarik gazetesi üzerinden çizgisini ve kararlılığını sürdürmüştür. Bu
yazıda ve belgelerde adı geçen Adil Bey, Hacı Adil Arda Bey değildir.
Muslihiddin Adil Taylan’dır. Hukuk Fakültesi Müdürlüğü yapan
Muslihiddin Adil Bey’dir. Ayrıca, söylev verenlerden Hukuk Fakültesi
öğrencisi Denyal Behar ve Muslihiddin Adil Beylerin İstanbul Barosu
1937 Levhası, Alaaddin Kral Matbaası albümünde güzel fotoğrafları
vardır. Muslihiddin Adil Taylan hakkında Suphi Nuri İleri’nin yazmış
olduğu yazıyı ekliyorum. Bir de babamın [İsmail Hakkı Baltacıoğlu]
yazmış olduğu bir yazı var. Ancak onu bulamadım.
Saygılarımla,
Ali Baltacıoğlu.
Suphi Nuri İleri, “Muslihiddin Adil Taylan,” Yeni Adam, 3 Şubat
1944, Sayı 475. Bu büyük hatibi ve hukukçuyu da kaybettik. Uzun
yıllar hastalık çeken meslektaşımız, üstadımız müderris, avukat ve
gazeteci Muslihiddin Adil’i memleketimiz aydınları arasında bilmeyen
ve sevmeyen hemen yoktur. Merhum altmış iki yaşında öldü. Selanik
ve İstanbul Hukuk Fakültelerinde müdürlük ve idare hukuku hocalığı
etmişti. Orta tedrisat umum müdürlüğünde memleketimizde birçok
lise açmaya muvaffak olmuştu. Maarif müsteşarı iken Ali Kemal nazır
olur olmaz hemen azledildi. Müsteşarlıktan sonra mütareke devrinin
başlarında Tarik gazetesini çıkarmaya başladı. Nesi var nesi yok ise
satarak gazetesinin kuruluş masrafını tedarik etmiş, bütün gün ve
gecelerini matbaada geçirerek bu memlekete kalemi ile de hizmet etmek
istemişti. Damat Paşa kabinesine, mandacılığa, düşman işgaline karşı
pek şiddetli yazılar yazdığı için gazetesi kapatıldı. Milli istiklal savaşına
merhum böylece ta ilk günden itibaren var kuvvetiyle iştirak etmişti.
Damat Ferit Paşa Tarik gazetesinin Mustafa Kemal aleyhinde neşriyat
yapması için pek çok altın tahsisat vermek istemişse de Muslihiddin
Adil nefretle bu paraları reddetmiştir. Gazetesi kapandıktan sonra
merhum avukatlığa başladı ve az zamanda pek büyük bir nam
aldı. İdari davalarda mütehassıstı. Lozan Konferansı’nın birinci
kısmında Türk Murahhas Heyeti’nde müşavirlik ederken ekalliyetler
meselesinin müzakerelerinde pek çok hizmet edip memleketimizin
haklarını yabancılara karşı şiddetle müdafaa etmişti. Merhum son
derece çalışkan, malumatlı natuk ve değerli bir zat idi. Milletlerarası

144

İLAHİYAT’TA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

kongrelere giderek Türkiye’yi ilmen temsil etmişti. Basılmış ve
basılmamış pek kıymetli hukuki eserleri vardır. Hele avukatlığında
dürüstlüğü ve namusu ile nam almıştı. Ali Kemal’den sonra yine idare
hukuku kürsüsüne kavuşup bu memlekete binlerce aydın yetiştirdi.
Fakat her nedense Darülfünun Üniversite olunca birçoklarımız gibi
o da açıkta kaldığından kederinden hastalandı ve artık bir daha
iyileşemeyerek öldü. Kendisi ile Hukuk Fakültesi’nde üç sene kadar
arkadaşlık etmiştim. Pek nazik, terbiyeli, hassas ve gururlu bir zat idi.
Şık ve güzeldi. Uzun boyu, tatlı dili, kuvvetli hitabeti ve makul fikir
ve mütalaalarıyla tanıyanlarına hemen kendisini sevdirirdi. Tam bir
aile babasıydı. Karısını ve çocuklarını pek çok severdi. Kızını hukukçu
yaptı ve en beğendiği talebesinden Hicabi ile evlendirdi. Hicabi bugün
İstanbul müdde-i umumi muavinidir. Birçok sene evvel haremini
kaybeden üstat bir türlü duyduğu derin kederden ayrılamamıştır. Tam
kalbinin en hassas yerinden vurulmuştu. Hakkı da vardı. Çünkü Bayan
Muslihiddin Adil Türk kadınlığının mükemmel bir numunesiydi.
Memleketimizde ilk kadın mecmualarını çıkaran, yazan sevdiren o
idi. Derin malumatı ve güzel kalemi ile merhume gazetecilikte de Türk
kadınının ne kadar başarılar gösterebileceğini hakkıyla ispat etmişti.
İşte biz bu ay pek muktedir, pek hassas ve pek sevimli bir hatibimizi
ve bir hukukçumuzu kaybetmiş bulunuyoruz. Yeni Adam’ın [ya da
İsmail Hakkı Baltacıoğlu] notu: Merhumu ilk önce Maarif Nezareti
Tedrisatı Taliye Müdiri Umumisi olarak tanıdık. İdaresi zamanında
sultanilere ve idadilere hizmeti çok olmuştur. Tarik gazetesini çıkardığı
zaman Türkiye’nin kayıtsız ve şartsız bütünlüğünü müdafaa için
yazdığı yazılar istiklal tarihimizde saygı ile anılacak değerde şeylerdir.
Arkadaşımızın pek doğru olarak anlattığı üzere kendisine yeniden
kurulan üniversitede yer verilmemesi onun içinde kapanmak bilmeyen
bir yara açmıştır. Muslihiddin Adil ile birlikte bir hukukçu, idareci,
hatip ve vatanperveri kaybettiğimize şüphe yoktur.”3
Onun seciye ve ahlakını böylelikle anladıktan sonra şimdi de şunu belirtmek yerinde olacaktır. Müellifin üç eserinden faydalanarak onun sosyolojik kişiliğine ve din ile ilgili görüşlerine konu içerisinde ulaşılacaktır.
Onun faydalanılan bu temel eserleri; “İktisat Dersleri”, “Malûmat-ı Ahlakiyye ve Medeniyye” ile “Alman Hayat-ı İrfanı” adlı çalışmalarıdır. Ve ayrıca
milli değerlere bakış açısını anlatabilmek için de şimdi öncelikle konuya
onun iktisat görüşünü anlatarak başlamak yerinde olacaktır. Yaşadığı dönemde aşağıdaki ifadeleriyle sosyalizmin iktisat görüşünü açıkça reddeden
Muslihiddin Adil Taylan; sosyalizmle ilgili özet görüşlerini de şöylece ifade
etmektedir. “Sosyalistlik hakkında muhtasaran verdiğimiz şu ma’lûmâtdan
3 http://istanbul.dergipark.gov.tr/download/article-file/13303, Osmanlı Bilimi
360 Araştırmaları, VI/2 (2005); Erişim Tarihi: 28.01.2017; Muslihiddin Adil Taylan
Hakkında Not.
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anlaşılabilir ki sosyalistlerin mutâlebâtı esâsen iki safhâya ayrılabilir. Birincisi ma’kûl olan mutâlebâtdır. Diğeri iktisâden merdûd olan esâslardır.
Amelenin terakkiyye hali ve istikbâline, sermâyedârânın kuyûdât-ı mezellesinden tahlîs edilmelerine, erbâb-ı mesâ’înin fikren ve ahlâken terakkîsine, amelenin i’tirâzâtına serbestî-i tâm verilmesine ve îrâd ile mütenâsib
bir vergi kabûlüyle herkesin serveti nisbetinde masârıf-ı hükûmete iştirâk
etmesine ma’tûf olan mutâlebât ma’kûldür. Fakat hakk-ı mülkiyetin ilgâsına, teşebbüs-i şahsînin ortadan kaldırılmasına, rekâbetin men’ine ve
verâsetin ilgâsına dâ’ir olan mutâlebât iktisâden merdûddur. Sosyalistler
kendi efkâr ve mütâla’âtını tervîc etdirmek için parlementoda kendilerine tarafdâr buluyor, projeler hazırlıyor, kitâblar neşr ediyor ve kongreler
açıyorlar. 1889 da Liyej’de ve müte’âkiben Viyana’da birer sosyalizm kongresi in’ikâd etmişdir. Sosyalizm fikri esâsen zarûretin şiddetle hükûmrân
olduğu, amele sınıfının hukûku gözetilmediği yerlerde daha ziyâde tevessü’
ediyor 1870’ten beri, Almanya, sosyalistliğe merkez olmuştur. Belçika,
Avusturya ve İspanya’da Almanya’ya nisbetle sosyalistlik daha mahdûddur.
Fransa’da sosyalistler epeyce mühim mevki’ler işgâl etmişlerdir. Ez-cümle başvekîl Klemanso bir sosyalisttir. İngiltere’de amelenin hukûkuna daha
ziyâde ri’âyet edildiği cihetle memâlik-i sâ’ireye nisbetle sosyalizm orada
daha az tevessü’ etmişdir.”4
Konuyu Türkiye ve Osmanlı açısından da şöyle değerlendirmektedir.
“Memleketimize gelince: Bizde sosyalist âmâlinin mevcûdiyeti kâbil-i inkâr
değilse de o derece tevessü’ etmemişdir ve memleketin hayât-ı müstakbelesi nazar-ı dikkate alınınca bunun tevessü’ etmemesi de temennî olunur.
Binâ’en-aleyh her şeyden evvel memleketde fukarâ-yı halkın te’mîn-i hayât
ve sa’âdetini mûcib teşebbüsât-i idâriyye ve iktisâdiyyenin bir an evvel icrâsı fikrimizce taht-ı elzemiyetdedir.”5
Öyle anlaşılmaktadır ki, sosyolog Taylan sosyalizme iktisadi açıdan
merdud yani reddedilmesi gereken esasları dolaysıyla gerçekleştirlmesi
mümkün olmayan bir ütopya gözüyle bakmaktadır ve yine konuyu Türkiye
açısından değerlendirdiğinde Türkiye’de sosyalsit bakış açısının asıl zararın
alt tabakaya mensup insanlara verceğini düşündüğü için gerçekleşmesinin
mümkün olmadığını ve temenni de edilmemesi gerektiğini de beyan etmektedir.
Sosyalizmin en önemli savlarından biri de mülkiyetin kaldırılması fikridir. Şimdi bu konuya Taylan’ın nasıl baktığına göz atmak yerinde olacaktır.
Mülkiyet hakkı ile ilgili olarak şunları söylemektedir: Mülkiyet hakkında
dört teori vardır. Birincisi işgal teorisi, ikincisi kânûn teorisi, üçüncüsü çalışma & tasarruf teorisi ve dördüncüsü toplumsal sözleşme teorisidir. İktisâd
4
Taylan, Muslihddin Adil, “İlm-i İktisâd”, Selanik, Hicri:1324, Mübeyyizi:
Tavaslı Saih Sıtkı., s.213-215.
5 Taylan, “İlm-i İktisâd”, s.213-215.
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mülkiyetin fâ’ideli olduğunu, felsefe ve hukûk da mülkiyetin meşrû’iyyetini
tasdîk ederler. Ve yine yazarımıza göre; mülkiyet dâ’imî olmalıdır ve O mülkiyetin devamlılığını şu cümleleriyle açıklar. Ve mülkiyetin üç temel neticesi vardır ki, 1-Mülkün getirilerinden faydalanmak mülk sahibinin en doğal
hakkıdır, 2- Fazla kazançtan faydalanmak mülk sahibinin en doğal hakkıdır,
3- Mülk sahibinin mülk üzerinde dilediği gibi tasarruf etmek hakkı vardır.
Yani yazarımız ne tamamen sosyalist ekonomi sistemini ve ne de tamamen kapitalist ekonomi sistemini önermektedir. Yazarımız ikisi arasında bir
sistemi tıpkı Atatürk’ün tercih ettiği karma ekonomi sisitemini tercih etmektedir. Bu da mülkiyet konusuyla ilgili yukarıdaki satırlardan rahatlıkla anlaşılmaktadır. Onun bolşevizm ile ilgili görüşleri aslında birininici Beynelemilel İçtimaiyat kongresinde daha net bir biçimde ortaya konulmuştur.
Şimdi onun bolşevizm meselesine nasıl baktığı üzerinden milli değerlere
yaptığı vurguya değinmekte yarar vardır. Muslihiddin Adil Bolşevizm hakkında şunları söylemektedir. “Rus inkılabı kebiri, ve bu inkılap amillerinin
memlekette tatbik ettikleri, siyaset idareye, bütün Avrupa’yı tehdit etmektedir. Bugün Garp’ta şayi ve galip olan fikir, Bolşevizmin bir vakitler, Mihail
Aleksandroviç Bakonin(30 Mayıs 1814 – 1 Temmuz 1876)’in tesis eylediği
“Hal, fevzen anarşiden başka bir şey olmadığıdır. Bakunin beşeriyetin Hürriyet-i mutlaka ve kamile dairesinde yaşaması için, hukuk-i hürriyete mani
addettiği bütün tesisata, hükümete, parlamentolar, aile revabıtına, mezhebe, mülkiyete hasımdır. Bakunin bu meselelerin kamilen izalesi için müthiş
ihtilaller tertib etmiş, belki on kere idama mahkum olmuş, Rus asilzadelerinden bir zattır. Nısf-ı asır evvel münafisi olan Sibirya’nın buzlu çöllerinden -yayan yürüyerek- Amerika’ya kaçmış ve ateşin hitabetiyle, herkesi
maksadına alt edip sürüklemiş, Chicago’da kuvvetli bir anarşist cemiyet-i
tesis ederek kanlı bir ihtilale sebebiyet vermiş ve sonra Fransa’ya geçip yanı
teşkilata muvaffak olmuş ve aynı zamanda 1871 Komün İhtilali’ni teşvik ve
idare etmiştir. Bakunin bundan sonra İsviçre’ye geçerek orada bir anarşist
merkez idaresi vücuda getirmiş ve anarşizmi beynelmilel bir şekle sokmak
için uğraşmıştır. Diğer taraftan anarşizmin filozofu sayılan Meşhur Rus
Prensi Pyotr Alekseyeviç Kropotkin(d. 9 Aralık 1842 - ö. 8 Şubat 1921) de,
bu maksat uğrunda memleketini terk ederek senelerce İngiltere’de yaşamış
ve ihtilal fikirlerini neşr eylemiştir. İşte garpta Bolşevizmin asıl müessisleri ve bugünkü inkılabın manevi amilleri bu ademler addedilmektedir. Rus
milli cemiyetinin cemiyeti akvamda mümessili Biryançaninov, Bolşevizmin mazisinden ve Rus kavminin bulunduğu vaziyet-i elimeden bahsederken; ‘Bolşevizm bir usül-u siyaset değil, bir düsturuitikat olarak düşünülürse bir delalet-i Aberration’dır(bir tür siyasi sapma-anomi çeşididir). Eğer
fiili olursa bir cinayet-i siyasidir. Bolşevizm, arasıra şedid ihtilalcilere, hatta
müthiş buhranlara sebebiyet verebilir. Fakat devamlı bir hayatı olamaz.’ demiştir.”6
6

Taylan, Muslihddin Adil, “Beynelmilel İçtimaiyat Kongresi ve İntibalarım”,
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Bolşevizm’le ilgili yukarıda söylenenlerden de anlaşılan odur ki, Muslihiddin Adil’e göre Bolşevizm bir tür siyasal anomi yani politik yabancılaşma ve sapkınlık durumudur. Muslihiddin Adil’in Türk milleti ve milliyetçiliği ile ilgili görüşlerini de en iyi dile getiren O’nun Birinci Dünya
Sosyoloji Kongresi’nde Türk milletine hakaret eden Ermeni temsilciye
verdiği cevaptır. Şimdi bu cevaba kulak verelim. “Cemiyet-i beşeriye, efradı tekessur etmiş bir ailedir. Bu ailenin, bütün fertleri arasında hakiki teavün olmayınca, devamlı bir sulh mümkün olamaz; beynelmilel tesanüt bir
eser-i şefkat değil, menafi-i müşterike fikrine müstenit içtimai bir vazifedir.
Hiçbir millet diğer milletlerin maddi ve manevi muavenetinden müstağni
bir halde yaşayamaz. Bilhassa harb-ı umumiden sonra, galip-mağlup, bir
çok memleketlerde baştan başa tahrip edilmiş, mübeddel-i rimad olmuş şehirlerin, köylerin yekten inşası, bilumum medeni milletlere teveccüh eden
ulvi ve müşterek bir vazife halini almıştır. Ancak böyle umumi bir tesanütledir ki, sinesinde kin ve intikam tohumları besleyen menatıkta, yeniden
tesis-i muvalat mümkün olabilecektir. İşte kongre harap olan, yerlerin imarı meselesinde bu fikirlerden mülhem olmuştur. Bu meselenin müzakeresi
esnasında bize taalluk eden şayan-ı dikkat bir hadiseyi şuraya kayd ve işaret
etmek istiyorum: “Kongreye iştirak eden, Ermenistan’ın Roma sefiri mösyö “Varanadyan” ekalliyetler, meselesi hakkında heyeti umumiyeye verdiği
takrirde Ermenistan’ın caniyanebir programa tevfikan tahrip ve takriben
bir milyon Ermeni’nin -kadın ve çocuklar da istisna edilmeksizin-başı bozuk asker ve Türk ahali tarafından katl ve imha edildiğini zikr eylediği gibi
bu takriri izahen şu sözleri de söylemiştir:”7
“Ermensitan’da (Türkiye’nin ermeni sakin olan vilayetlerinde) tahrip ve
imha keyfiyeti hiçbir sebebi askeriye müstenit olmaksızın ve münhasıran
müstakil bir Ermensitan teşkiline mani olmak fikriyle, harp zamanında
idareyi deruhte eden hükümet tarafındanevvelce tespit olunmuş bir programa tevfikan icra edilmiştir. Bu mezalim yalnız itilaf memleketlerinde
v bitaraf milletlerde değil, Türkiye’nin müttefiki olan Almanya’da bile bir
hiss-i nefret ve tegbih uyandırmıştır. 1910 ve 1916 seneleri zarfında, bu faciaya mani olamayan Almanya, bu hareket-i vahşiyaneyi tegbih etmek için
bir vesile ittihaz etmez istiyordu. İşte birkaç ay evvel yerilen cinayet mahkemesi heyet-i adulenin bu mezalimin başlıca amili olan Talat Paşa’nın katili
Ermeni gencin beraetine karar vermesi, Almanya’da beslenilen nefreti bariz
bir surette ispat eylemiştir.”
“Bir milyon Ermeni kadın ve çocuklar da dâhil olduğu halde tehcir esnasında yollarda başı bozuk asker ve ahali tarafındanbir sureti vahşiyanede
katledildi. Ermeni vilayetlerinde Ermeni kavminin asırlardan beri tesis ve
ihya ettiği asar ve mebani namına ne varsa hayvanat ve nebatata varana
İstanbul Matbaay-ı Amire, 1338-1341, s.
7 Taylan, “Beynelmilel İçtimaiyat Kongresi ve İntibalarım”, s. 25-26.
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kadar her şey kamilen tahrip ve imha olundu. Bu mezalimi istilzam eden
esbabı tahlile girişmeyeceğim.Neslen bade neslin intikal eden ve günleri
mazide olan bir zihniyet-i müşterekten bahsetmeyeceğim. Bunlar nazar-ı
içtimaiyata müteallık mesaildir. Biz ise burada ameli hareket etmek üzere
içtima etmiş bulunuyoruz.”8
“Bundan sonra mösyö Varanadyan Ermeni mukadderatının garp devletlerince büsbütün ihmal edildiğinden, şikayet etmiş ve Ermenistan’ın
imarı için muavenet edilmesini, Cemiyet-i Akvam nezdinde bir imar komisyonunun teşkilini şarkta cereyan etmiş olan hadisat hakkında tahkikat
icra edilmesini talep eylemiştir. Mösyö Varanadyan’ın muhiç bir lisanla
söylediği bu sözlerle Türk murahhası itidal ve metanetle şu müdafa da bulunmuştur.9 “Türk-Ermeni meselesinintedkiki ve bu babdaki mesuliyetlerin tahrisi, ilmi, bir kongrenin salahiyeti haricindedir. Önegeçen bu mesele
etrafında münakaşaya girişmeyi muvafık bulmuyorum. Nitekim dün bir
başka vesile ile Alman murahhası muhteremi müderris “Ratgen”ilanı harbin mesuliyetini muhariblerden bir zümreye atfetmek istediği vakit, heyeti
muhteremeniz, bu meselenin münakaşası mutemirin selahiyeti haricinde
olduğuna karar vermiştir. Vaziyet aynıdır. Mamafih Ermeni murahhası büyük ve necip milletime isnatlarda bulunduğu için, ifadelerini vesaikle red ve
tekzip ve izay-ı kiramiyi tenvir etmek mecburiyetindeyim:” Şarkta cereyan
etmiş olan müessif hadiselerin kimler tarafından ihdar ve ika edildiğine ve
Türkiye’nin tamamiyeti mükemmeliyesi ve alelumum Türk ahalisi hakkında Ermeni kavmiyetleri tarafından icra edilmiş mezalime eser, resmi ve
hususi binlerce vesaik-i cihan efkar-ı umumiyesine arz olunmuştur. Bilhassa “Türk-Ermeni Meselesinin Mahiyeti Hakkında” ünvanı altında intişar
eden eser, bu babda tam ve adil bir fikir vermeye kafidir.”10
“Bir nüshasını kitapta tevdi eylediğim bu eserin mütalasını bilhassa rica
eylerim. Ben burada heyet-i muhtereminizi işğal etmemek için vesaik-i
mevcudeden yalnız birini zikretmekle iktifa edeceğim. Altı sene Erzurum
ve Van general konsolosluklarında bulunmuş olan bir Rus generali “General
Mayevesky” bir raporunda bakınız; ne suretle idare-i kelam ediyor: (Şarkta
vakit vakit zuhur eden ihtilallerin mesuliyeti, daima Türklere ve kısmen
Türk hükümetine teveccüh edilmektedir. Halbuki hakkında bu ihtilaller bir
Türk tazyikinin akis tesiri değildir. Bilakis Babıali’nin hususat-ı mezhebiye
ve milliyede Hristiyanlar’a takip ettiği gayet vasi bir serbestiyetinin
neticesidir. Avrupa’nın müdahalesini talep etmek bu sayede ilan-ı istiklal
eylemek için her ne pahasına olursa olsun, ihtilaller vücuda getirmek,
Türkiye’de sakin Hıristiyanların gaye-i amalidir. Türkler yalnız diğer
Akvam-ı İslamiye arasında değil, Asyay-ı Suğra’da sakin bütün milletler
8 Taylan, “Beynelmilel İçtimaiyat Kongresi ve İntibalarım”, s. 26.
9 Giordani Legislation Social Mecmuası, C:I, :Sayı:6, s.29-292.
10 Taylan, “Beynelmilel İçtimaiyat Kongresi ve İntibalarım”, s. 26.
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arasındamümtaz bir unsur teşkil ederler. Rus ve Avrupa matbuatının bir
kısım mühimi tarafından Türklere isnad olunan müsavi onların fıtratlarında
meknuz değildir. Hakikati olduğu gibi söylemek icab ederse, itiraf etmelidir
ki, Şark’ta zulüm edenler Müslümanlar değil, fakat Hıristiyanlardır. Türk
Murahhası, Harap hükümetinin siyasetini müdafaa bir lahza hatırından
geçirmemiştir. Yalnız şurasını söylemek mecburiyetindeyim ki; Türkiye
mevcudiyeti mevzu bahis olan müthiş bir harbe girişmiş ve memleketin
bütün kuvvasını ve vesaitini muzafferiyetin istihsaline hasretmiş olduğu
bir zamanda harici düşmanla birlikte hareket eden dahili bir düşman
karşısında bulunmuş ve öyle bir vaziyette her hükümetin bila-tereddüt
yapacağı bir harekete tevessül; yani Ermenileri harp mıntıkası haricine
tehcir etmeğe mecbur olmuştur. Mamafih tehcir esnasında bazı müessif
vekayiin hadis olduğuna(meydana geldiğine) bilahire vakıf olan millet,
mütarekeyi müteakip mütecasirlerini(kalkışanlarını) pençe-i kanuna
teslim etmekte tereddüt etmemiştir. Şarkta cereyan eden vekayi hakkında
tahkikat icrası teklifine gelince: Bu hususta, bi-tarafane tahkikat icrasını
arzu etmeyecek bir tek Türk mutasevver değildir. Nitekim Bab-ı Ali’nin 19
Şubat 1919 tarihinde itilaf devletlerine verdiği muhtırada Şark’ta müessif
hadiselere meydan verenlerin derece-i mesuliyetini tayin etmek üzere
bi-taraf devletlerin murahhaslarından mürekkep bir heyet-i tahkikenin
izamını bizzat talep eylediğini heyet-i muhteremelerine tahattür ettirmek
istiyorum. Ermeni murahhasının Türk seciyesi ve zihniyeti hakkında
ima etmek istediği ifadata gelince, o sözlere Frnasız edib ve tarihşinası
meşhur Lamartin’in lisanıyla ve şu sözlerle cevap veriyorum: ‘Türkler
bir ırk ve millet sıfatıyla Şark akvamı arasında birinci mertebeyi ve
şayanı hürmet mevki-i ihraz eder. Türk hasleti kavmiyesi yüce ve asil,
şecaati nakabil-i tenkid, fedail-i medeniye ve aileviyesi her bi-taraf fikre
hürmet ve hayret ilga edecek mahiyettedir. Türkün necabeti(soyluluğu)
nasiyesinde(alın yazsıında) menkuştur(nakşolunmuştur). Ve bütün
hissiyatı alicenabanedir(civanmerdanedir). Türk mutekit ve dindar,
kahraman ve fedakâr bir kavimdir. Türk ırkı insaniyete şeref veren bir
ırktır.’ Bu hakikatlerin gayet samimi bir tarzda izahı aza üzerinde o kadar
feyyaz tesirler bırakmıştı ki Mösyö Varanadyan’ın, sözlerimi kesmek üzere
ve yermeğe teşebbüs ettiği izahat ,şiddetle redde maruz oluyor ve (Türk
murahhası müdafanıza devam ediniz!) sözleri tekrar ediliyordu.”11
Adil’in Fransız şair ve tarihçisi Lamartin’den naklettiği şu güzel
satırlar konuyu özetler niteliktedir aslında. “Türkler bir ırk ve millet
sıfatıyla Şark akvamı arasında birinci mertebeyi ve şayanı hürmet
mevki-i ihraz eder. Türk hasleti kavmiyesi yüce ve asil, şecaati nakabil-i
tenkid, fedail-i medeniye ve aileviyesi her bi-taraf fikre hürmet ve hayret
ilga edecek mahiyettedir. Türkün necabeti(soyluluğu) nasiyesinde(alın
11
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yazsıında)
menkuştur(nakşolunmuştur).
Ve
bütün
hissiyatı
alicenabanedir(civanmerdanedir). Türk mutekit ve dindar, kahraman ve
fedakâr bir kavimdir. Türk ırkı insaniyete şeref veren bir ırktır.” Lamartin’den
nakledilen yukarıdaki sözler Muslhiddin Adil’in milli meselelerden ne denli
heyecanlı, atik ve cesur olduğunu yani tam bir Türk ve Türk Milliyetçisi
olduğunu gösteren en dikkat çekici ve ispat edici delil gibidir.
Onun Türk Milliyetçiliğine ilişkin görüşlerini biraz daha detaylandırmak
gerekirse kendisinin millet tanımını nasıl yaptığına bakmakta fayda vardır.
Muslihiddin Adil’e göre; “Millet; bir toprakda yaşayan ve aynı kanûna, aynı
hâkimiyete tâ’bi olan insânların hey’ât-ı mecmû’asıdır.”12 Muslihiddin Adil’e
göre; nefsimize, â’ilemize karşı olan vazîfelerimizden sonra, vatan ve milletimize karşı da vazîfelerimiz olduğunu söylemiştim. Bu musâhabemde işte
o vazîfeleri size öğretmeye çalışacağım. Vatan nedir? – Vatan, yalnız doğduğumuz şehir veya kasaba değildir. Vatan bundan çok daha büyükdür. Vatan
bütün devlettir. Bizim cedlerimizin yaşadığı şu güzel ve feyzli topraklar, bu
her şeyden, her memleketden güzel olan yerler, bunlar vatanımızdır. Her vatandaşın en mukaddes vazîfesi, vatanını sevmek ve ona karşı ömrünün son
dakikasına kadar hidmet etmekdir. Vatanımızı analarımızı sevdiğimiz gibi
sevmeliyiz. Çünkü vatan da anamızdır. Vatanı sevmek demek, onun yaşaması ve yükselmesi için çalışmak ve hatta icap ederse hayâtımızı bu uğurda
fedâ etmek demektir.”13 “Evlatlarım; vatana karşı olan vazîfemiz, her vazîfeden mukaddesdir. Çünkü bütün vazîfelerimiz, vatan vazîfesine bağlıdır.
Vatan mahvolursa, her şey mahvolmuş demekdir. Bundan dolayı vatanın
menfa’âtini ve nâmûsunu muhâfaza için, her arzuyu, her şey’î bilâ tereddüd
fedâ etmeliyiz. Türk târîhinin şanlı sâhifeleri, hep vatan uğrunda hayâtını
fedâ eden kahramânlarla doludur. Vatanı ve milletin istiklâlini kurtarmak
için Anadolu’da, düşmanın tecâvüzlerine karşı koyan, âziz yurdumuzu kurtaran büyük kumandânlarımızın kahramânlıkları vatan muhabbetinin birer
parlak misâli değil midir? Millet nedir? – Vatan ne demek olduğunu öğrendiniz. Şimdi millet nedir, onu anlayalım. Millet ? Bir toprakda yaşayan
ve aynı kânûna, aynı hâkimiyete tâbi’ olan insanların hey’ât-ı mecmû’asıdır.
Aynı kânûna, aynı hâkimiyete tâbi’ olan insânlar arasında tâm bir muhabbet
olmak lâzımdır. Bir vatanda yaşayan, fakat başka başka dinlere mensûb olan
insanlar bile millet efrâdı sayılır. Nitekim Türkiye’de yaşayan, Türk tâbi’iyyetinde bulunan vatandaşların ûmumuna “Türk” denir.”14
Vatan sevgisi Adil’in satırlarında şöyle ifadesini bulmuş gibidir.
“Vatanımızı düşmânların tecâvüzünden korumak için, onu müdâfa’aya her
vakt hâzır olmamız lâzımdır. “Askerlik”, her Türk’e düşen bir vazîfedir. Vakti
gelince askerlik hizmetimizi en büyük bir zevkle i’fa etmeliyiz. Hergün
12
13
14
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hürmetle ve muhabbetle selâmladığımız Türk sancağı, vatanın bizden
beklediği hizmeti îfâya hâzır bulunmaklığımızı ihtâr eden şanlı bir âlametdir.
Türk bayrağı, bütün diğer bayraklardan ulvî ve heybetlidir. Sancak bize â’ile
ocağını, mensûb olduğumuz milleti ve îfâsına mecbûr olduğumuz vazîfeleri
ihtâr eder. Evlâdlar, vatanınızı nasıl seviyorsanız, askerliği de öylece seviniz.
Ordu gençlere müsâvâtı öğreten en iyi bir mektebdir. Orduda zengin,
fakîr herkes birdir. Zengin gençlere, fakîr vatandaşlarını tanımak ve onları
sevmek için askerlik en iyi bir vâsıtadır. Bütün vatandaşlar orada, hep bir
toprağın evlâdı olduklarını daha iyi duyarlar. Orduya köylü tahammülünü,
şehirli mağrifet ve hünerini getirir.”15 “Askerlik her Türk’e düşen bir vazîfedir.
Türk sancağı, vatanın bizden beklediği hidmeti îfâya hâzır bulunduğumuzu
ihtâr eden şanlı bir alâmetdir. Ordu, gençlere müsâvâtı öğreten en iyi bir
mektebtir. Gençler askerlik çağına varmazdan evvel askerliğe hazırlanmış
bulunmalıdırlar. Bu da idmanlar ve izcilik gibi ta’lîmlerle olur.”16
Adil Türk’ün seciye ve ahlakı konusunda da şunları düşünmektedir.
“Türk elemlere mütehammil, silahşörlükde son derece mâhir, müşkilâta
karşı fevka’l-âde cesûr bir kavmdir. Düşmanlarına merdçe mukâbele etmek,
mağlûblara karşı âlicenablık göstermek Türk’ün millî seciyesidir. Türk’ün
büyük tabî’iyyetlerinden biri de (vatan muhabbeti) dir. Türk yurdunu derin
bir aşkla sever. Hayâtda muvaffak olmak için iyi bir seciyeye mâlik olmak
lâzımdır. İyi bir seciye sahibi olmak istiyorsanız, daha küçük yaşdan fikrinizi,
duygularınızı, merâmınızı terbiye etmeğe çalışınız. Her milletin husûsî bir
seciyesi vardır. Türk milletinin iyi seciyeleri pek çokdur. Türkler cengâver,
nâmûslarını muhâfazada fevka’l-âde asabî, mükerrem, fedâkâr, itâ’atli ve
iyi kalbli, azimli bir millettir. Evlâdlarım, son senelerde gördüğünüz vatanperverâne hareketler Türk milletinin ne kadar büyük ve yüksek seciyeli bir
millet olduğunu size çok güzel isbât etmişdir. Küçük efendiler, böyle büyük
bir milletin evlâdı olduğunuzdan dolayı iftihâr ediniz. Dünyada Türk kadar
hürriyeti, istiklâli uğrunda bütün düşmanlarıyla kahramânca döğüşmüş ve
muzaffer olmuş milletler nâdirdir.”17
Dönemin Avrupa irfanından nasıl faydalanılabileceğini de Alman
Hayat-ı İrfanı adlı eserinde “Alman irfânından alacağımız dersler” başlıklı
bölümde özetleyen Muslihiddin Adil özetle Avrupa medeniyetinden nasıl
faydalanabileceğimizi de şöyle dile getirmektedir. M. Adil Taylan, mikrososyolojiyi benimsemiş bir sosyolog olarak, Türk toplumu için milli harsa
dayalı bir eğitim sistemi önermektedir. “Millî hars ve terbiye ıslâhâtı: Bir millet, târîhini, îcâbât-ı muhîtiyesini inkâr etmedikçe, diğer milletin
medeniyetini aynen temessül edemez. Aynen kabûl etmek isterse, bu sahte,
taklîdî bir medeniyyet olur. Alman irfânında, fenn ve san’atından istifâza
15
16
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etmek isterken, bu esâsı nazar-ı dikkate almak mecbûriyetindeyiz. Bu
husûsda Japonlar, bizimçün, pek güzel bir numûne teşkîl eder: Japonya’yı
bugünkü derece-i kemâle îsâl eden medeniyyet, şübhe yok ki, garb
medeniyetidir. Fakat Japonlar bu medeniyeti temessül ederken, hasâ’il-i
kavmiyelerini terk etmemiş; bi’l-aks, târîhlerini, an’anelerini ve bi’l-hâssa din
ve milliyetlerini tamâmen muhâfazada azimkârâne sebât göstermişlerdir.
Türk’ün de ayrı seciyesi, hasâ’is-i kavmiyesi vardır. Bu hasletler tamâmen
muhâfaza edilmelidir. Onunçün, Alman irfânından istifâza ederken,
gâyemiz, hayât-ı cem’iyyetde, millî bir hırs yaşatmak olmalıdır. Her milletin
husûsî bir hırsı vardır. Ve bu hırs, onunçün terbiye gâyesidir. Millî hırsımıza
yeni ufuklar açan, muhterem müderris Ziya Gökalp Bey diyor ki: “Türk
çocuğu Türk milletinin içinde yaşayacak ise, Türk milletinin harsına göre
terbiye edilmelidir. Türk milleti, yirminci asrın içinde yaşıyorsa, hırsı da
yirminci asra mensûb bir hırs demekdir. O hâlde Türk çocuğu bu hırsa
göre terbiye görürse mu’âsır bir terbiye görmüş olur. Mevcûd terbiyemizin
fenâ netîceler vermesi, terbiyemizin mevzû’ı milî hars olmasından değil,
bi’l-aks beyne’l-milel medeniyetler bulunmasındandır. Terbiyede yapılacak
doğru bir inkılâb, harsı bırakıp medeniyete doğru gitmek değil, medeniyeti
bırakıp harsa doğru gitmek sûretinde tecellî edebilir.”18
Yorumlarında sosyal değişime de yer veren M. Adil Taylan sosyal
değişimin buhrana dönüşmemesi gerektiğini de şöyle ifade ediyor.“Biz,
serî’ inkılablara ma’rûz kalmış bir milletiz. Bu sûretle bizde terbiye
mes’elesini tanzîm etmek, zannolunduğu kadar kolay bir şey değildir. Bi’lhâssa, son senelerde hayât-ı ictimâ’iyyemizde serî’ tahavvüllere uğruyoruz.
An’anelerimiz, âdetlerimiz birer birer yıkılıyor, ahlâkî fikirlerimiz de
değişiyor, hülâsa bütün ma’nâsıyla bir buhrân hayâtı yaşıyoruz. İşte, bu
ictimâ’î buhrân karşısında terbiye mes’elesinde emîn ve sâlim bir hatt-ı
hareket ta’kîb etmek, yarınki nesil için yeni akîdeler, yeni an’aneler
te’sîs ederek gençliğin rûhunda yeni buhrânlar uyandırmaya çalışmak
mekteblerin vazîfesidir. Fikrimizce, terbiye mes’elesinde yapılacak ıslâhât,
derecât-ı tahsîliyyemizin umûmuna şâmil olmak îcâb eder. İbtidâ’en,
memleketde ilm ve ahlâk hâkimiyetini ve millî hırsı te’mîn edebilmek için
dârü’l-fünûnumuzun ıslâhına ma’tûf olan mesâ’î sür’atle itmâm ve ikmâl
edilmelidir. Muhîtimizde ilm ü hakîkat aşkını, ahlâk ve fazîlet fikirlerini
neşr ve tesbît edecek en büyük mü’essese, dârü’l-fünûndur. Memleketde
hakîkî bir zümre-i mütefekkire vücûda getirmek, millî bir hırs te’sîs etmek
isteyen bir milletin dârü’l-fünûnuna büyük ehemmiyet atfetmesi îcâb eder.
Dârü’l-fünûn, vatanda fikrî ve ictimâ’î bir vahdet husûlüne hidmet edecek
en büyük âmildir. Bu cihetle, dârü’l-fünûnun teşkîlât ve tedrîsât i’tibârıyla
bir mükemmeliyet arzetmesi, memleketde ictimâ’î inkılâbın mukaddemesi
18 Taylan, Muslihiddin Adil, “Alman Hayat-ı İrfanı”, Matbaa-i Amire, İstanbul,
1917, s.220-221.
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demekdir.”19Böylelikle Taylan sosyal değişimin mukaddimesi, girizgâhı ve
bir tür önşartı olarak darülfünunun mükemmelleştirilmesini görmektedir.
M. Adil Taylan, darulfünunun vazgeçilmez iki özelliğinin darülfünunun özerk olması ve bilimsel hürriyet fikrinin esas kabul edilmesi ve ayrıca
uzmanlaşmanın ya da branşlaşmanın esas kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak bu konuda şöyle demiştir: “Dârü’l-fünûnumuzda yapılacak esâslı ıslâhât, dârü’l-fünûnun şahsıyet-i ma’neviyyeyihâ’iz olması ve hürriyet-i
fikriye esâsının kabûl edilmesidir. Memleketde hakîkî bir inkılâb-ı ilmî vücûda getirebilmek için, dârü’l-fünûn, mu’tedil bir muhtâriyeti hâ’iz olmalı ve tedrîsâtı her türlü kuyûddan âzâde olarak, serbest bir tarzda cereyân
edebilmelidir. Hürriyet-i tedrîs gençlere taharrî-i hakîkati ve bir hakîkat-i
ilmiyye karşısında – mülâhazalarımıza, münâfî bile olsa – hürmetle baş
eğmeyi öğretecek, bu sâyede memleketde hakîkî âlimler, derhâl keşf olunacakdır. Dârü’l-fünûnda yapılacak ıslâhât esâslarından biri de, tedrîsâtın
ilmde mütehassıs yetişdirecek sûretde zümrelere tefrîkidir. Dârü’l-fünûna
gelen talebe, esâsen ma’lûmât-ı umûmiyyeyi hâ’iz olarak gelir. Gençler, burada, yalnız ihtisâsî mesâ’ille alâkadâr olmalı, vaktini asl ihtisâs kesbetmek
istediği ilme hasredebilmelidir. Bu usûl-i ihtisâsın müsmir netîceleri verebilmesi, dârü’l-fünûn müderrislerinin mesâ’î-i mahsûsasına mütevakkıfdır.
Nefslerin ilme vakfeden müderrislerin vazîfesi, yalnız takrîrden ibâret olamaz. Müderris, dârü’l-mesâ’îlerde talebe ile mütemâdiyen temâsda bulunarak onlara rehber ve mürşid olmalıdır. Dârü’l-mesâ’îlerin tekâmülünden en
ziyâde beklenilecek hidmet, budur. Memlekete ihtisâs rûhu sokmak, mütehassıs yetişdirmek için bundan başka çâre yokdur. İhtisâs-ı esâsî kabûl
edilince, sınıf teşkîlâtında değişmesi zarûrîdir. Bizde bazı fakülteler, zümre
teşkîlâtı esâsını kabûl ve tatbîk etmişdir. Bu teşkilâtın umûm fakültelere,
teşmîli, bi’l-hâssa arzu olunur.”20
Sultanilerin yani dönemin liselerinin ve darülfununun önemi konusunda ayrıca yine şunları şöylemektedir. “Bir hisse ayırılmış, millî hars nokta-i
nazarından pek ziyâde ehemmiyeti hâ’izdir. Sultânîlerin fenn ve edebiyât
şu’beleri, ilm ve hars şu’beleri demekdir. Hars şu’besi olan edebiyât kısmı programda felsefe, mantık, ictimâ’iyyât dersinin bulunması zarûrîdir.
Memlekete mütevâzin seciyeli gencler yetişdirmek için, fenn şu’besinde de
felsefeye bir mevki’ verilmişdir. Bu sâyede müsbet ilimlerin, gencin rûhunda yapabileceği buhrânlara mukâvemet etmek ve memleketde millî hırs
uyandırmak mümkün olabilecekdir. Tahsîl-i ibtidâ’î mecbûriyetinin, memleketin her tarafında muvaffakiyetle tatbîk edilebilmesi için, mekâtib-i ibtidâ’iyyenin teksîrine ve bi’l-hâssa iyi mürebbî ve mu’allim yetişdirilmesine
gayret edilmelidir. İyi mürebbî ve mu’allim yetişdirmek, mühimm bir terbiye mes’elesidir. Bu cihetle, ibtidâ’î dârü’l-mu’allimîn ve dârü’l-mu’allimâtlarımızı, tekemmül etdirmelidir. Son seneler zarfında dârü’l-mu’allimîn dâ19
20
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rü’l-mu’allimât hayâtında şâyân-ı şükrân ıslâhât vücûda getirilmişdir. Fakat
bu kadarı kâfî değildir. Bir kere, ibtidâ’î dârü’l-mu’allimîn ve dârü’l-mu’allimâtlara dâhil olacak gençlerin yalnız tahsîl-i ibtidâ’îyi ikmâl etmiş olmaları maksadı te’mîn edemez. Buraya ancak, i’dâdîleri ve sultânîlerin devre-i ûlâsını ikmâl edenleri kabûl etmelidir. Bu sûretle dârü’l-mu’allimîn
ibtidâ’î tahsîli, şimdiki seviyesinden daha yüksek bir dereceye çıkarılmış,
daha esâslı ma’lûmâtı hâ’iz ibtidâ’î mu’allim ve mu’allimeleri yetişdirilmiş
olur. Bu husûsda Alman teşkîlâtı, bizimçün pek güzel numûne olabilir.
Tâlî mektebleri mu’allimlerini yetişdirecek mü’esseseler, dârü’l-fünûndur.
Dârü’l-fünûnlarda derslerin, zümrelere ayrılması sûretiyle icrâ edilecek
teşkîlât, sultânîler içinde mütehassıs mu’allim yetişdirilmesini te’mîn edecekdir. Devletçe, mu’allimlerin ikdâr ve terfîhi mes’elesine de, şumûllü bir
nazar atfedilmelidir.”21
“Mu’allimin bir tetebbu’ ve ilm mes’elesi olmakla berâber, nefsini ilme
vakfedeceklere maddî bir refâh ve ma’nevî bir mükâfât gösterilmekde lâzımdır. Her mu’allim bilmelidir ki, müddet-i hidmeti yükseldikçe muhassesâtı
da lâzımdır. Her mu’allim bilmelidir ki, müddet-i hidmeti yükseldikçe, muhassesâtı da tezyîd edilecek ve bi’l-aks meşâgili tahfîf olunacakdır. Mu’allim
hangisini, hangi gün tahsîsâtına ne mikdâr zamm icrâ edileceğini, talebi
sebk etmedikçe, yerini ve mektebini değiştirmeksizin ne sûretle mazhar-ı
mükâfât olacağını sûret-i sarîhada bilmelidir. Almanya, mu’alimlerine bu
istikbâli, kat’iyyet ve sarâhatle göstermiş ve bu sâyede mu’allim, mesleğine
büyük bir şevk ve harâretle merbût kalmışdır. Bundan başka, mu’allimlerin
ve devlet nazarında müstesnâ birer mevki’i olmalıdır. Mu’allimlere teşrîfâtda bir mevki’ şeref-bahş etmeli ve her vesîle ile kadr ve mevki’lerini i’lâ
edecek sûretde hareket olunmalıdır. Sonra, mu’allimler, aralarında te’sîs-i
münâsebet edebilecek tarzda teşkîlâta mazhar olmalıdır. Almanya’da, her
sınıf mu’allimler, aralarında cem’iyyetler teşkîl ederek terakkıyât-ı fikriyyeleri esbâbını istikmâl etmişlerdir. Memleketin her tarafında yüzlerce mu’allim mahfilleri te’essüs etmiş; mu’allimler, muhâzaralarıyla, neşriyâtıyla, terakkiyât-ı fikriyyeye büyük hidmetler îfâ eylemişdir. Bizde de bu teşkîlâta
ihtiyâc vardır. Bu teşkîlât, devletçe mazhar-ı himâye olmakla berâber, bi’nnefs mu’allimler tarafından vücûda getirilmelidir.”22
Günümüz Türk toplumu göz önüne alındığında o dönemin
Almanya’sındaki öğretmen profili ile Türk toplumundaki öğretmen porfili
kıysalandığında yazarımızın neyi kast ettiği anlaşılacaktır. Ayrıca engelli ve
üstün zekâlı çocukların eğitimine de değinen M. Adil, engelli eğitimin ya
da özel eğitimin ne denli önemli olduğu konusunda şu cümleleri beyan
etmektedir. “Alman terbiyesinin ser muvaffakiyyeti, mekteblerde tecânüsün
te’mîn ve tedrîsâtın hayâtla alâkadâr edilmiş olmasındadır. Tabî’î ve gayr-i
21
22
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tabî’î çocuklar, ayrı ayrı mekteblerde ve hiç değilse ayrı dershânelerde tedrîs
edildiği için, her sınıf bir tek rûh taşır. Denilebilir ki, bizde de, mekteblerde
bu tecânüsü te’mîn etmek zarûreti vardır. Memleketimizde henüz gayr-i
tabî’î çocuklara mahsûs mu’âvin mekteblerin açılmamış bulunması hayât-ı
terbiyemiz için bir noksândır. Bu noksânı bir an evvel ikmâl etmek, rûhen
ve cismen za’îf olan çocukların tedâvîsine çalışmak mühimm bir vazîfedir.
Mu’âvin mektebler sırasında, a’mâ mekteblerinin küşâdına ve mevcûd dilsiz
mektebinin de ıslâhına ve teksîr-i a’dâdına ihtiyâc vardır. Ma’mâfîh, a’mâ ve
dilsiz mekteblerine muktedir mu’allim ihzâr edebilmek için, Almanya’nın
dilsiz ve a’mâlar dârü’l-mu’allimînlerine, bazı müsta’id gençlerin, şimdiden
gönderilerek yetişdirilmelerini te’mîn etmelidir.”23
Ve son olarak kadınların eğitimi konusunda neler yapılması gerektiğini
de şöyle ifade etmektedir: “Terbiye mes’elesinde, nazar-ı dikkate alınacak
mühimm bir noktada kızlarımızın terbiyesidir. Bu husûsda Almanya’da
sarfedilmiş olan mesâ’î, bizimçün numûne-i imtisâl olmaya şâyândır.
Almanya, terakkıyâtının mühimm bir kısmını nisvânına medyûndur.
Orada, â’ile hayâtı kadın sâyesinde yükselmiş ve kadın, azim ve fa’âliyetle
hayât-ı ictimâ’iyyenin her safhasında erkeğin zahîr ve mu’âvini olmuşdur.
Biz de yükselmeye azmetmiş bir milletiz. Binâ’en-aleyh, terbiye-i nisvânı,
terbiye-i hareketlerinin ilk safhasına koymak mecbûriyetindeyiz. Nisvânın
terbiyesine vereceğimiz ehemmiyet, ibtidâ’en, onlara karşı olan bir deynin
hisse-i şükrânıdır. Biz, âdâbımızı, an’anelerimizi ve nihâyet lehçemizi
kadınlığa medyûnuz. Erkekler, garb terbiyesine temessül devresinde iken,
rûhlarında, millî usâreyi kurutmadan, yalnız onlar muhâfaza etdiler.
Türkçeyi aralarında en iyi konuşan onlardır. Onlar, Türk âdâbının, Türk
terbiyesinin de el-ân en güzîde birer vârisesi kaldılar. Kızlarımızın terbiyesi,
bizde, â’ile hayâtını da tanzîm edecekdir. İ’tirâf etmelidir ki, bizde hayât-ı
â’ile, henüz, ensâl-i âtiyeye mümtâziyet verecek bir şekilde değildir.
Hâlbuki â’ile hayâtını tanzîm etmek, bir cem’iyyetin akdem vazâ’ifidir. Â’ile,
beşeriyetin ilk mü’essesesidir. Elsân-ı vatanını, mensûb olduğu milleti ve
nihâyet bütün beşeriyeti, ancak â’ile feyziyle sever. En kavî milletler, â’ilelerin
sağlâm teşkîlâtı üzerine istinâd eden milletlerdir. Erkek ve kadında yekdiğere karşı aradığımız te’âvün, hürmet ve muhabbet hislerinin uyanması,
ancak â’ilelerin muntazam esâslar üzerine kurulmasıyla mümkündür.
Unutmamalıdır ki, şerâ’it-i hayâtiyyemiz her gün değişmekdedir. Bizde
de hayât, gitdikçe güçleşiyor. Artık bir â’ile re’îsi, bütün efrâd-ı â’ilenin
humûle-i vazâ’ifini omuzlarında taşımaya muktedir değildir. Bi’l-hâssa fakîr
halkda, bu ihtiyâc kendini daha şiddetle hissetdirmekdedir. Bugün, erkeğin
mesâ’îsine kadının da iştirâk eylemesine ihtiyâc görülüyor. İleride, san’at
hayâtı uyandığı, fabrikalarımız, ma’denlerimiz işlemeye başladığı zaman,
amele sefâletleri, bizde de başgösterecek. En mütemeddin memleketlerde
23

Taylan, “Alman Hayat-ı İrfanı”, s.224-225.

156

İLAHİYAT’TA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

bile, amele hayâtı henüz iyi addedilecek dereceden çok uzakdır. İşte, bu âtî-i
karîb için şimdiden hazırlanmak, kadınlarımızı, ona göre metîn ve esâslı
bir terbiye ile mücehhez bulundurmak lâzımdır. Kızlarımızın, terbiyesine
ihtimâm etmekde, bizimçün kuvvetli bir âmil daha vardır. Hepimiz biliyoruz
ki, gençlerimiz irfânen yükseldikçe, te’ehhül hakkındaki fikirleri, büsbütün,
değişiyor. Bütün gençler, mes’ûd bir â’ile teşkîl edebilmek için, herşeyden
evvel, irfânen kendilerine küfüv olabilecek kızlar arıyorlar. Ve muhîtlerinde
bunları bulamayınca, ya evlenmekden vazgeçiyor, yâhud bir ecnebî kızla
akd-i izdivâc ediyorlar. Birçok güzîde gençlerimiz, bu sûretle muhtelit bir
â’ile hayâtı teşkîl etmişlerdir. Bu hâli, Türk kadınlığının istikbâli nâmına
bir alâmet-i izmihlâl addeylemek zarûrîdir. Bu temâyüle sedd çekmek
için, kızlarımıza asrın ihtiyâcıyla mütenâsib derîn bir irfân verebilmelidir.
Bizde, Balkan Haribi’nin ferdâ-yı intibâhından biri, inâs mekteblerinde,
ciddî ıslâhât hareketleri, başlamışdır. Bugün o ıslahât hareketlerinin
ikmâl edilmesi ve bi’l-hâssa tâlî tedrîsâtda Alman teşkilâtının, cüz’î
ta’dilât ile, mekteblerimize kabûl edilmesi pek muvâfık olduğu kanâ’atinde
bulunuyorum.”24
Kendi döneminde Alman Eğitim Sistemi örnek alınarak Türk Milli
Eğitiminde ne gibi değişiklikler yapılması gerektiğini yazarımız M. Adil
Taylan böylece özetlemiş olmaktadır. Konuyla ilgili şu söylenebilir ki, Türk
Milli Eğitiminde Köy Enstitüleri örneğinde olduğu gibi Pestalozzi ve Kerschenschteiner gibi ünlü Alman eğitimcilerinin görüşlerinin örnek alındığını
görmek rahatlıkla mümkündür. Ve Sonuç olarak Adil Taylan Bey’in bu çabalarının boşa gitmediği Cumhuriyet Dönemi’nde Alman eğitim sisteminin cidden örnek alındığı rahatlıkla söylenebilir.

SONUÇ
Böylelikle o individüalist bir sosyolog olduğunu ortaya koymakta, sosyoloji görüşünün temeline bireyi yerleştirmekle her şeyin temelinde insana
saygının yattığını kabul ederek, bireyselci ve fonksiyonalist yani toplumsal
bütünleşmeden yana bir sosyolog olduğunu açık yüreklilikle dile getirmektedir. Hem de bunu ortaokul düzeyinde yazdığı bir vatandaşlık bilgisi kitabı
sayılabilecek bir kitap ile bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. O rasyonalist, aynı zamanda realist bir sosyolog kimliği çizerek toplumsal gerçeklikten hareket eden tavrından kitap boyunca hiç taviz vermemektedir. Yani
kendi döneminin bazı sosyologları gibi hayalperest bir Turancı değil, ayakları yere basan ama toplumunu ve milletini de seven ve Bir Anadolulu Türk
milliyetçisi profili ortaya koyarak değerli bir sosyolog imajı çizmektedir.
O sosyal bütünleşmeden yana fonksiyonalist bir sosyolog olarak dinin
lüzumuna inanmaktadır ve dinsiz bir toplumsal hayatın var olamayacağını
iyi bilmektedir.
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Onun İslamiyet’le ilgili şu son sözleri onun din görüşünü özetlemek açısından yeterlidir: “İslâm halîfeleri en büyük âlimleri, san’atkârları dünyânın
her tarafından saraylarına celbederlerdi. Bi’l-hâssa “El-Me’mûn” zamânında ulemâ vatanın en kıymetdâr bir sermâyesi, bâ’is-i iftihârı olmuşdu. Bağdad’da, Endülüs’de halîfeler sık sık ulemâyı ziyâret eder ve ellerini öperlerdi.
Hulâsa, ilm ü fenn, san’at ve edebiyât i’tibârıyla Arapların kat’ etdiği mesâfe-i irfân cidden pek büyükdür. Dokuzuncu ve onuncu asırlarda medeniyet-i İslâmiyye en yüksek bir dereceye vâsıl olmuş iken, Avrupa’da zâdegân
okuma yazma bilmemekle iftihâr ederlerdi. İslâmiyetin terakkî muhibbi,
medeniyet hâmisi bir dîn olduğunu garbın munsıf muharrirleri de tasdîk
etmekdedir. İslâm medeniyetini iyiden iyiye tetebbu’ etmiş olan hakîm-i
şehr (Gustave Le Bon): “Kur’an-ı Kerîm’in efkâr-ı hürriyetet-perverâneyi
[hürriyet-perverâneyi] câmi’ olduğunu ve İslâmiyetin keşfiyât-ı ilmiye ile
kâbil-i te’lîf-i edyânın birincisi bulunduğunu” söylüyor.”25
Özetle söylenecek olursa M. Adil Taylan, sosyal bütünleşmeci fonksiyonalist ama aynı zamanda milli harsın önemine vurgu yapan, makro yaklaşımlardan ziyade mikro sosyolojiyi tercih eden ve öte yandan individualist
yani bireyselleşmeci ve dinin toplumsal bütünleşmeye olan sonsuz ve ilahi
katkısına inanan bir sosyologtur.
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YAKIN DÖNEM Mİ’RÂCİYELERİNDEN TEFSÎR-İ MÎ’RÂCU’NNEBÎ’DE KULLANILAN HADİSLERİN KAYNAK DEĞERİ
RESOURCE VALUE OF THE HADITHS USED IN TEFSÎR-İ
MÎ’RÂCU’N-NEBÎ’(interpretation of the Prophet’s miraj)
Alparslan KARTAL1
ÖZET
Hz. Peygamber’in mi’raç mucizesini konu edinen, manzum veya mensur olarak
telif edilen miracnâme, mi’râc-ı nebî ve mîrâciyeler, XII. Yüzyıldan sonra Türkİslam Edebiyatı’nda bir edebî gelenek haline gelmiştir. Osmanlı Devleti döneminde
çok sayıda mi’râciye yazılmıştır. Anadolu coğrafyasında ilk defa müstakil olarak
telif edilen mîrâciyye, Ahmedî’nin (ö. 1412) Tahkîk-i Mirâc-ı Resûl başlıklı eseridir.
XVI. yüzyıldan itibaren mîraciyeler daha çok dîvânların içinde bir bölüm olarak
yazılmış ve bu gelenek XIX. yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir. Cumhuriyet
sonrası dönemde ise mi’râciye geleneği unutulmaya yüz tutmuştur.
Anadolu’nun ücra bir şehri olan Kars’ta 1901’de doğan ve 1950’li yıllarda
vefat eden Muhammed (Mehmed) İlhâmî’nin kaynaklarda zikredilmeyen ve yakın
zamanlarda latinize edilerek literatüre kazandırılan Tefsîr-i Mî’râcu’n-Nebî adlı
kitabı, son dönemde manzum olarak telif edilen mi’râciye türü bir eserdir. Mi’râciye
geleneğini devam ettirmesi eserin önemini arttırmaktadır. Müellif eserini, mi’râç
mucizesini aklına sığdıramayan ve tenkîd edenleri ilzâm etmek için yazmıştır.
Mi’râç olayını ispat etmek amacıyla Muhammed İlhâmî, birçok ayet ve hadislere
atıfta bulunmuştur. Bu çalışmada eserde referans gösterilen hadislerin kaynakları
ve sıhhat dereceleri tespit edilmiştir. Tarikat şeyhi olan İlhâmî’nin yazmış olduğu
eserde kullandığı rivayetlerin ekseriyetinin mutemed hadis kitaplarında yer almış
makbul hadisler olması dikkat çekmektedir. Muhammed İlhâmî’nin hadis kültürü
ise ayrı bir çalışma ile ele alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Mîrâciye, Tefsîr-i Mî’râcu’n-Nebî, Muhammed İlhâmî,
hadis.

ABSTRACT
The “miracnâme”, “mi’râc-i nabî”, and “mîrâciye”,(these are the written works
about the Prophet Muhammad’s miraj) which are subject to the miraj miracle
of the Prophet, have been written as poetic or prosaic, have become a literary
tradition in the Turkish-Islamic Literature after the XII. century. A large number
1 Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri,
Hadis ABD, kartalalparslan@hotmail.com
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of mi’râciyes were written during the Ottoman period. The mîrâciyye (poem),
which was first compiled independently in the Anatolian geography, is the work of
Tahkîk-i Mirâc-ı Resûl of Ahmedî (d.1412). Since XVI. century, the mîraciyes were
mostly written as part of the divans, and this tradition continued until the end of
the XIX century. In the post-republic period, the tradition of mi’râciye has began
to be forgotten.
The book Tefsîr-i Mî’râcu’n-Nebî of Muhammed İlhâmî, who was born in 1901
in Kars, a remote city of Anatolia is not mentioned in the sources and has recently
been latinized and brought in the literature, is a work of the type of mi’râciye which
is recently compiled as poetical. Continuing the Mi’râciye tradition increases the
importance of the work. The author has written this work to silence and criticize
those who do not understand miraj miracle
In order to prove the Miraj incident, Muhammad İlhâmî referred to many verses
and hadiths. In this study, the sources and reliability of the hadiths referenced in
the writing were determined. It is remarkable that most of the rumors used by
Ilhâmî, who is a sect shaykh, written by him, are acceptable hadiths which are
included in the reliable books of hadith. The hadith culture of Muhammed İlhâmî
should be discussed in a different study.
Keywords: Mîrâciye, Tefsîr-i Mî’râcu’n-Nebî, Muhammed İlhâmî, hadith.

GİRİŞ
Hz. Peygamber’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya mucizevî bir
şekilde gece yolculuğu ile nakledilmesi olayı, yani İsrâ mucizesi Kur’an-ı
Kerim tarafından kesin bir şekilde teyid edilmiştir.2 İsrâyı takip eden
mîraç olayı hakkında ise birçok sahih hadis mutemed hadis külliyatlarında
mevcuttur.3
Miraç ilk dönemlerde siyer kitaplarının bir bölümü hâlinde ele
alınırken, daha sonraki dönemlerde bu konuda müstakil eserler yazılmıştır.
XII. asırdan itibaren manzum veya mensur mirâc-nâmeler telif edilmiştir.4
Osmanlı Devleti döneminde en revaçta olduğu dönemi yaşayan mîrâciyeler,
divanların içine bir bölüm olarak derc edilmeye başlanmıştır. Cumhuriyet
döneminde ise mirâciye geleneği oldukça zayıflamıştır.
Kars vilayeti Osmanlı Devleti döneminde önemli alimler ve edebiyatçılar
yetiştiren bir şehir olmuştur. Dâvûd-i Karsî ile hocası Çolak Abdullah
Efendi ve Muhammed Karsî’nin dışında Kültür Bakanlığı’nın yazma
eserlerle ilgili sitesinde adı geçen Şemseddîn İbrahim Karsî, Velîeddîn b.
Muhammed Karsî, İbrahim b. Ali b. Karsî, Osman b. Dâvûd b. Muhammed
2 İsrâ, 17/1.
3 Muhammed b. İsmail Buhârî, Sahîh , thk. Muhammed Zuheyr b. Nasır en-Nasır,
Dâr-u Tavkı’n-Necâh, I-IX, h. 1422, Bed’ul-Halk, 6; Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî, Sahîh,
thk. Muhammed Fuad Abdülbakî, Dâruİhyai’t-Turâsi’l-Arabî, I-V, Beyrut, İmân, 263.
4 Metin Akar, Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler, Ankara, 1987, s. 319.
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Karsî, Mehmed Celaleddîn Karsî, Talib Hocazade İshak Necib Karsî ve
Muhammed b. Ali Muhammed Karsî, Hamid-i Karsî, Hâcibî Karsî gibi
alimler ve edîpler Kars’ın ilmî değerleridir. Muhammed İlhâmî de bu
geleneğin bir devamı olan ancak gizli kalmış bir değerdir.
1901 yılında Kars’ta doğan Muhammed İlhâmî’nin Tefsîr-i Mi’râcu’nNebî adlı eseri, Cumhuriyet sonrası dönemde müstakil olarak yazılan
bir manzum mîraciye olması yönüyle önem arz etmektedir. Eser,
ailesi tarafından muhafaza edilmiş, 2016’da latinize edilerek literatüre
kazandırılmıştır. Bu çalışmada, latinize edilen eserde kendisine atıfta
bulunulan hadislerin kaynaklarına yer verilecektir. Rivayetlerin sıhhat
durumları da kısaca belirtilecektir. Rivayetlerin tahlili, hadislerin manzum
çevirilerinde vukufiyet ve müellifin genel olarak hadisçiliği konuları ayrı
bir çalışma gerektirmektedir.

1. MUHAMMED (MEHMED) İLHÂMÎ
Mİ’RÂCU’N-NEBÎ ADLI Mİ’RÂCİYESİ

VE

TEFSÎR-İ

Türk-İslâm Edebiyatı’nda çokça örneği bulunan mirâciyelerin Osmanlı
Devleti’nin sona ermesiyle birlikte eski mebzuliyetini büyük oranda
kaybettiği ifade edilebilir. Bununla birlikte az da olsa bu geleneğin devamını
sağlayan eserler de mevcuttur. 1940’lı yıllarda telif edilen Muhammed
(Mehmed) İlhâmî’ye ait Tefsîr-i Mi’râcu’n-Nebî adlı eser de yakın dönem
mi’râciyelerindendir. Türkiye’de Latin alfebesine geçilen bir dönemde
Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınan eser, bu yönüyle de Osmanlı Devleti ile
modern Türkiye dönemleri arasında edebî bir bağ kurmaktadır.
1.1 Muhammed İlhâmî’nin Hayatı
20. asrın başlarında Osmanlı coğrafyasının ücra bir bölgesinde doğan
ve hayatının kahir ekseriyeti bu bölgedeki köylerde imamlık vazifesiyle
geçen bir müellifin meşhur olması nadirattandır. Devletin yıkılış arefesinde
bilhassa Kars ve civarındaki ahvâl de göz önünde tutulursa, Muhammed
İlhâmî’nin hayatı ve eserleri hakkında kaynaklarda yeterli bir bilgiye
rastlanılmaması durumu makul görülmelidir. El yazması halindeki
eserlerinin ailesi tarafından muhafaza edilmesi ve Necdet Şengün’ün
editörlüğünde bir eserinin latinize edilerek literatüre kazandırılması ile
müellifin hayatı ile ilgili bazı bilgiler gün yüzüne çıkarılmış oldu. Eserlerinde
müellifin kendi hayatına dair bazı bilgiler de yer almaktadır. Ayrıca halen
yaşayan oğlu Nurettin Yeşilbaş’ın verdiği malûmât da ehemmiyet arz
etmektedir.
Müellif, Menâzil-i Hâc adlı eserinin başında kısa bir terceme-i hâlini
kaydetmiş; ayrıca Tefsîr-i Mi’râcu’n-Nebî’nin farklı bölümlerinde kendi
hayatına dair bazı bilgiler vermiştir. Bu bilgiler ışığında babasının adı
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Hüseyin Hüsnü, annesinin adı ise Yosma olan Muhammed İlhâmî, Rûmî
12 Ağustos 1317 yani 25 Ağustos 1901’de Kars’ın Karaurgan bucağının
Micinderg-i Ulyâ (bugünkü adıyla Çamyazı) köyünde doğmuştur.5 Bu
konuyla ilgili Tefsîr-i Mi’râcu’n-Nebî’deki kayıt da şu şekildedir:
“ Üç yüz on yedi târih vilâdetim
Sarıkamış kazâ Kars vilâyetim
Karaurgan’dır nâhiye merkezi
Kasır gitsin uzatmayalım sözü
Kurâlarda Micinderg-i Ulyâda
Aşk ehliyle gönlümüz key hülyâda.”6
Tahsil hayatı beş yaşlarında Kur’an-ı Kerim’i öğrenmekle başlamıştır.
Kur’an’ı hatmettikten sonra tâlim ve tecvid ilmiyle, müteakiben Kur’an
ilimleriyle meşgul olmuştur. 1914’te I. Dünya Savaşı, 4 yıl sonra ise Kars
civarında Ermeni mezalimi başlamıştır. Birçok kişinin katledildiği bu dönemde Muhammed İlhâmî’nin mezkûr mezâlimden kurtulmuş ve vatanî
görevini îfâ etmek üzere askere gitmiştir. 4 yıl askerlik vazifesini yerine getirdikten sonra 1924’te köyüne dönmüş; geçinebilmek için köylerine yakın
Zikavdişan bölgesinde kömür üretimi ile meşgul olmuştur. Kömür ticareti
vesilesiyle Erzurum’a seyahatler yaptığı bilinmektedir.7
25 yaşlarındayken Akviran (şimdiki adı Akören) köyünden varlıklı bir
ailenin kızıyla evlenmiş; ancak bu izdivaç çok kısa sürmüştür. Çünkü zevcesi kendi köyüne gittiğinde Ermeni çetelerinin saldırısına uğramış; bunun
üzerine ailesi ile birlikte Nevşehir taraflarına göç etmek zorunda kalmıştır.
Daha sonra da dönüşleri mukadder olmamıştır. Bu elîm hadiseden sonra Muhammed İlhâmî Diyarbakır’a gitmiş ve karpuz ticaretiye başlamıştır. İşleri hayli iyi gidince bir de manifatura dükkanı açmıştır. Daha sonra
ebeveyninin ısrarı sonucu memleketine geri dönmek için yola çıkmıştır.
Ancak o dönemlerde yol güvenliği bulunmamaktaydı. Eşkiyalar tarafından
bütün malları ve Diyarbakır’da yapmış olduğu tüm birikimler çalınmıştır.
Canını kurtarmış ancak Kars’a eli boş ulaşabilmişti. 8
Diyarbakır’dan döndükten sonra ikinci eşi Lütfiye Hanım’la evlenmiştir.
Altısı kız ve dördü erkek olan 10 çocuğunun tamamı Lütfiye Hanım’dandır.
Muhammed İlhâmî, 25 yaşlarındayken Sırbasan köyünde imam olarak göreve başlamıştır. Müellifin kendi ifadelerine göre, bu köyün halkı kendisini
5 Muhammed İlhâmî, Menâzil-i Hac, Yazma Eser, s. 4.
6 İlhâmî, Tefsîr-i Mi’râcu’n-Nebî, Edt. Necdet Şengün, Yayın Evi Yayın, 2016,
Ankara, s. 12.
7 İlhâmî, Menâzil-i Hac, s. 4.
8 İlhâmî, Tefsîr-i Mi’râcu’n-Nebî, s. 13.
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tenkîd etmiş ve iftiralarla bunaltmışlardır. Bu dönemde müellifte bazı manevî haller görülmüştür. Kendisi de bu durumu şu dizelerle ifade etmiştir:
“Hâsılı râzımı kılmadım âyân
Âlem-i ağyârdan eyledim pinhân
Merhum peder bu sorra oldu vâkıf
Bizi imamlığa eyledi teklif
Sırbasan köyüne olduk biz imam
Şimdi ahvâlimi dinle ey Hocam”9
Bu dizelerden müellifin, Tefsîr-i Mi’râcu’n-Nebî adlı eserini yazdığı
1940-41’li yıllarda veya daha öncesinde babasını kaybetmiş olduğu da
anlaşılmaktadır. Çünkü kendisini merhum peder ifadeleriyle zikretmektedir.
Babasının, müellifin dinî-tasavvufî hayatı üzerinde derin izleri vardır.
İlhâmî ve ailesi, Rufaî tarikatinin bölgedeki halifelerinden Hacı Ahmed
Sanâmerî’ye (ö. 1912) bağlıdır. Hem babası hem de dedesi Şeyh İsmail
Zülâlî, mezkûr zâtın halifelerindendir.
“ Tarîkat-ı Rufâîdir kulumuz
Seyyid Ahmed Rufâîdir pirimiz
Mürşidimiz Hacı Ahmed sanâmer
Himmeti dervişlerine destgîr.” 10
Köylülerin müellifte görülen manevî cezbe hallerini anlamlandıramaması, müellife cephe almalarına neden olmuştur. Bu sıkıntılı günlerde İlhâmî,
kendi kabuğuna çekilmiş ve bir nevi uzlet hayatı yaşamıştır. Daha çok hadis,
tefsir ve fıkıh kitaplarıyla meşgul olmuştur. 1928 yıllarında Allah tarafından
gerçek ilme mazhar edildiğini kendisi ifade etmektedir.11 Sırbasan köyündeki
9 yıllık imamlık vazifesini 1934’te tamamlayan müellif, Kars’ın Selim ilçesine
bağlı Başköy’e göç etmiş ve bu köyde imamlık yapmaya başlamıştır.
Başköy’de hayatının en huzurlu günlerini yaşayan müellif, halk
tarafından hüsn-ü kabule mazhar olmuştur. Rufâî tarikati geleneğine sahip
bir ailenin mensubu olarak Muhammed İlhâmî, tasavvufla erken yaşlarda
tanışmış; imamlık yaptığı dönemlerde ise faal olarak bu tarikatı yaymıştır.
Dedesi ve babasından sonra kendisi de mürşitlik görevi ile tavzif edilmiştir.
Rufâî tarikatının bir mürşidi olarak irşâd faaliyetlerine ağırlık veren
İlhâmî’nin kısa zamanda binlerce müridi olmuştur. Oğlu Nurettin Yeşilbaş,
9 İlhâmî, Tefsîr-i Mi’râcu’n-Nebî, s. 14.
10 İlhâmî, Tefsîr-i Mi’râcu’n-Nebî, s. 16.
11 İlhâmî, Menâzil-i Hac, s. 4.
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babasının müridlerinin grup grup Başköy’e gelerek ziyarette bulunduklarını
ve köyün bir irşâd merkezi haline geldiğini söylemektedir. 12
Başköy yılları, müellifin ilim ve telif hayatının da en verimli dönemleri
olmuştur. İlk eseri olan Tefsîr-i Mi’râcu’n-Nebî’yi 1940-41’de tamamlayan
müellif, 1945’te de Kur’an-ı Kerim’i hıfzetmiştir. 1947’de de karayolu ile hac
fârizâsını edâ etmek üzere Hicaz’a gitmiştir. Bu yolculuğunun öncesinde
yaşadıklarını, seyahat esnasında uğradıkları durakları ve müşâhedâtını, hac
esnasında başına gelen olayları ve bazı olağan üstü manevî halleri bazen
mensur bazen manzum bir şekilde kaleme almıştır. Menâzil-i Hac adındaki
bu eser hem bir terceme-i hâl hem de seyehatnâme özelliğini taşımaktadır.
1.2. Eserleri
Muhammed İlhâmî’ye atfedilen 3 eser vardır. İki tanesi el yazması
şeklinde günümüze ulaşmış olmakla beraber Dîvân adlı eserinin yazılı bir
nüshasına ulaşılamamıştır. El yazması eserleri ile ilgili kaynaklarda bir bilgiye
rastlanılmamakla beraber müellifin ailesi bu eserleri muhafaza ederek günümüze
ulaştırmıştır.

1.2.1 Tefsîr-i Mi’râcu’n-Nebî
Bu eserin ismi hususunda bir tam bir netlik yoktur. Kitabın tarafımızda bulunan
el yazması nüshasının baş tarafında Türkçe “Tefsiri Mihrac” yazmaktadır. Bu
yazının müellifin ibaresi olmadığı açıktır. Ayrıca ana konusu mi’râc olan kitabın
isminde “mihrac” ifadesinin kullanımının sonradan yapılan bir hata olduğu
bârizdir. El yazması nüshanın Osmanlı Türkçesi ile yazılan giriş kısmının hemen
üstünde “Kitâb-ı Mi’râc-ı Evliyaallah” ibaresi nakşedilmiştir. İlerleyen bölümlerde
yeni bir kitap bölümünün başladığı görülmektedir. Burada da “Kitâb-u Tefsiri’lMi’racı’n-Nebî” başlığı görülmektedir. Müellif eseri iki ana bölüm halinde telif
etmiş olabilir. Buna göre birinci bölümde evliyanın mi’râcı anlatılmış; ikinci
bölümde ise Hz. Peygamber’in mi’râcı beyân olunmuş. Ancak Necdet Şengün’ün
latinize ettiği ve müellif nüshası olduğunu belirttiği nüshada böyle bir ayrımın
olmadığı anlaşılmaktadır. Müellif eserin ismi olarak “Tefsîr-i Mi’râc” ibaresine
yer vermektedir:

“Tefsîr-i Mi’râc nâmında bu kitâb
Okusun sizlere ey âlî-cenâb”13
Eserin Muhammed İlhâmî’ye aidiyeti hususunda bir şüphe
bulunmamaktadır. Kaynaklarda hakkında bilgi bulunmayan ve yakınları
tarafından el yazma nüshası muhafaza edilen bu eserle ilgili yapılan
tek çalışma Necdet Şengün’ün editörlüğünde hazırlanan, baş tarafında
Muhammed İlhâmî’nin hayatı ve eserleri hakkında malûmât verildikten
sonra metnin latinize edilerek verildiği kitap çalışmasıdır. 14
12 İlhâmî, Tefsîr-i Mi’râcu’n-Nebî, s. 16.
13 İlhâmî, Tefsîr-i Mi’râcu’n-Nebî, s. 18.
14 İlhâmî, Tefsîr-i Mi’râcu’n-Nebî, Edt. Necdet Şengün, Yayın Evi Yayın, 2016, Ankara.
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Eser mi’râciye türünün Cumhuriyet sonrası yakın dönemde yazılan
nadir örneklerindendir. Eser mesnevî nazım şekliyle ve 4+4+3 hece ölçüsü
ile yazılmakla beraber yer yer müstezâd gazellere de rastlanılmaktadır.
Müellifin gazel başlığı ile yazmış olduğu şiirlerin ekseriyeti ise gazel
formuna uygun olmayıp dörtlük halinde yazılan koşmalardır.15
Kitap 28 fasıl yani ana bölüm halinde telif edilmiştir. Bu 28 fasılın her
birinin alt başlıkları vardır. Ancak bazı başlıkların eksik olduğu görülmektedir. Bazı fasıl numaraları tekrar edilmiş bazıları da atlanılmıştır. 16
Müellif kitabın yazılma sebebini de beyân etmektedir. Buna göre,
müellif adının bâkî kalması için değil, mi’râcı inkâr edenlere cevap vermek
için eseri telif etmiştir. Bu nedenle birçok ayet-i kerîme ve hadislerle
düşüncelerini delillendirmiştir. Ayet ve hadislerin muvafık kullanımında
büyük oranda mâhir olduğu görülmektedir. Bazen hadislerin râvilerini de
belirtmiştir. Hadislere olan atıfları genel olarak iki çeşittir. Müellif hadisleri
çoğu zaman bâb başlığı olarak kullanmaktadır. “Kâle Rasulullah” diyerek
hadisin metnini vermekte, daha sonra kısaca manasına işaret etmektedir.
Bazen de şiirlerin içinde kısaca bazı hadislere atıfta bulunmaktadır.
1.2.2 Menâzil-i Hac
Muhammed İlhâmî’nin hac yolculuğunu ve kısaca hayatı ile ilgili bazı
malûmâtı anlatan bu eser, Tefsîr-i Mi’râcu’n-Nebî’den sonra yazılmıştır.17
Eserin tek yazma nüshası müellifin ailesindedir. Eser 156 sayfa olup
mensur ve manzum bölümlerden oluşmaktadır. Hamdele ve salvele ile
başlayan eser, daha sonra müellifin hayatı hakkında verdiği bilgilerle
devam etmektedir. Sonraki bölümler bir hac seyahatnâmesi şeklindedir.
Zaman zaman manzumelere yer verilmektedir.
Eser üzerinde şu ana kadar tamamlanmış bir çalışma yoktur. Ancak
Raşit Çavuşoğlu tarafından tek yazma nüsha esas alınarak bir araştırma
yürütülmektedir. Bu çalışmanın sona ermesiyle Muhammed İlhâmî’nin
daha iyi tanınacağı muhakkaktır.
1.2.3 Dîvân
Muhammed İlhâmî’nin yakınları tarafından müellifin bir dîvânının da
olduğu iddia edilse de şu ana kadar tespit edilememiştir. Ancak yukarıda
kısaca tanıtılan iki eserinde yer alan manzumeler O’nun şiirdeki mahâretini
ortaya koyduğundan böyle bir eserin mevcudiyeti mümkün görülebilir.

15
16
17

İlhâmî, Tefsîr-i Mi’râcu’n-Nebî, s. 37.
İlhâmî, Tefsîr-i Mi’râcu’n-Nebî, s. 19.
İlhâmî, Tefsîr-i Mi’râcu’n-Nebî, s. 39.
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2. TEFSÎR-İ Mİ’RÂCU’N-NEBÎ’DEKİ HADİSLERİN
KAYNAKLARI
İmamlığı döneminde hadis, fıkıh ve tefsirle ilgili eserlerle çokça
meşgul olan Muhammed İlhâmî’nin esaslı bir ilmî tedrisât aldığına dair
bir malûmât yoktur. Bununla beraber müellif kendi gayretleriyle Kurân’ı
hıfzetmiş ve farklı ilim dallarında telif edilmiş eserleri okumak suretiyle
kendini geliştirmeye çalışmıştır. Çocukluk dönemi Osmanlı Devleti’nin son
dönemlerine denk geldiğinden Osmanlı Türkçesi’ni öğrenmiştir. Eserlerini
telif ettiği Cumhuriyet döneminde ise lâtin alfebesine geçilmiş olmasına
rağmen Osmanlı Türkçesi ile telifatta bulunmuştur.
Bu bölümde Tefsîr-i Mi’râcu’n-Nebî’de atıfta bulunulan hadislerin
kaynakları tespit edilecektir. Çalışmanın kısıtlılığı nedeniyle eserde tam
yahut tama yakın bir surette metni verilen hadislerin kaynakları ve sıhhat
durumları tespit edilecektir. Sahîhayn’da bulunan hadisler için sıhhat
değerlendirilmesi yapılmayıp sahih kabul edilecektir.
• ……… tenâmu aynî (aynâye) velâ yenâmu kalbî:
“(Ya Âişe!) Gözlerim uyur ama kalbim uyumaz.”
Buharî, Menâkıb, 24; Müslim, Müsafirîn, 125; Ebu Dâvûd, Taharet,79.)
• Beynemâ ene nâimun…..
Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:
“Rüyamda gördüm ki halk bana arz olunuyordu. Üstlerinde gömlekler
vardı. Kiminin gömleği memelerine kadar uzanıyor, kiminin ki daha
uzun bulunuyordu. Ömer b. el-Hattab da bana arzolundu. Üstünde
(etekleri) yere sürünen gömleği vardı ki onu yukarıya doğru çekiyordu.”
“Ya Rasulallah, bunu ne ile te’vil ettin” diye sormaları üzerine:
“Din ile” cevabını verdi.”
Buhari, Tabir: 15; Müslim, Fedaili’s-Sahâbe, 2.
• (Ene seyyidu veled-i Âdem yevme’l-kıyameti lâ fahre) Ene evvelü men
tenşekku’l-arzu anhu ve lâ fahra ve bi-yedî livâü’l hamdi ve lâ fahra
(vemâ min nebiyyin yevmeizin) Âdemu ve (men sivâhu illâ) tahte
livâi ve lâ fahra ve ene evvelü men yakrau bâbe’l-cenneti ve lâ fahra
“Övünmek için söylemiyorum, ama ben (dünyada ve ahirette) Ademoğullarının efendisiyim. Kıyamet günü yer yarıldığında ondan ilk çıkacak olan benim. İlk olarak şefaat edip şefaati kabul olunacak da benim. O
gün livâü’l-hamd sancağı elimde olacak ve onun altında Âdem ve ondan
sonra gelenler (müminler) bulunacak.”
Tirmizi, Tefsîrü’l-Kur’ân,18.
• Erihnâ yâ Bilâl min hâülâi ve sohbetihim

Temel İslam Bilimleri Çalışmaları

169

Hadis bu lafızlarla hiçbir kaynakta tespit edilememiştir. Ancak Ebû
Dâvûd’un Sünen’inde hadis benzer lafızlarla rivayet edilmiştir. Rivayet
sahihtir.
“ Yâ Bilâl! Ekımı’s-selâte erihnâ bihâ.”
“Ey Bilâl! Kalk namazla bizi istirâhâta kavuştur.”
(Ebû Dâvûd, Edep, 86)
• Eshâbî ke’n-nücûmi bi-ennehüm iktedeytüm ihdeteytüm
“ Ashabım yıldızlar gibidir hangisine uyarsanız hidayete erişirisiniz.”
Bu rivayet farklı lafızlarla Beyhakî,18 Hâtîb ve Deylemî gibi hadisçiler
tarafından rivayet edilse de sahih bir hadis değildir. Irakî isnadının zayıf
olduğunu belirtmiştir.
• es-Salatû mîracu’l-mü’minîn.
“ Namaz müminin mi’râcıdır.”
(Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, I/497)
Halk arasında meşhur olan ve bazı tefsir kitaplarında kendisine atıf
yapılan bu sözün hadis kaynaklarında aslına rastlanılmamaktadır.
• Fakrî fahrî (ve bihî eftehiru)
“ Yokluğum (fakrım) övüncümdür. (Ben onunla iftihar ederim)”
Sahavî rivayetin bütün tariklerinin zayıf olduğunu; ancak Muaz b.
Cebel’den rivayet edilen “ Fakr, dünyada müminin hediyesidir.” hadisinin
senedinde ise problem olmadığını belirtmektedir.19
• Fe-veda’a keffehu beyne ketfî (ketifeyye) fe-vecedtü bi-raddihâ
(berdehâ) beyne sedyeyye
“ ….. (Allah) elini omuzlarımın arasına koydu. Hatta onun serinliğini
göğüslerimde hissettim.”
(Dârimî, II/1365, 2195 nolu rivayet)
Darimî’nin Müsned’ini tahkik eden Hüseyn Selîm Esed ed-Dârânî, bu
rivayetin isnadının sahih olduğunu belirtmiştir.20
• (Selâsun münciyyât)Haşyetullâhi fi’s-sirri ve’l-alâniyyeti ve’s-sıdku
(ve’l-kasdu) fi’l-fakîri ve’l-ganiyyi ve’l adlü fi’r-rıdâ ve’l gazab.
(Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, III/306; Beyhakî, Şuâbu’l-Îmân, IX/396)
18 İsmaîl b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ ve Müzîlu’l-İlbâs ammâ İştehere
Mine’l-Ehâdîs alâ Elsineti’n-Nâs, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2009, I/118.
19 Şemsüddin Ebu’l-Hayr Muhammed b. Abdurrahman es-Sahavî, el-Makasıdu’lHasene, thk. Muhammed Osman eş-Huşet, Dâr’u’l-Kitabi’l-Arabî, Beyrut, 1405/1985,
s. 480 ( 742 nolu rivayet)
20 Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahman ed-Dârimî, Müsned, thk. Hüseyn
Selîm Esed ed-Dârânî, Dâru’l-Muğnî, I-IV, Suudi Arabistan, 2000, II/1365.
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Hadis bazı lafız farklılıkları ile Feyzu’l-Kadîr’de de rivayet olunmuştur.
Müellifin rivayeti ise Beyhakî rivayetinin ilk kısmıdır. Elbânî bu rivayet
hakkında hasen hükmü vermiştir.21
• İhtezze’l-arş yemûtu (li-mevti) Sa’d ibn-i Muâz
“ Sa’d b. Muâz’ın vefâtı ile Arş titredi.”
(Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 12; Müslim, Fedâilu’s-Sahabe, 123-125)
• (İnne’l-yetîme izâ bekâ) İhtezze’l-arşü (er-Rahman)
yetîmi

(li)bükâ’i’l-

“ Yetim ağladığından dolayı Rahman’ın Arş’ı titrer.”
Rivayet in bütün tarikleri zayıftır. 22
• İnna’llâhe (kad) tecâveze an ümmetî el-hatae ve’n-nisyâne ve
me’stükrihû aleyh.
“Muhakkak Allah, ümmetimden, hatâ, unutma ve yapmaya zorlandıkları
şeyi (n hükmünü) kaldırmıştır.”
(İbn Mâce, Talak, 16; İbn Hibbân, Sahîh, XVI/202) Rivayet olunan bu
hadis sahihtir. 23
• (Kâle Rasulullah: Elâ edullukum al âmâ yemhullahu bihi’l-hatâyâ
ve yerfa’u bihi’d-deracât. Kâlû: Belâ Ya Rasulallah!) Kâle: İsbâğü’lvudû’i fi’l-mekâr (ale’l-mekârihi) ve’l-meşyi bi’l-akdâmi(ve kesretu’lhutâ ile’l-mesâcid) ile’l-cemâati ve intizâru’s-salavâti(salâti) ba’de’ssalât.(fezâlikumu’r-ribât.)
“Allâh’ın kendisiyle hataları sildiği ve dereceleri yükselttiği şeylerin ne
olduğunu size haber vereyim mi?”
Ashâb:
“–Evet yâ Rasûlallâh” dediler.
Bunun üzerine Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:
“–Zorluklara rağmen abdesti tam olarak almak, câmilere (gitmek
için) atılan adımların çok olması ve bir namazdan sonra diğer namazı
beklemek. İşte asıl ribât bunlardır.”
(Müslim, Taharet, 41; Tirmîzî, Taharet, 39)
21 Ahmed b. el-Huseyn Beyhakî, Şuâbu’l-Îmân, thk. Abdu’l-Alî Abdukhamîd
Hâmid, Mektebetu’r-Rüşd, I-XIV, Hindistan, 2003, IX/396.
22 Ebû Ahmed İbn Adiyy, el-Kâmil fî Duâfâi’r-Ricâl, thk. Adil Ahmed Abdulmevcûd,
el-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1997, III/143.
23 Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân el-Bustî, Sahîh, thk. Şuayb Arnâûd,
Müessesetu’r-Risale, Beyrut, 1998, XVI/202.
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• “(Yâ eyyuhe’n-nâs!) İt’âmu’t (et’ınu’t-) ta’âm ve efşü’s-selâm (ve sallû
billeyli) (ve sılu’l-erhâme) ve‘s-salâtü bi’l-leyli ve’n-nâsü yenâmü
(niyâmun). (tedhulu’l-cennete bi selâm)
“Ey insanlar! Yemek yedirin, selâmı yayın, (akrabalık bağını koparmayın)
ve insanlar uyurken gece namazı kılın. Bu şekilde selametle cennete girin.”
(İbn Mâce,Et’ime, 1; Tirmîzî, Et’ime, 1) Elbânî rivayet hakkında sahih
hükmünü vermiştir.24
• La tufazzilû (beyne enbiyaellah) aleyye Yûnus b. Mettâ
“Peygamberleri birbirine üstün tutmayın.“ (aleyye Yûnus b. Mettâ kısmı
hariç)(Buhârî, Enbiya, 35 )
Müslim’in ve Buharî’nin Sahîh’lerinde geçen bir başka rivayet ise şu
şekildedir:
“Ama ben hiçbir kimse için ‘Yunus b. Metta’dan (as) daha faziletlidir!’
diyemem “ (Müslim, Fedâil, 159; Buhârî, Enbiya, 35)
• Lemmâ kezzebe(t)ni kureyşün kümtü fi’l-hicri fe-celellâhu lî beyte’lmakdisi fe-tafiktü uhbiruhum an âyâtihî ve ene enzuru ileyh.
“ Kureyş beni yalanladığında Hicr-i (İsmail)’e gittim. Allah da bana
Beyt-i Makdisî aydınlattı. Bunun üzerine ben de ona bakarak oranın
alâmetlerini onlara bildirdim.”
(Buharî, Menâkibu’l-Ensar, 41; Müslim, İmân, 376)
• Levlâk (Levlâk lemâ halaktu’l-eflâk)
“Sen olmasaydın, sen olmasaydın (Ey Habibim) felekleri yaratmazdım.”
Tasavvuf ehli arasında çok meşhur olan bu rivayet, muhaddisler
tarafından hadis olarak kabul edilmemektedir.25
• Lî-meallâhi vaktün lâ-yeseanî fîhi melekün mukarrebun ve lânebiyyün mürsel.
“ Benim Rabbimle öyle vaktim vardır ki ne bir mukarreb melek ne de
gönderilen bir nebî oraya sığmaz.”
Rivayet, ilk dönem sufilerinden olan Kuşeyri’nin Risalesi’nde “Benim
Allah ile öyle vaktim vardır ki, Rabb’imden başkası oraya sığmaz.”26 şeklinde
senedsiz ve kaynak gösterilmeden hadis olarak zikredilmiştir. Derviş el24 Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd İbn Mâce, Sünen, thk. Muhammed Fuâd
Abdülbâkî, Dâru İhyâi’l-Kutubi’-l-Arabiyye, I-II, II/1083.
25 Ali b. Muhammned Aliyyu’l-Kârî, el-Esraru’l-Merfu’a li’l-Ahbâri’l-Mevdu’a, thk.
Muharmned Lutfi es-Sabbağ, Beyrut, 1986, s. 288.
26 Ebu’l-Kasım Zeynu’l-İslâm Abdülkerim b. Hevâzin b. Abdilmelik el-Kuşeyrî,
Kuşeyri Risalesi, haz. Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1981, s. 212
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Hût’a (ö.1276/1859) göre bu rivayet, hadis kaynaklarında aslı olmayan bir
sözdür.27
• Mâ arafnâke Hakka mârifetik
“ Seni hakkıyla tanıyamadık (Ya Rabbî)”
Hadis kaynaklarında bu lafızlarla bir rivayete rastlanılmamıştır. Ancak
benzer bir dua cümlesi olan Sübhaneke mâ abednâke hakka ibadetik yani
“Sana hakkıyla kulluk edemedik” şeklindeki rivayeti Hâkim, el-Müstedrek’te
zikretmiştir. Zehebî de sahih olduğuna hükmetmiştir. 28
• Men arefe (nefsehu fekad arefe Rabbehu)
“ Nefsini bilen Rabbini tanır.”
Tasavvuf ehli arasında çok meşhur olan bu sözün hadis kaynaklarında
aslına rastlanılmamıştır. Yahyâ b. Muâz’ın sözü olduğu rivayet edilmektedir.29
• Men zâranî meyyiten feke-ennemâ zâranî hayyen ve men zâranî
hayyen vücibet lehû şefâatî
“ Kim beni (kabrimi) vefatımdan sonra ziyaret ederse, beni hayatteyken
ziyaret etmiş gibi olur ve kim de beni hayatteyken ziyaret etmişse ona
şefaatim vacip olur.”
Rivayet bu şekliyle hiçbir hadis kaynağında tespit edilememiştir. Ancak
rivayetin ilk cümlesi bazı hadis kaynaklarında nakledilmiştir. (Dârekutnî,
III/333; Beyhâkî, VI/46) Zehebî bu rivayetin tüm tariklerinin zayıf olduğuna
hükmetmiştir.30
• Mûtû kâble en temûtû
“ Ölmeden önce ölünüz (manen).”
Tasavvuf ehli arasında çok meşhur olan bu söz, hadis kaynaklarında
mevzu ve zayıf rivayetler arasında zikredilmiştir. İbn Hacer’e göre böyle bir
hadis Hz. Peygamber’den sabit değildir. 31
• Muzdacian beynemâ ene fi’l-hâtimi ve rubbemâ kâle fi’l-hicri
muzdacian etâni âtin fe-şakka mâ beyne hâzihî ilâ hâzihî…
“Ben Kâbe’nin Hatîm kısmında- ya da Hicr’de yatıyordum. Uyku ile
uyanıklık arasında bana biri geldi, şuradan şuraya kadar (göğsümü) yardı…”
27
Derviş el-Hût el-Beyrûtî, Ebû Abdillah Muhammed (ö.1276/1859), Esne
‘l-Metâlib fî Ehâdîse Muhtelifeti ‘l-Merâtib, thk. Abdurrahman Muhammed b. Derviş
el-Hût el-Beyrûtî, Beyrut, 1991, s. 386.
28 Ebû Abdillah Muhammed b. Abdillah el-Hâkim en-Neysâbûrî, el-Müstedrek,
thk. Mustafa Abdülkadir Atâ, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1990, IV/629.
29 el-Hût, Esne’l-Metâlib, s. 446.
30 Ebu’l-Hasen Ali b. Ömer Dârekutnî, Sünen, thk. Şuayb Arnâûd, Müessesetu’rRisale, I-V, Beyrut, 2004.
31 el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II/260.
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(Buharî, Menâkıbu’l-Ensâr, 42; Müslim, İman, 264)
İsra ve Miraç esnasında yaşananları anlatan bu uzun rivayet, benzer
lafızlarla başta Buharî ve Müslim olmak üzere meşhur hadis eserlerinin
birçoğunda zikredilmiştir.
• ……….reaytu nuren
(Ebu Zer Rasulullahâ (Miraç’ta) Rabbini gördün mü diye sordu.)
Rasulullah dedi ki) Bir nur gördüm.”
(Müslim, İman, 292) Benzer lafızlarla Tirmizî de rivayet etmiş ve hadis
hakkında hasen hükmünü vermiştir. (Tirmizî, Tefsir, 53)
• Raeytü Rabbî fî ahseni suretin
“Rabbimi en güzel bir surette gördüm.”
(Tirmîzî, Tefsir, 39). Benzer lafızlarla İbn Hanbel’in Müsned’inde geçen
rivayet hakkında Şuayb Arnâûd, isnadındaki kopukluktan dolayı zayıf
hükmü vermiştir.32
• Şuhhan mutâ’an ve heven müttebeen ve i’câbü’l-mer’i bi-nefsihi
Hadis benzer lafızlarla aşağıdaki kaynaklarda rivayet edilmektedir.
(Ebû Dâvûd, Melâhim, 17; Tirmîzî, Tefsir, 6) Tirmîzî rivayet için hasengarip ifadesini kullanmıştır.33 Ebû Dâvûd’taki rivayetin tam metni mealen
şöyledir:
“Ebu Ümeyye eş-Şa’bani anlatıyor: “Ey Ebu Sa’lebe dedim, şu ayet
hakkında ne dersin?” (Mealen): “Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz
doğru yolda oldukça, sapıtmış olanlar size zarar vermez..” (Maide 105).
Bana şu cevabı verdi:
“Gerçekten bunu, iyi bilen birine sordun. Zira ben aynı şeyi Rasûlullah
aleyhissalâtu vesselâm’a sormuştum. Demişti ki:
“Ma’rufa sarılın, münkerden de kaçının! Ne zaman uyulan bir cimrilik,
takip edilen bir hevâ, (dine, ahirete) tercih edilen dünyalık görür, rey
sahiplerinin(selefi dinlemeden) kendi reylerini beğendiklerini müşahade
edersen, o zaman kendine bak. İnsanlarla uğraşmayı bırak. zira (bu safhaya
gelince) arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak
gibi (sıkıntılı)dır. O günlerde, sizin kadar amel yapabilen bir kimseye elli
kişinin ecri verilecektir.”34
32 Ebu Abdillah Ahmed b. Muhammed İbn Hanbel, Müsned, Müessesetu’r-Risale,
Beyrut, 2001, V/438.
33 Muhammed b. İsa Tirmîzî, Sünenü’t-Tirmîzî, thk. Beşşâr Avvâd Ma’rûf, DârulGarbi’l-İslâmî, I-VI, Beyrut, 1998, V/107.
34 Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş’as es-Sicistânî, Sünen-i Ebî Dâvûd, thk. Muhammed
Muhyiddîn Abdülhamîd, el-Mektebetu’l-Asriyye, Beyrut, IV/123.
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• Semenu’l-cenneti Lâ ilâhe illallah (Muhammedün Rasûlullâh)
“ Cennetin meyvesi Lailahe illallah (Muhammedu’r-Rasulullah’tır.)35
Rivayet Hasan-ı Basrî’nin sözüdür. Rasulullah’a isnadına yönelik bir
delile rastlanılmamıştır.
• Şefâatî li-ehli’l-kebâiri min ümmetî
“ Şefaatim, ümmetimden günahkar olanlar içindir.”
(Tirmîzî, Sıfetu’l-Kıyame, 11; Ebû Dâvûd, Sünnet, 22) Rivayet, benzer
lafızla İbn Mâce tarafından da rivayet edilmiştir. Elbânî, İbn Mâce’nin
rivayetine sahih hükmünü vermiştir .(İbn Mâce, Zühd, 37).
• Züvviyet lî el-arzu fe-eraytü meşârikahâ ve mağâribehâ
“ Yeryüzü benim için dürüldü hatta doğusu ve batısını gördüm.”
Elbânî hadis için sahih hükmünü vermiştir. (İbn Mâce, Fiten, 9)

SONUÇ
Osmanlı Devleti’nın son dönemlerinde Kars’ta doğan ve Cumhuriyet
sonrası dönemi idrak eden Muhammed İlhâmî, yerel imkanlar ölçüsünde
kısa bir tedrisatta bulunmuştur. İmamlığı döneminde fıkıh, tefsir, hadis
vb. İslamî ilimlerle ilgili temel eserleri yalnız başına okuyarak kendini
ilmen geliştirmeye çalışmıştır. Etrafındaki insanların bir kısmının
mîrâç mucizesini inkar etmesi veya aklına sığıştıramaması karşısında
bu mucize hakkında bir eser telif etmiştir. Tefsîr-i Mîrâcu’n-Nebî adlı
eser, Cumhuriyet sonrası yazılan manzum bir mîrâciye olması yönüyle
ehemmiyet arzetmektedir.
Eserde birçok ayete ve hadise atıfta bulunulmuştur. Hafız olan müellifin
ayet-i kerimelere vukûfiyeti görülebilmektedir. Hadislerin bazılarının
sebeb-i vürudunu belirtmesi, râvisini bildirmesi hadis ilminde belli ölçüde
birikimi olduğunu göstermektedir. Elindeki bazı hadis eserlerinden istifade
ile bu konularda söz söylediği anlaşılmaktadır.
Ara başlık olarak zaman zaman hadisleri kullanan müellif “Kâle
Rasulullah” diyerek hadis metnini Arapça aslıyla verdikten sonra
çoğunlukla manzum olarak tercümesini yapmaktadır. Genelde metnin
tamamına yer veren müellif bazen sadece hadisin konuyla ilgili olan
kısmına atıfta bulunmaktadır. Müellif bazen de şiirlerin içinde hadislere
iktibaslar yapmaktadır.
35 Ebû Bekr b. Ebî Şeybe Abdullah b. Muhammed, Musannef, thk. Kemâl Yusuf elHût, Mektebetu’r-Rüşd, I-VII, Riyad, h. 1409, VII/199.
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Ayet-i kerimelere “Kalellahu”, “ Kemâ Kâlellahu” veya “Kâlellahu Tealâ”
ifadeleriyle atıfta bulunan müellif bazen kudsî hadislere de “Kâlellahu
Tealâ” ibaresiyle başlamaktadır. Her ne kadar kudsî hadislerin manaları
Allah’a ait olsa da lafızları Hz. Peygamber’e ait olduğundan ve tenkide tabi
olduklarından bu durum sakıncalıdır. İlk bakışta bu rivayetler ayet gibi
algılanmaktadır.
Eserde açık olarak kendisine atıfta bulunulan ve metni verilen
hadislerin sayısı 29’dur. Bunlardan 15 tanesi sahih, 2 tanesi hasen ve 5
tanesi zayıf hadistir. 7 tanesinin ise aslına rastlanılmamıştır. Sahîh ve hasen
hadisler makbul hadisler olarak kabul edilirse eserde yer alan hadislerin
yaklaşık % 59’u makbul hadis, % 17’si zayıf, % 24’ü ise kaynaklarda aslına
rastlanılmayan rivayettir.
Muhammed İlhâmî çoğunlukla mutemed hadis kaynaklarında rivayet
edilen makbul hadisleri kullanmış, daha az oranda ise zayıf ve aslı olmayan
rivayetlere yer vermiştir. Müellifin hadisçiliği hususunda ayrı bir çalışmaya
ihtiyaç görülmektedir.
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TASAVVUFTA ÜÇ MÜCAHEDE VE YÖNTEMİ
“İBN HALDUN ÖRNEĞİ”
THREE EFOORTS AND THEIR METHODS IN SUFISM "THE
EXAMPLE OF IBN KHALDUN"
Halil CELEP1
ÖZET
İslâmi düşüncenin oluşum evrelerini üç döneme ayırmak mümkündür.
Bunlardan ilk evre Salt İslâmi İlimlerin Tedvini yani Tefsir, Hadis ve Kelâm gibi
ilimlerin kayda geçirilmesi, ikinci evre Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu ve üçüncü
evre de İslam Filozofları Ekolü’dür. Bu araştırmanın konusu Tasavvufi Düşüncenin
Oluşum evresinde üç mücahedenin yeri, önemi ve İbn Haldun’un bu konuyla ilgili
düşünceleri ve tespitleridir. İbn Haldun’a göre üç tür mücahede vardır. İlk ikisi
ayet ve hadislere dayanan takva mücahedesi ve istikamet mücahedesidir. Ancak
üçüncüsü yani keşif mücahedesi gayr-i Müslimlerdeki ruhbanlık anlayışından
ilhamını alan bir mücahede türü olarak karşımıza çıkar ki bu da tehlikeli bir
mücahede türüdür. İşte kısaca bu araştırmada bu üç mücahede türü birbirlerinden
farkları ve benzerlikleri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: İbn Haldun, Mücahede, Tasavvuf

ABSTRACT
It is possible to distinguish three periods of the formation phases of Islamic
thought. The first period is the codification of the Science of Only Islamic Sciences,
in short Interpretation (Tafsir) and recording the sciences such as Hadith and
Kalam, the second period is the Formation of the Sufi Thought and the third
period is the School of Islamic Philosophers. The subject of this research is the
place of the three efforts in the formation of the Sufi Thought, the importance
and Ibn Khaldun’s thoughts and determinations about this subject. According to
Ibn Khaldun there are three kinds of efforts. The first two are the efforts which
are based on verses and hadiths, and the effort of direction. However, the third, in
short, effort of discovery, is a kind of effort that inspires the understanding of the
priesthood of Non-Muslims and this is a dangerous type of effort. Here, briefly, in
this research, the differences and similarities between these three types of efforts
will be discussed.
Keywords: Ibn Khaldun, Effort, Sufism
1 Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi (halildost77@hotmail.com)
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GİRİŞ
İslâm dünyasının, sosyolojinin fikir babası olarak kabul ettiği İbn
Haldun, hicrî 1 Ramazan 732 (27 Mayıs 1332)’de Tunus’ta doğdu. Asıl
adı Abdurrahman, künyesi Ebû Zeyd, lakabı Veliyüddin İbn Haldun
Mâlikî, Hadramî’dir. Mısır’da kadılık yapmış olması sebebiyle kendisine
“Veliyüddin” unvanı verilmiş, Mâlikî mezhebine mensup olduğundan
dolayı ise adına “Mâlikî” kelimesi eklenmiştir. Ailesinin aslen Yemen’in
Hadramut bölgesinden olduğu için Hadramî nisbesini kullanmaya özellikle
özen göstermekteydi. Ayrıca Tunus’ta doğduğu için Tûnisî, hayatının büyük
kısmını Kuzey Afrika’da geçirdiği için Mağribî nisbeleriyle de anılmaktadır.
Abdurrahman b. Muhammed, ceddi Hâlid b. Osman’a nisbetle İbn Haldun
diye meşhur olmuştur2.
İbn Haldun öğrenim çağına gelince ki, o çağlarda mescit ve camiler
mektep ve medrese olarak da kullanılıyordu, hocaların ve kıraat âlimlerinin
yanında Kur’ân ezberlemeye başlamıştı. Aslında İbn Haldun’un ailesi, ilim
ve irfana yabancı değildi, babası dönemin saygın âlimlerinden biriydi. İbn
Haldun’un ilk hocası da babası olmuştur. O asırda ilmin merkezi olan Tunus,
Endülüs’teki İslâm devleti içten içe kaynamaya başlayınca o toprakları terk
etmek zorunda kalan âlimlerin de merkezi haline gelmişti.
Geleneksel dönemde bazı İslam alimlerinin, birçok aklî ve naklî
ilim dallarında eser verebilecek seviyede vukûfiyet sahibi oldukları
görülmektedir. Ebû Nasr Muhammed b. Muhammed el-Farâbî (ö.339/950),
Ebû Hamîd Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî (ö. 505/1111), Mahmûd
b. Ömer ez-Zemahşerî (ö. 538/1144), Ebu’l-Velîd İbn Rüşd (ö. 595/1198)
ve Suyûtî (ö. 911/1505) gibi İslam âlimleri muhtelif ilim dallarında telif
ettikleri eserlerle tanınmaktadır. Örneğin Ebu’l-Ferec İbnu’l-Cevzî (ö.
579/1201), tefsir, hadis, fıkıh, akaid, zühdiyyât, vaaz, ahlâk, tıp, coğrafya
vb. farklı alanlarda, sayısı hakkında farklı görüşler olsa da, 380 civarında
eseri ilim dünyasına kazandıran yed-i tûlâ sahibi bir âlimdir3. İbn Haldun,
Kur’ân, tefsir, hadis, Mâlikî fıkhı, şer’î ilimlerin yanında lügat, sarf-nahiv,
belâgat, edebiyat gibi lisanla ilgili ilimlerden sonra mantık, felsefe, riyazî
ve tabii ilimleri buradaki söz konusu hocalardan öğrenmiştir. Ayrıca
İbn Haldun hocalarının takdirini kazanacak şekilde başarılı olmuş ve
2
İbn Haldun, Mukaddime, hazırlayan: Süleyman Uludağ, İstanbul 2017, s. 15-16;
Süleyman Uludağ, “İbn Haldûn”, DİA, c. 19, İstanbul 1999, s. 538.
3 Alparslan Kartal, “el-İlelu’l-Mütenâhiye Özelinde İbnu’l-Cevzî’nin Bazı Metin Tenkidi
Uygulamaları”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22:1, Elazığ, s. 105; Kartal,
“İbnu’l-Cevzî’nin Cerh-Ta’dîl Değerlendirmeleri (el-İlelu’l-Mütenâhiye Fi’l-Ehâdîsi’l-Vâhiye
Adlı Eseri Işığında)”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 21:2, Elazığ, s. 172; Kartal,
“el-İlelu’l-Mütenâhiye Fi’l- Ehâdîsi’l-Vâhiye” Adlı Eseri Işığında İbnu’l-Cevzî’nin Cerh Ve
Ta’dîl Metodu”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara, s. 12.
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kendilerinden izacetnâmeler almıştır4. İbn Haldun, fen, edebiyat, sanat,
kültür, içtimai ve medenî müesseseler gibi çeşitli ilimlerde fikir ve kanaat
beyan etmiş bir âlimdir. Söz konusu ilimlerde eserler telif etmeyi de ihmal
etmeyen İbn Haldun’un başlıca eserleri şunlardır: 1. el-İber (Mukaddime,
et-Tarif), 2. Şifâu’s-Sâil, 3. Lübabu’l-Muhassal, 4. Kaside-i Bürde Şerhi, 5.
Mantık Risâlesi (Kitab’ul-Mantık), 6. Matematik Risâlesi (Kitab’ul-Hisab),
7. Şiir ve Kasîdelere dair risâle, 8. Fıkıh Usûlüne dair İbn Hatib’in Recez
(manzumesi)’nin şerhi5.
İbn Haldun, Mağrip’te ve Endülüs’te idarî ve siyasi görevlerde bulundu,
Mısır’da bir yıl kadılık yaptıktan sonra çeşitli medreselerde müderrislik
yapmaya başladı. Yine Mısır’da Baybars Tekkesi’nin şeyhi Şerefüddin Osman
Aşkar’ın vefatı ile boşalan hankâhın idaresi Sultan tarafından İbn Haldun’a
verildi. Uzun bir aradan sonra İbn Haldun Mısır’da tekrar kadılık görevine
getirildi ve bir süre sonra azledildi. 803-808 (1401-1406) yılları arasında da
dört kere daha kadılık yapan İbn Haldun, 26 Ramazan 808 (17 Mart 1406)
yılında 74 yaşında iken aniden hayatını kaybetti. Baybars Tekkesi’ne üye olan
ve bir zamanlar Sultan tarafından bu tekkenin şeyhliğine tayin edilen İbn
Haldun, sûfîler mezarlığı olarak bilinen Makberetu’s-sûfiyye mezarlığına
defnedilmeyi hak kazanmış, fakat bugün kabri bilinmemektedir6.
İbn Haldun’a göre tasavvuf, İslâm toplumu içinde doğmuş şer’î ilimlerden
biridir. Yine İbn Haldun’a göre sûfî ehlinin yolu Hz. Muhammed’i örnek alan
ümmetin önde gelenleri olan sahabe ve tabiûndan olan selefiyye büyükleri
nazarında doğru ve hakikat yolu idi. Tasavvuf yolunun esası, dünya
ziynet ve güzelliklerinden ilgiyi kesmek, insanların çoğunun meylettikleri
mal, mülk, para, makam ve diğer dünya zevklerinden gönlünü ayırarak
ibadete ve tâata sarılmaktır. Tasavvuftaki zühd ve fakr kavramları da bu
manayı ifade etmektedir7. Çünkü sahabede ve selefte dünya nimetlerine
değil, aksine ibadete ve tâata sarılma halleri mevcuttu. Bu husus hicrî III.
asrın başına kadar zühdî bir hayat olarak devam etmiştir. Fakat zamanla
bazı Müslümanlar dünyaya ve dünya zevklerine yönelmeye başlayınca,
kendilerini ibadete veren diğer bazı Müslümanlar da sûfiyye ve mutasavvıf
ismiyle anılmaya başlanmıştır8. Tasavvuf Tarihi’nde ilk defa sûfî lakabıyla
anılan zahit Ebû Hâşim el-Kûfî (ö. 150/767)9 olmakla birlikte yine tasavvuf
4 İbn Haldun, Mukaddime, s. 17; Süleyman Uludağ, “İbn Haldûn”, s. 538-539.
5 İbn Haldun, Mukaddime, s. 55.
6 İbn Haldun, Mukaddime, s. 25-54; Süleyman Uludağ, “İbn Haldûn”, s. 538-542.
7 Kartal, “Lemaât-ı Kudsî’nin Hacı Bayram-ı Velî’ye Aidiyetinin Ayet ve Hadis Atıflarının

Mukayesesi Yoluyla Tespiti”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sonbahar,
Sayı: 18, s. 482.
8
İbn Haldun, Mukaddime, s. 849; İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti, hazırlayan:
Süleyman Uludağ, İstanbul 1998, s. 100.
9
Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul 2013, s. 88; Osman Türer,
Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, İstanbul 2013, s. 28; Hüseyin Doğan, Kerrâmî Söylem ve
Yansımaları, İstanbul 2015, s. 174.
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kelimsinden ilk bahseden şahıs da Maruf Kerhî’dir (ö. 200/815)10. Söz
konusu bu tasavvuf kelimesi iştikak yönünden Türkçe yün anlamına gelen
‘sûf ’tan türemiştir11. Sûf elbise giymek, gerek peygamberler tarihinde gerek
Hz. Muhammed’in döneminde züht, takva ve alçakgönüllülüğün sembolü
olarak yer almasından kaynaklanmıştır12.
Peygamberane bir hayat anlayışı olan züht yolunu benimseyen zahitler,
ibadete ve tâata sarılınca, kendilerine özgü bir takım kendinden geçme (vecd)
hallere sahip oldular. Bunun nedeni ve hikmeti de, insanı diğer varlıklardan
ayıran şey, anlama yeteneği ve algıdır. İnsanda algı iki çeşittir: Birincisi,
kesin bilgi (yakîn), zan, şüphe ve vehim gibi muhtelif derecelerdeki ilimleri
ve marifetleri algılamasından ibarettir. İkincisi ise kendisinde hissettiği
ferah, hüzün, kabz, bast, rıza, gadab, sabır, şükür ve benzeri hallerdir.
Akıl süzgecinden geçirme ve etkin düşünce, insanı hayvanlardan ayıran
ve birbirinden doğan algılardan, istemlerden ve durumlardan ileri gelir.
Böylece delillerden ilim, üzüntü duyulacak ve sevinilecek şeyi algılamaktan
üzüntü ve neşe ortaya çıkar. İşte sûfînin durumu da mücahede ve ibadet
esnasında böyledir. Sûfînin her mücahedesinin sonucunda mutlaka bir hâl
ortaya çıkması zorunlu bir şeydir. Bu hâl, ya ibadet türünden olup, ondan
meydana gelen zevk sûfî için bir makam olur veya ibadet cinsinden olmayıp,
sevinç, neşe, tembellik ve benzeri şeyler nefiste ortaya çıkan herhangi bir
keyfiyet cinsinden bir makam olur. Sûfî durmadan bir makamdan diğer bir
makama yükselerek, nihayet saadet için asıl gayesi olan tevhit ve marifet
mertebesine ulaşır13, yani takva sahibi olur. Şimdi asıl konumuz olan
tasavvufta üç mücahede ve yöntemine geçelim.
İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti (Şifâu’s-Sâil li-Tezhîbi’l-Mesâil) adlı
eserinde tasavvufta üç tür mücahedenin olduğundan bahseder; bunlar
takva, istikamet ve keşf/ıttıla mücahedeleri14. Mücahede sözü, Arapça
asıllı olup sözlükte çabalamak, gayret etmek, uğraşmak, çok emek vererek
emekle çalışmak, savaşmak gibi anlamlara gelir15. Istılahta ise bütün
mâsivâdan sıyrılmak suretiyle, Allah’a duyulan ihtiyacın sıdk üzere olması
yani nefsin, Allah’ın rızasını kazanmak yolunda kullanılmasına mücahede
denmiştir. Mücahedenin, takva sahibi olmak, istikamet üzere bulunmak,
keşf ve ilhama ulaşmak gibi çeşitli amaçlarla yapıldığı kaydedilirse de,
doğrusu mücahedenin Allah rızası için olması olarak da tarif edilmiştir16.
10 Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, s. 137.
11 İbn Haldun, Mukaddime, s. 850; İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti, s. 98; Abdülkerim

Kuşeyrî, Kuşeyrî Risâlesi, İstanbul 1999, s. 367.
12 Yaşar Nuri Öztürk, Kur’ân Verileri Işığında Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 2014, c. I, s.
16-17.
13 İbn Haldun, Mukaddime, s. 849-850; Doğan, Kerrâmî Söylem ve Yansımaları, s. 128.
14 İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti, s. 123.
15 Türkçe Sözlük, Ankara 2005, s. 1428.
16 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, İstanbul 2005, s. 448449; Abdürrezzak Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü, İstanbul 2015, s. 484.
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İbn Haldun’a göre bu üç tür mühacedenin öncelik ve sonralık bakımından
aralarında bir sıranın mevcut olduğunu bildirmektedir:
1. Takva mühacedesi: Sâlikin, takva sahibi olabilmesi için bütün
gayretini sarf edip Allah’ın girmesini yasakladığı haram tarlasından uzak
durup kendini korumasıdır. Bu hedefe ulaşabilmek için de önce nefsiyle
mücadele edip onu tezkiye etmesi, haramdan ve şüpheli olan şeylerden
koruması; yine kalbini ve gönlünü süflî hislerin tesirinden, bayağı
düşüncelerinden koruyup uzaklaştırması ile olur. Nitekim Yüce Allah:
“Ey iman edenler! Siz kendi(nefslerini)zi düzeltip koruyun. Siz doğru yolda
bulunduğunuz, İslâm’ı yaşayarak sebat ettiğiniz takdirde, yoldan sapan
kimse size zarar veremez…”17; başka bir ayette de: “Kim nefsini tezkiye
etmişse kurtuluşa ermiştir”18 buyurarak her Müslüman’ın kendi nefsini
düzeltmesi, terbiye ve tezkiye etmesi gerektiği emredilmektedir. İnsanın
kurtuluşa ermesi de nefsini tezkiye etmesine bağlıdır. Buradaki takvadan
maksat Allah’ın emirlerine ve nehiylerine tam olarak uyum sağlamak, söz
konusu emir ve nehiylere aykırı davranışlarda bulunmamak için dikkatli,
titiz, özenli, ölçülü ve uyanık olunması gerekir. Zahir itibariyle Allah’ın
emirlerine ve nehiylerine karşı çıkma haline son verilmesi, yanlış ve hata
yapıldığında ise hemen tövbe-i istiğfarda bulunulması; bâtın itibariyle
de kalbe ait fiillerin denetim altında tutulması durumunda bu mücahede
ortaya çıkar. İbn Atâ: “Takvanın bir zahir, bir de bâtın türü vardır. Zahiri
olan, ilâhi hududa itibar etmek, batını ise niyet ve ihlâstır” demiştir. Hz.
Muhammed de şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki helâl da bellidir, haram da
bellidir. Fakat bunlar arasında (helâl mi, haram mı olduğu belli olmayan bir
takım) şüpheli şeyler vardır. Kim şüpheli şeylerden kendisini korursa, malını
ve ırzını temize çıkarmış olur. Kim de şüpheli şeylerin içine düşerse, korunan
bir çayır etrafında sürüsünü güttüğü için sürüsü daima yasak bölge olan
çayırın içine girme tehlikesine maruz bulunan çoban durumuna düşer”19.
Yine Hz. Muhammed: “Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak”20
buyurmuştur. Konu ile ilgili Hz. Ebû Bekir de şöyle diyor: “Haram faslından
olan bir şeyi işlemiş olmayalım diye helâl faslından olan yetmiş faslı terk
ederdik”, gibi hadislerle bu mücahede ve onun gayesi olan takva anlaşılmıştır.
Kısacası dini ve içtimai faaliyetlerine özen gösteren sâlik, fetvaya göre değil,
takvaya göre, ruhsat ve yorumları esas alarak değil, azimeti ve nassların
açık hükümlerini esas alarak hareket etmeli, amel ve davranışının sadece
zahir hükümlere göre değil, bâtın hükümlere de uyum sağlamış olması
için gayret göstermeli. Buradaki gaye ibadet ve ahlak bakımından olgun,
erdemli ve iyi bir Müslüman olmaktır21. Bu mücahedenin hükmü her
17
18
19
20
21

Mâide, 5/105.
Şems, 91/9.
Buharî, İman 39.
Buharî, Büyû’ 3.
İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti, s. 124-125.
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Müslüman’a farz-ı ayndır22. Allah helâl ve haram arasında bir sınır çizmiş
ve bütün Müslümanları bu sınırı aşmamaları için şu ayetle ikaz etmiştir, “…
Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları aşmayın. Allah’ın koyduğu
sınırları kim aşarsa, onlar zalimlerin ta kendileridir”23.
2. İstikamet mücahedesi: Takva mücahedesi her Müslüman için farz-ı
ayn olan genel ve dinen zorunlu bir mücahede olup bunun üstünde bundan
daha mükemmel olan ama üstün yetenekli kişiler için özel mücahedeye
istkamet mücahedesi adı verilir. Peygamber için bu mücahede farz-ı ayn
olmakla birlikte insanlar için farz ve vacip değil meşrudur24. İstikamet
mücahedesinin peygambere farz olduğuna dair âyetler; “…Emrolunduğun
gibi istikamet üzere ol…”25 ; “Sen doğru yol (istikamet) üzere gönderilmiş
peygamberlerdensin”26 buyrulmuştur. Bu mücahedenin amacı nefsi
düzeltip bütün davranış, tutum ve hareketlerinde ölçüyü sağlamaktır. Bu
şekilde istikameti kendinde gerçekleştiren ve onunla terbiye ve tezkiye
edilen nefsin huyları güzelleşir, hayırlı işleri kolaylıkla yapar, terbiye ve
alıştırmayla peygamberlere özgü ahlak, sanki dünyaya gelişinde kendisinde
varmış gibi onun doğal huyları haline gelir. İnsanı bu mücahedeye sevk
eden etken daha yüksek derece ve makamlara eriştirmek suretiyle kurtuluş
arzusudur. Kur’ân’da, “Kim Allah’a ve peygambere itaat ederse, işte onlar,
Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddîklarla, şehitlerle ve
iyi kimselerle birliktedirler…”27, işte bu dereceye ulaşmanın yegâne yolu
istikamet üzere olmaktır. Yine Kur’ân’da “Bizi doğru yola ilet”28 ifadesi de
farz namazlarda Fatiha Sûresi’ni okuyarak insanın günde on yedi kere bu
istikameti istemekle yükümlü tutulmuştur. Bunun tek bir sebebi vardır o
da sadece istikamete riayet etmenin zorluğu, bunu istemenin de çok değerli
oluşu ve sonucunun şerefli bulunuşudur29.
İstikamet mücahedesi, nefsin kötü alışkanlıkları olan huyları terbiye
ve tezkiye edip, onun isteklerini kırmak ve muhalefet etmekle elde edilir.
Bu mücahede ancak bu tedavi yöntemiyle gerçekleşir. Sâlik, nefsinde kötü
bir şeye karşı arzu hisseder ve onu yapmaya hazırlanırsa, işte o zaman
nefsine muhalefet ederek nefsin kötü fiil ve sıfatlarını düzeltebilir. Örneğin,
cimrilik cömertlikle, kibir ve gurur alçak gönüllülükle, oburluk canının
her istediğini yememek suretiyle, öfke yumuşak ve nazik huylulukla tedavi
edilir. Yüce Allah: “Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir.
22
23
24
25
26
27
28
29

İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti, s. 146.
Bakara, 2/229
İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti, s. 128, 146.
Hûd, 11/112.
Yâsîn, 36/3-4.
Nisâ, /69.
Fatiha, 1/7.
İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti, s. 125-126.
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Onların harcamaları, bu ikisinin arası dengeli bir harcamadır.”30; “…yiyiniz,
içiniz, fakat israf etmeyiniz. Çünkü O, israf edenleri sevmez.”31; “Eli sıkı olma,
büsbütün eli açık da olma…”32 gibi ayetlerde sâlikin aşırılığa kaçmaması,
ölçülü ve itidal sahibi biri olması gerektiğini bildirmektedir. Aslında bu
tedavi yönteminde sâlik acı ve ıstıraba sabretmesi şartı vardır. Konuyla ilgili
Şeyh Ebû’l-Kasım Cüneyd söyle demiştir: “İyi biliniz ki, istikamete büyük
insanlar hariç, kimse takat getiremez. Çünkü istikamet demek alışkanlıkları
terk etmek, adetlerden ve geleneklerden ayrılmak, doğruluğun hakikati
üzere Allah’ın huzurunda bulunmak demektir.”33. Doğru yolda yürümek
cambazın ipte yürümesi gibi meşakkatli bir iştir; bu ipte ancak mahir olan
kişiler yürüyebilir, herkes yürüyemez. Konuyla ilgili Hz. Muhammed de:
“Beni Hûd, Vâkıa, Mürselât Sûreleri ihtiyarlattı”34 demişti, çünkü Hûd
Sûresinde O’na “…Emrolunduğun gibi istikamet üzere ol…”35 denmişti. Bu
doğruluk, Yüce Allah’ın, peygamberi için çizdiği istikametti ve O’ndan bu
çizginin korunmasını istiyordu. Mürselât, cennet ve cehennemin grup grup
ayrıldığını, insanların dehşet içinde iki büklüm olduğunu anlatıyordu.
Vâkıa, yine bu grupları gösterip teşhir ediyordu. Bu sûrelerde anlatılan
olaylar, Hz. Muhammed’i dehşete düşürmüş ve O’nu ihtiyarlatmıştı.
İstikamet fiillerin meydana çıkması ilk başta çok zor ve güç olsa da tekrar
tekrar işlenince bu fiiller bir süre sonra nefs üzerinde tesirli olur. İbn Haldun
buradaki durumu, yeni yazı yazmaya başlayan bir öğrencinin durumuna
benzetmiş; nitekim bir öğrenci ilk başta yazı yazmaya başlayınca güzel yazı
yazamaz fakat alıştırmalarla bir süre sonra güzel yazma sanatı nefsin tabii
özelliği haline gelinceye kadar devam eder ve güzel yazı yazmak sanki onun
doğasındanmış gibi ortaya çıkar. Burada anlatılmak istenen şey bu tedavi
yönteminde istikamet mücahedesi niteliğini, nefiste iyice yerleştirilmesi
teminidir. Yoksa nefsi tamamen ortadan kaldırmak değildir. Nefiste böyle
kötü huyların olması da gayet tabiidir, çünkü Allah her birini ayrı ayrı
bir yarar ve çıkar için yaratmıştır. Örneğin, bir insandan şehvet arzusunu
tamamen söküp atmak o insanı açlıktan helâk olması ve evlenmediği için
neslin tükenmesinden başka bir sonuç doğurmaz. Yine aynı şekilde bir
insandan hiddet huyunu tamamen söküp atılması halinde, bir saldırganın
karşısında kendini savunmasız bırakıp yok olmaktan başka bir sonuç
doğurmaz. Bu mücahedede insan, ilâhi emir ve nehiylerin gerektirdiği
şekilde ve tabii bir üslupta nefsini sevk ve idare eder. Çünkü bundan sonra
nefis artık ahiret yurduna gönül vermiş, dünya nimetleri ile arasına mesafe
koyarak Allah’ın emirlerine titizlikle bağlanmış olur. Aksi halde doğru
yoldan sapmış bir nefis Allah’a muhalefet etmiş, O’na yüz çevirmiş neticesi
30
31
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Furkan, 25/67.
En’âm, 6/141.
İsrâ, 17/29.
İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti, s. 125-126.
Tirmizî, Tefsir 57.
Hûd, 11/112.
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doğar, Yüce Allah: “…Kim Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse, şüphesiz o apaçık
bir şekilde sapmıştır”36 buyurmaktadır. Kalpte kötü olan huylar -ki bunlar
kötü alışkanlıklar- yok edilip yerine güzel huylarla ruhun süslenmesinin
anlamı işte bu olup, itidalden sapma ise hiçbir şekilde hoş karşılanmamış
hatta yerilmiştir37.
İbn Haldun’a göre bu tür mücahedenin ilk şartı irade, ikinci şartı da riyazettir. Sûfîlerin burada iradeden kastettikleri şey meşhur anlamının dışında
başka bir anlam taşımasıdır ki, bir şeyi önce zihince canlandırmak sonra da
onu fiiliyata geçirmektir. Yine sûfîlerin bu anlamdaki iradeden kastettikleri
şey, nefis arzusundan başka bir şey değildir. İmam Abdülkerim Kuşeyrî de
konu ile ilgili diyor ki: “İrade, (tasavvuf ve) sülûk yolunda gidenlerin başlangıç hâlidir. Allah Teaâlâ’ya gitmeye kast (ve niyet) edenlere verilen ilk isimdir.
Bu sıfata irâde isminin verilmesi, her işin başının irâde olmasındandır. Kul,
bir şeyi irâde etmezse, onu yapmaz. Azîz ve Celîl olan Allah’a giden yolu tutanlar için ilk iş bu olduğundan, buna irâde adı verilmiştir. Böylece irâde,
her işin başında bulunan kasta (ve niyete) benzetilmiştir”38 kısacası, iradenin
aslı, hakikati Allah’ı aramak maksadı ile harekete geçmesidir39.
Riyazet konusuna gelince, bunun anlamı da kalpte bulunan süflî duygu,
düşünce ve alışkanlıkların temizlenip atılması, Kur’ân ve hadislerdeki
ahlâk anlayışını nefse tabii bir huy haline getirip donatılmasına riyazet
denilir. Zahir bakımından ilk olarak bunu sağlamanın yöntemi; uyku
ve istirahat gibi insana rahatlık veren şeyler, üreme organı ile mideye ait
arzular, toplumla ilgili ihtilat (karmaşıklık), çoğu insanın meylettiği malmülk, makam-mevki türünden dünyaya ait olan arzu ve isteklerden yüz
çevirmektir. İp zayıf yerden koptuğu gibi, kaleler de zayıf yerden fethedilir.
Onun gibi şeytan da insan vücuduna hâkim ve egemen olabilmek için
nefsin zaaflarından istifade ederek harekete geçer. Yüce Allah insanın
zaaflarını şöyle bildirmiştir: “Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş,
salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana
süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak
güzel yer ancak Allah’ın katındadır”40. İnsan yaradılış itibarıyla ayette geçen
kadın, para, araba, mal-mülk, makam-mevki, çoluk-çocuk, vb. şeylere
düşkünlüğü ile bilinir. İnsanın dünya hayatı, bunların en mükemmelini
ve en güzelini elde etmek için çaba sarf ederek geçer. Öyleyse bu gibi
zaaflardan kaçınmak, bunlara karşı isteksiz davranmak gerekir. İkinci
olarak da mürit, söz konusu zahirini nasıl tedavi ettiyse, aynı şekilde kalbe
yerleşen gizli (bâtın) şeylerin tedavisini de yapmak mecburiyetindedir. Bu
36 Ahzâb, 33/36.
37 İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti, s. 126-128; Doğan, Kerrâmî Söylem ve Yansımaları,
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bahiste mücahede kötü sıfatların niteliklerine ve değişik oluşuna göre uzun
sürebilir41.
Bu tür riyazet ve tedavisinin temel kaidesi, yukarıda da izah edildiği gibi
nefsin arzularına muhalefet edip yüz çevirmektir. Böylece yaradılıştan olan
huyların iki tarafından birine yönelen arzu ve eğilimini ortadan kaldırmak
gerekir ki, ancak o zaman yapmak ve yapmamak, zengin ve fakir, zayıf ve
güçlü eşit olur. Mürit bütün gücünü ve gayretini hak ve adalete itaat etmek
için kullanır. O zaman bu bilince ulaşanlar için zahit olmak veya mal-mülk,
para-araba, makam-mevki vb. şeylere sahip olmak söz konusu olmaz.
İbn Haldun’a göre mürit bu riyazeti kendini sıkıntıya sokmadan, aşırılığa
kaçmadan aşama aşama uygulamasını aksi halde pek fazla yol alamayacağını,
söyler. Hz. Peygamber de konuyla ilgili: “Allah’ın en çok sevdiği amel az da
olsa sürekli, devamlı olanıdır”42 buyurmuştur. Artık bundan sonra müridin
kalbinde istikamet sıfatları oluşur, Kur’ân ve sünnetin ahlâkı ile ahlâklanır,
edebi ile edeplenir ve Nisâ Sûresi’nin 69 âyetinde belirtilen nebilerin,
sıddîkların, şehit ve sâlih kimselerin zümresine dahil olur43.
3. Keşif ve ıttıla mücahedesi: Bu mücahedeyi isteyen mürit takva ve
istikamet mücahedelerinin hükümlerini mutlaka yerine getirmiş olmalıdır.
Bu mücahedenin gayesi, riyazetle insanda bulunan bütün beşerî sıfatları
tamamen yok etmektir. Yani çile çekerek kalbi ve ruhu kaplayan hicapların
kalkması için bedenî kuvvetlerin pasifize, işlenmez hale getirilmesi
demektir. Bu mücahedenin sonucunda ise müride ölmeden önce daha bu
dünyadayken rü’yet veya ona yakın hususların vaki olması, sonra hicapların
kalkması ile âlemlerin ve ilimlerin sırlarına vakıf olup Rabbânî lâtife ile
Allah’ın hizasında durmasıdır. Sûfîler bu tür mücahedenin bazı şartlarının
olduğunu söylerler: Birinci şart, takvanın oluşmasıdır ki, takva ibadetin
başıdır. Cerîrî şöyle der: “Kim Allah’la kendi arasında takva ve murakabeyi
hâkim kılmazsa o keşif ve müşahede haline ulaşamaz”. İkinci şart, istikametin
oluşması, bu konuda da Vâsıtî şöyle der: “Güzelliğin kemale ermesine esas
teşkil eden haslet istikamettir”. İbn Haldun, söz konusu mücahede tarzından
mana cihetinden şart kılınmasının sebebini şu şekilde açıklar: “Manevî
kirlerden arındırılıp engel olan hicaplar kaldırıldıktan sonra hakikatlerin
yansımasına uygun hale gelen kalbin misali, karşısında bulunan şekilleri
aksettiren cilâlı cisimlere benzer”. Ancak cilâlı cisimler itina göstermeden
rastgele konursa şekilleri aksettirmezler. Doğru-düzgün ve itinalı bir
şekilde konması gerekir ki, o zaman olduğu gibi aksederler. İstikamet
mücahedesini kazanmış kalp de böyledir. Yukarıda da ifade edildiği gibi
istikamette bütün fiiller -sapma ve eksiklik olmadan- eşit tarzda ve aynı
41 İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti, s. 129-130; Doğan, Kerrâmî Söylem ve Yansımaları,
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derecede olurlar. Eğer mürit istikamet vasıflarını tam kazanamazsa, kalbine
hakikatler kendi kanaatine uygun olarak veya hakikatin aslına aykırı bir
surette tecelli ederse, işte o zaman mürit bu kanaate dayanarak zındıklığa
duçar olur. Daha açık söylemek gerekirse, İslâmî olmayan gayrı Müslimler
gibi aç, susuz ve uykusuz kalarak riyazet ve kalp tasfiyesi yapmak, rastgele
kalpten hicabı yok etmek ameliyesi neticesinde ortaya çıkan keşifte
istikamet şart değildir. Bu durumda Müslüman ve gayrı Müslim’de görülen
keşif ve ıttıla halini öbüründen ayıran ölçü, Müslüman’daki bu çeşit hallerin
takva ve istikamet mücahedesine bina edilmesi, diğerinde ise buna ihtiyaç
duyulmamasıdır. Bundan dolayı gayrı Müslimler açık bir hüsrandan başka
hiçbir şey elde edemezler. Üçüncü şart ise bu yolda mücahede şekillerini
tecrübe etmiş, kendisi ile Allah arasında bulunan bütün hicapları kaldırmış
ve kalbine nur doğmuş bir şeyhe intisap etmesi şartıdır. Keşif ve ıttıla
mertebesine ulaşmak isteyen mürit kendi isabetli görüşünden çok şeyhin
hatalı görüşünü faydalı olduğunu bilmeli, şeyhe sımsıkı sarılarak ölünün
gassale teslim olduğu gibi teslimiyet göstermelidir ki, ancak o zaman bu
mertebeye ulaşır44. Dördüncü şart, istikamet mücahedesinde itidal ve ölçü
bulunması şartı vardı, fakat bu keşif ve ıttıla mücahedesinde her şeyden el
etek çekmek, insanlardan uzaklaşıp halvete çekilmek, konuşmayı tamamen
terk etmek, visal orucu (iftar etmeden iki gün peş peşe tutulan oruç)
tutmak suretiyle mideyi aç bırakmak, gece uyku uyumayıp sabaha kadar
uyanık kalarak nefisten tamamen ilişkiyi kesmektir. Düşünceye varıncaya
kadar bütün beşerî sıfatları yok edip öldürmesi gerekir, böyle kişi bedeni
ölü, ruhu diri hale gelir. Beşinci şart ise samimi irade sahibi olmaktır45.
Yukarıda saymış olduğumuz beş şart gerçekleşirse bu mücahedenin
uygulaması da şu şekilde olur: Şeyh müridi farz ve revatip sünnetlerle
yükümlü tutar. Yine şeyh müride virt ve zikir telkin eder, mürit ise kendisine
telkin edilen bu virt ve zikri devamlı kalpte bulundurup, başka hiçbir şeyle
meşgul olmaz. Sülûkünün başlangıcında bulunan Husrî’ye Ebû Bekr-i
Şiblî: “Bana geldiğin bir cumadan, onu takip eden diğer bir cumaya kadar
eğer Allah Teâlâ’dan başka bir şeyi kalbinden geçirirsen meclisimde hazır
bulunman sana haram olur”46 demiştir. Daha sonra şeyh, müridin halvete
girmesini ve kendisine tesbît edilen belirli zikri yerine getirmesini ister.
Mürit durmadan zikrini tekrarlar ta ki dili hareketsiz kalıp hayali kalıncaya
kadar. Daha sonra bu hayalin eseri de kalpten yok olur, sadece lafzın sureti
kalır. Bir süre bu duruma devam ettikten sonra kalpteki o lafzın sureti
de yok olur, sadece manası kalır. Bundan sonra artık mananın dışında
hiçbir şeyle meşgul olmaz. Mürit bu aşamada şeytanî vesvese ve dünya
düşüncelerinden sakınması gerekir. Görmüş olduğu rüyaları ve yaşamış
olduğu bütün halleri, başkalarından gizli tutup sadece şeyhine anlatır. Bu
44
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aşamada mürit gibi şeyh de dikkatli olması gerekir, çünkü bu aşama çok
engebelidir. Müride bir takım keşif ve keramet halleri zuhur edince kendini
beğenmişlik veya durumuna sevinme gibi haller ortaya çıkar. Bu gibi haller
onun asıl ulaşmak istediği yoluna engel olur. Onun için ömrünü sadece
Allah’a itaate adamış olması gerekir ki, ancak bu şekilde hiç kimsenin vakıf
olamayacağı ilâhi lâtifelere sahip olur47. Kalpteki hicaplar kalkınca yerin ve
göğün melekûtu, yüce ve aşağılık (ulvî ve süflî) varlığın esrarı kalbe tecelli
eder. Her çeşit sanat ve ilmin anlamı o kalp için açık duruma gelir. Bütün
kuşku ve şüphe düğümleri çözülür, varlığın sırlarına ve kalplerin gizli
hallerine vakıf olur. Kısacası bu mücahedenin maksadı, Allah’ı ahirette
temaşa (bakmak) etme halini daha bu dünyada iken gerçekleştirmektir ki,
mesut kimselerin ulaşabilecekleri en üst mertebedir48.
İbn Haldun, keşif ve ıttıla mücahedesinin hoş karşılanmayacak derecede
zararlı olduğunu bildirmiş ve şu ayeti kerimeyi delil olarak göstermiştir,
“Sonra bunların peşinden art arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların
arkasından da Meryem oğlu İsa’yı gönderdik, ona İncil’i verdik ve kendisine
uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. (Kendilerinden)
icat ettikleri ruhbanlığa gelince; biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah’ın
rızasını kazanmak için onu kendilerine icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği
gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükâfatlarını verdik. Fakat
onlardan birçoğu da fasık kimselerdir”49. Yine İbn Haldun, keşf ve ıttıla
mücahedesi yolunu tutan sûfîlerin başına gelen de ayette geçen gayrı
Müslimlerin başına gelenin aynısı olduğunu söyler. Bu yolun hakkına
liyakat göstermek çok zor, hatta imkânsız oluşu, bilinmeyen bir yer olan o
alanda karşılaşılan engebeli hallerin çoğu beşerî irade ve kudretin haricinde
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yolu tercih eden sûfîler kesinlikle
Hz. Peygamber’i örnek alamazlar, örnek alsalar bile kesinlikle takat ve
güçleri yetmez. Ruhlar âlemini bilmek ve Yüce Allah’ı müşahede etmek
peygamberlerin doğal halidir. Çünkü onlar bu fıtrat üzere yaratılmışlardır.
Kendisi visal orucu tuttuğu halde ümmetine yasaklamış ve “Ben sizin gibi
değilim Rabbim bana (manen) yedirmekte ve içirmektedir”50 buyurmuştur.
Bu fıtrat peygamberlere ait bir ayrıcalıktır. Onlar için bu yolda yürümek
zor ve meşakkatli değil, çünkü onlar bu mesleğin gizli taraflarına vakıftırlar.
Peygamberlerin bilgileri kesin bir bilgi iken velilerin gördükleri konusundaki
yanılma durumları vardır. İbn Haldun, keşif ve ıttıla mücahedesinin
ruhbanlıktan ibaret olduğunu söyler. Hz. Peygamber, Abdullah b. Amr’ın
gündüzleri daima oruç, geceleri ise namaz kılacağına yemin ettiği haberini
alınca onu bundan men etti ve “Her ay üç gün oruç tut” buyurdu. Abdullah’ın
“Daha fazlasına gücüm yeter” demesi üzerine “Peki öyle ise Hz. Davud’un
47
48
49
50

İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti, s. 136-137.
İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti, s. 143, 150.
Hadîd, 57/27.
Müslim, Sıyâm 11.

188

İLAHİYAT’TA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

orucunu tut, bu devamlı oruçtan daha hayırlıdır. Hz. Davut bir gün oruç
tutar, bir gün tutmazdı. Gecenin yarısına kadar namaz kılar, üçte birini uyku
ile geçirir, altıda birinde yine namaz kılardı”51 buyurdu. Yine Hz. Peygamber
Osman b. Maz’ûn’u bekâr yaşamaktan men etti52 ve “Ben bazen oruç
tutarım, bazen iftar ederim, gecenin bir kısmını namaz kılarak geçiriyorum.
Kadınlarla da evleniyorum, bu benim sünnetimdir. Sünnetimden kim yüz
çevirirse benden değildir”53 buyurmuştur. Bu hadisler İslâm’da ruhbanlığın
olmadığını göstermektedir. Fakat bazı miskinlerin yaradılış ve müşahede
sıfatları bakımından peygamberlerin derecelerinin altında bulunmasına
rağmen, bin bir güçlükle, büyük tehlikelere maruz kalarak bu çeşit keşiften
bir nebze elde etmeye talip olmak isteyen zavallıların olduğun söylen İbn
Haldun, bunlara sitem etmektedir54. Konuyla ilgili İmam Abdülkerim
Kuşeyrî de: “Müşahedeyi istemeyiniz, çünkü Hakkı müşahede halkı mahv
ve helak eder” yine Kuşeyrî, Ebû Ali Cürcânî’nin şöyle dediğini nakleder:
“İstikamet sahibi ol, keramet sahibi olma. Çünkü nefsin senden keramet
istemekte, oysa Allah senden istikamet istemektedir”55.
Tasavvufta mücahede türleri bunlardan ibarettir. İbn Haldun’a göre,
tasavvuf adı başlangıçta birinci mücahede olan takva için kullanıldığını,
fakat daha sonraki sûfîler iyi ve doğru kişilerin makamına ulaşmak için
istikamet mücahedesi üzerinde durduklarını söyler. Bazı sûfîlerin istikamet
mücahedesinde de durmayıp onun ötesine gidip en büyük saadete ve en üst
mertebeye ulaşmak için keşif mücahedesinin peşinde koşanların olduğunu
söyleyen İbn Haldun, ilk iki mücahede için şer’î delillerin olduğunu
ancak üçüncüsü olan keşif mücahedesi için şer’î bir delil olmadığını
hatta -peygamberler hariç- insanlar için tehlikeli, maruzatlı olduğunu
bildirmiştir56.
Söz konusu yukarıdaki mücahedeler esnasında (yani seyr-u sûlukta)
rehber bir şeyhe ihtiyaç var mıdır yok mudur hususuna İbn Haldun
söyle açıklık getirmiştir. Rehber bir şeyhe ihtiyaç her zaman aynı tarza
olmayacağını, takva mücahedesinde şeyhe ihtiyaç duyulmadını söyler.
İstikamet mücahedesinde tecrübeli bir şeyhe faydalı ve ihtiyaç duyulduğunu
ancak zarurî olmadığını da ekler. Keşif ve ıttıla mücahedesine gelince bunda
hicapların kalkması, ruh ve melekler âlemine vakıf olma isteği olduğu için
mutlaka bir şeyhe intisap etmek zaruri ve şart olduğunu söyler. Yine İbn
Haldun, keşif mücahedesi her ne kadar Kur’ân ve hadislerde mevcut ise de
sonradan ortaya çıkmış bidat ve ruhbanlık türünden olduğunu teferruatlı
bir şekilde izah eder. Şunu da aydınlatmak gerekir ki, ‘Kur’ân ve hadislerde
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mevcut’tan kasıt yukarıda izah edildiği gibi bu mücahede türü peygamberler
için geçerlidir, engelsiz ve meşakkatsiz ancak onlar yapabilirler. Çünkü
onların fıtratları buna müsaittir, oysa diğer insanların bu mücahede yoluna
girmek istediklerinde mutlaka tecrübeli bir rehbere zaruri ihtiyaç doğar57.
Malumdur ki, ilk zamanlarda selef arasında böyle bir mücahede tarzı
yoktu. Bundan dolayı halvet ve zikir gibi konularda selefin, bu tür sülûkün
esas durumunu beyan ettikleri, nurların belirtileri ve hicapların kalkması
gibi sülûkün neticesinden doğan bir takım konulara işaret ettiklerine dair
hiçbir bilgi yoktur58.

SONUÇ
İbn Haldun, İslâm düşüncesinin fetret dönemine girdiği bir zamanda
yaşamış büyük bir İslâm düşünürü ve toplum bilimcisidir. Geç keşfedilmiş
ve yaşadığı dönemde fikirleri pek fazla anlaşılamamıştır. İbn Haldun, fen,
edebiyat, sanat, kültür, içtimai ve medenî müesseseler gibi çeşitli ilimlerde
fikir ve kanaat beyan etmiş, söz konusu ilimlerde eserler telif etmeyi de
ihmal etmemiştir. Söz konusu eserlerin yanı sıra tasavvuf ve tasavvuf
düşüncesi hakkında da eser telif edip bu hususta düşüncelerini ortaya
koymuştur. İbn Haldun, tasavvuf düşüncesinin temel kavramlarından biri
olan mücahede kavramından bahsetmiştir. İbn Haldun’a göre tasavvufta
üç tür mücahede vardır. Birincisi takva olan mücahededir. Bunun amacı
Allah’ın çizmiş olduğu helâl ve haram sınırlarını aşmamak, her çeşit
şüpheden uzak durmak, ibadetleri sadece Allah’a has kılmak, kalbi tasfiye
edip nefsi tezkiye etmektir. İkincisi, istikamet olan mücahededir. Bu
mücahededen maksat nefsi düzeltmek ve bütün hattıhareketinde itidal
olmasını temin etmektir. İstikamet mücahedesi, nefsin kötü alışkanlıkları
olan huyları terbiye ve tezkiye edip, onun isteklerini kırmak ve muhalefet
etmekle elde edilir. Bu mücahede ancak bu tedavi yöntemiyle gerçekleşir
ve böylece güzel ahlâk sahibi olunur. Bu mücahedenin ilk şartı irade ikinci
şartı riyazettir. Üçüncü mücahedenin amacı ise keşif ve ıttıladır. Bundan
maksat beşerî sıfatlardan tamamen sıyrılmak, yani çile çekerek kalbi ve ruhu
kaplayan hicapların kalkması için bedenî kuvvetlerin pasifize, işlenmez
hale getirilmesi demektir. Bu mücahedenin sonucunda ise müride ölmeden
önce daha bu dünyadayken rü’yet veya ona yakın hususların vaki olması,
sonra hicapların kalkması ile âlemlerin ve ilimlerin sırlarına vakıf olup
Rabbânî lâtife ile Allah’ın hizasında durmasıdır. Bu mücahedenin şartları
ise takva ve istikamet üzere olmaktır. İlk iki mücahedeyi geçemeyen mürit
bu aşamaya varamaz. Üçüncü şart, erdemli ve âlim olan bir şeyhe intisap
etmektir. Dördüncü şart, her şeyden el etek çekmek, düşünceye varıncaya
57 İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti, s. 174-177; Hüseyin Doğan, İslâm İnanç Esasları,
İstanbul 2016, s. 29-30.
58 İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti, s. 186.
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kadar bütün beşerî sıfatları yok edip öldürmesi gerekir ki, böyle kişi bedeni
ölü, ruhu diri hale gelir. Beşincisi ise sağlam bir irade sahibi olmaktır. İbn
Haldun’a göre tasavvuf ilmi başlangıçta takva mücahedesiydi. Sonra sûfîler
iyi ve doğru kimselerin yönlendirmesiyle istikamet mücahedesine teveccüh
ettiler. Bunun da ötesine geçmeye çalışan sûfîler keşif mücahedesi peşinde
koştular. İbn Haldun, ilk mücahedenin her Müslüman için farz-ı ayn olduğunu,
ikinci mücahedenin ise Müslümanlara meşru, üçüncüsü ise -peygamberler
hariç- insanlar için sakıncalı olduğunu bildirmiştir. İslâm peygamberi Ashâbı
Kiram’ı böyle bir yaşam tarzından men ettiğini söyleyen İbn Haldun, bu
üçüncü mücahedeyi ruhbanların keşiş yaşamına benzetmiştir. Son olarak,
İbn Haldun’un amacının İslâmî ilimler içinde tasavvufa yer ayırmak, fakat
bunu yaparken de Kur’ân ve Sünneti esas almaktır. Onun tasavvufla ilgili
ortaya koyduğu düşünceler, bugün hâlâ geçerliliğini sürdürmektedir.
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KONULU TEFSİR ve DİĞER TEFSİR ÇEŞİTLERİ ile
MUKAYESESİ
SUBJECT TAFSİR OF THE COMPARISON OTHER
COMMENTARY TYPES
Halit BOZ1
ÖZET
Bir konu hakkında bilgi sunarken, kavramların ve terminolojinin göz önüne
alınması, herhangi bir bilim için gerekli bir nitelik taşımaktadır. Terminolojinin
belirsizliği, terim içermeyen kavramın yanı sıra önyargıya yol açar. Ayrıca,
kavramların ve terimlerin içeriği ve anlamları açık bir şekilde ayrışılmazsa,
o zaman hedeflenen konunun anlaşılması zor olur. Çünkü birbirlerine yakın
ilimlerin içerdiği kavram ve terimler, birçok kez anlam yakınlığı taşırlar.
Bu sebeple çalışmamızın ana temasını oluşturan konulu tefsir kavramının daha
iyi anlaşılması için bu çalışmada, konulu tefsiri ilgilendiren önemli hususları özlü
bir şekilde anlatmak amaçlanmıştır. Bunu yaparken özellikle tarihi seyri ve diğer
tefsir çeşitleri arasındaki farkları yakalamak, temel gayemizi oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Tefsir, Kavram, İhtiyaç, Konulu Tefsir

ABSTRACT
When presenting information on a topic, it is necessary for any science to
consider concepts and terminology. The ambiguity of terminology leads to the
notion of terminology as well as prejudice. Also, if the content and meaning of
concepts and terms are not clearly distinguished, then the intended subject
becomes difficult to understand. Because the concepts and terms that are close to
each other carry many semantics.
For this reason, in order to better understand the concept of tafsir which
constitutes the main theme of our work, it is aimed to describe in a concise
manner all the points that concern the subject tafsir. In doing so, it is especially
essential to catch the differences between the types of historical history and other
interpretations.
Keywords: Qur’an, Tafsir, Concept, Need, Subject Tafsir
1 Dr. Öğr. Üyesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fak. Tefsir Bilim Dalı, halit6869@
gmail.com
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GIRIŞ
Türkçe “konulu”, Arapça “”الموضوعة, terimi, felsefi bir kavram olup
çok çeşitli anlamlara delalet eder. Batı felsefesinde doğan bu terim,
aynı zamanda çok bilinmeyen şeyleri içinde barındırır. Daha sonra bu
kavram Arap felsefesine girerek, günümüzde birçok ilimde kullanılmaya
başlanmıştır. Kur’an ilmiyle uğraşanlar, yirminci asırdan önce bu kavramın,
Kur’an’ın anlaşılması için özellikle de tefsirde bir yöntem olarak kullanılacağını
bilmiyorlardı. Yirminci asırdan sonra müfessirler, Kur’an’ı tekrar müslümanların
hayat alanlarına koyma düşüncesinden (Demirci, , 2010, 195) dolayı yeni
yöntemler bulmaya yönelmişlerdir. (Demirci, 2006, 74)
Özellikle son zamanlarda İslam ümmeti birçok karmaşık konuyu içinde
barındıran sorunlar ile karşı karşıya kalmıştır. Dünyadaki gelişmelerin
seyrine göre vuku bulan bu problemli gibi gözüken hususların çözümü
için Kur’an’a bakma ihtiyacı doğmuştur. Kur’an’da var olan ancak toplu
bir şekilde değil de dağınık haldeki surelerin değişik ayetlerinde anlatılan
bu konuların, Müslümanlar tarafından daha iyi anlaşılması için bir
araya toplanarak açıklanması ihtiyacı hâsıl olmuştur. (Hanefî, 1996, 157)
Geçmişte çok değerli eserler ortaya çıkmış olmasına rağmen bu tefsir
eserleri, Kur’an’daki sure tertibine göre ayet ayet tefsir etme düzenine sahip
olduklarından dolayı, bir konu hakkındaki bilgileri, değişik surelerin içinde
anlatmışlardır. Bu yüzden Müslümanlar, tefsir eserlerinde son zamanlarda
ortaya çıkan birçok konunun açıklamasını, belli başlıklar altında toplu
olarak bulmaları neredeyse imkânsız bir hal almıştır.
İlk asırlarda, Müslümanların Kur’an’a olan ilgi ve alakaları daha fazla
idi. Böylece Kur’an’ı ilgilendiren ilimlere vukufiyetleri vardı. Dolayısıyla
Kur’an’ın içindeki bir konu hakkındaki malumata ulaşmak onlar için zor
değildi. Bu sebeple son zamanlara kadar klasik tefsir metodu düzeninden
başka tasnif edilen eserlere rastlamak oldukça azdır. Buna karşılık
Güngör’ün ifade ettiği gibi (Güngör, 1988, 52) günümüz Müslümanları,
temel eğitimlerinde İslami İlimleri almayıp başka şeylerle uğraştıkları için
Kur’an kültüründen epeyce uzak kalmışlardır. Bu yüzden insanlarımızın
tekrar Kur’an kültürüne dönmelerini sağlamak için bilinen klasik tefsir
metotları dışında Kur’an’daki konuları bütün olarak ele alan ve tasnif
düzenini bu metoda göre hazırlayan eserlere ihtiyaç duyulmaktadır. Belki
ilerleyen zamanlarda, ortaya çıkan hadiselerin seyrine göre, Müslümanları
meşgul eden konuların halli için bunun dışında başka yöntemlerle de ele
alınması gereken eserlere ihtiyaç duyulması muhtemeldir.
Kuşkusuz Kur’an, her müslümanın en iyi bilmesi ve içindeki bilgilere
ulaşmak için en çok gayret sarf etmesi gereken kitaptır. Bundan dolayı Yüce
Allah, Kur’an’ın okunmasını ve üzerinde düşünülmesini, kıyamete kadar
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var olacak bütün insanlara emretmiştir.أَفَالَ يَتَ َدبَّرُونَ ْالقُرْ آنَ َولَوْ َكانَ ِم ْن ِعن ِد َغي ِْر
ْ “للاِ لَ َو َجدOnlar
ّ
ْ ُوا فِي ِه
اختِالَفًا َكثِيرًا
hâlâ Kur’an’ı tedebbür etmezler (düşünmezler)
mi? Ve eğer Allah’tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka
pekçok ihtilâf bulurlardı.” ( Nîsâ, 4/82. Bu hususta bazı ayetler için bkz.
Bakara, 2/219, 242, 266; Nahl, 16/44; Enbiya, 21/10; Sad, 38/29; Zuhruf,
43/3; Muhammed, 47/21; Kamer, 54/17,)
Dolayısıyla her asırda Kur’an’ın anlaşılmasına yönelik değişik yöntem
ve tekniklerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. İşte “konulu tefsir” yöntemi de
bu ihtiyaca binaen ortaya çıkmıştır. Nitekim gerek Türkçe gerekse Arapça
dilinde belli konuların, konulu tefsir tarzıyla birebir aynı olmasa da, onun
yöntemine yakın bir takım ilmi çalışmaların yapıldığını görmekteyiz.
(Belli başlı konularda yapılan çalışmaların sayısı oldukça çoktur. Ancak
biz, burada bazı kaynakların isimlerini vermekle yetineceğiz. Arzu edenler
fihrist kitaplarında diğer konularla ilgili yapılan çalışmalara ulaşabilirler.
Muhammed Yusuf Musa, el-Kur’an’u ve’l-Felsefe, Mısır, 1966; Afif
Abdulfettah Tabbârâ, el-Yehudu fi’l-Kur’an, Beyrut, ty. ; Abbas Mahmud
el-Akkad, el-Mer’etu fi’l-Kur’an, Beyrut, 1969; Toshihiko İzutsu, Kur’an’da
Allah ve İnsan, Çev. Süleyman Ateş, Ankara, 1975; Sadık Kılıç, Kur’an’a Göre
Nifak, İstanbul, 1982; Beşir İslamoğlu, Kur’an’da Mü’minlerin Özellikleri,
İstanbul, 1982.)
Esasında önceki tefsirler belli bir konuyu bütüncül bir şekilde
okuyucuya sunmamışlardır. Keza konu hakkındaki bilgileri değişik sure ve
ayetler içerisine serpiştirip ele almışlardır. (Hanefî, 1996, 157) Bu yüzden
müslümanlar, Kur’an’ın içinde mevcut olan bir konu hakkında aynı başlık
altında detaylı bilgiye sahip olamamışlardır. İşte bu sebeplerden dolayı
son asır tefsircileri, zamanın doğurduğu ihtiyaca binaen bu yeni metodu
uygulamaya başlamışlardır. Yine bu yöntemi sadece tefsirciler değil diğer
İslami ilimlerin alimleri , hadis, fıkıh, kelam vb. gibi ilimlerde bu yöntemi
kullanmışlardır. İlerleyen aşamalarda yine bu konuya değinilecektir..
Böylece “konulu tefsir” sayesinde insanların ihtiyaç duyup da
ulaşamadıkları bilgilere ulaşmak hem kolay olmuş hem de Kur’an’ın
mücizevi yönü belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır.
Bu alanda yapılan çalışmalara bir göz atacak olursak, en başta
Muhammed Mahmud el-Hîcâzî’nin “el-Vehdetu’l- Mevzuiyye fi’l-Kur’an’i’lKerim” (el-Hicazî, el-Vehdetu’l- Mevzuiyye fi’l-Kur’an’i’l-Kerim, Daru’lKutubi’l-Hadise, Kahire, 1970) eseri gelmektedir. Aslında bu eser, elHîcâzî’nin 1967 senesinde Ezher Üniversitesi, Usûlu’d-Dîn fakültesinde
yaptığı doktora çalışmasının bir ürünüdür. Nitekim bu eserde, konulu
tefsirin ortaya çıkışına sebep olan etkenler ayrıntılarıyla ortaya konmuştur.
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O’na göre konulu tefsir, müsteşriklerin asrımızda Kur’an ile alakalı ileri
sürdükleri bazı şüphelerin cevaplanması neticesinde ortaya çıkmıştır. (elHîcâzî, 1970, 403) Müsteşriklerin, özellikle Kur’an’daki kıssalar, tekrarlar,
itikadî ve hukukî esaslar hakkında ileri sürdükleri iddialarına cevap
vermek için İslam âlimleri, belli başlı konulara taalluk eden bütün ayetleri
bir araya toplamış, onların ileri sürdükleri şüphelere cevap vermişlerdir.
Böylece tefsir ilminde, “konulu tefsir” ismiyle yeni bir metodun kapılarını
da aralamışlardır. (el-Hîcâzî, 1970, 403)
Yine Ebtâhî’nin, 1970 yılında “el-Medhal ile’t-Tefsiri’l-Mevdûî li’lKur’âni’l-Kerîm”, (Muhammed Ali el-Musevî el-Muvahhid Ebtahî, elMedhal ile’t-Tefsiri’l-Mevdûî li’l-Kur’âni’l-Kerîm, Necef 1969) adlı eseri,
bu yöntemle erken dönemde kaleme alınan eserler arasında sayılır. Ayrıca
Ziyad Halil Muhammed’in, 1995 yılında “Menheciyetu’l-Bahsi fi’t-Tefsiri’lMevzui li’l-Kur’an’i’l-Azim” (Ziyad Halil Muhammed, “Menheciyetu’lBahsi fi’t-Tefsiri’l-Mevzui li’l-Kur’an’i’l-Azim”, Daru’l-Beşîr, Umman,
1995) ve Abdulbasıt Rıza’nın 2000 yılında “Menhecu’l-Mevzui lil Kuran:
Dırasatu Tahliliyyetu ve nekdiyetu” (Abdulbasıt Rıza, “Menhecu’l-Mevzui
lil Kuran: Dırasatu Tahliliyyetu ve nekdiyetu” Camietu’l-Husnu’s-Sânî,
el-Muhammediyye, 2000.) adlı eserlerini de bu alan ile ilgili yapılan
çalışmalardan saymak mümkündür.
Ülkemizde, bu alanda yapılan ilk çalışmalara gelince, Mevlüt
Güngör’ün, “Tefsirde Konulu Tefsirin Metodu” (Mevlüt Güngör, Tefsir’de
Konulu Tefsir Metodu, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 7, Ankara,
1988, ss. 49- 55) adlı makalesi, bu alanın teknik yapısı hakkında bilgi
sunan ilk makalelerdendir. Ömer Dumlu’nun, Tefsirin dünü ve bugünü
adlı sempozyumda sunduğu “Konulu Tefsir ve Düşündürdükleri” (Ömer
Dumlu, Konulu Tefsir ve Düşündürdükleri, Tefsir’in Dünü ve Bugünü
Sempozyumu, Samsun, 1992, ss. 157-175) adlı bildirisi de bu sahada ele
alınan ilk çalışmalardan bir tanesidir. Daha sonraları ise kitap halinde
yayımlanmış eserlere rastlamak mümkündür. (Bu alanda mevcut eserlerden
bazıları şunlardır: Şahin Güven, Tefsir Çalışmalarında Konulu Tefsir
Metodu, E.Ü. Sos. Bil. Enst., Kayseri, 1996; Ömer Dumlu, İbn Teymiyye ve
Konulu Tefsir, İzmir, 1999; Cüneyt Eren, Konulu Tefsir Metodu, İstanbul,
2000; Davut Aydüz, Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, İzmir, 2000; Muhsin
Demirci, Konulu Tefsire Giriş, İstanbul, 2006)
Ülkemizde İlk olması hasebiyle Mevlüt Güngör’ün Tefsirde "Konulu
Tefsir" adlı makalesinde öne çıkardığı bir takım hususlara değinmek faydalı
olacaktır. Güngör bu çalışmasında, öncelikle konulu tefsirin kısa tanımını
yaptıktan sonra hemen konulu tefsirin diğer tefsir çeşitlerinden ayrılan
özelliklerinin açıklamısını yapar: “Şu halde, konulu tefsir metodunun, genel
tefsir metodundan ayrıldığı ilk nokta, Kur’an ayetlerinin ele alınış tarzı
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olmaktadır. Konulu tefsir metodunda ayetler, konularına göre ele alınırken,
rivayet veya dirayet olsun, genel tefsir metodunda ayetler, mevcut tertibe
göre, sırasıyla ayet, ayet ele alınmaktadır. ikinci nokta ise, konulu tefsir
metodunda ayetlerin, genel tefsir metodundan farklı olarak, nüzul sırasına
göre incelenmesidir. Çünkü, Allah’ın bir konudaki nihai muradını tesbit etmek
için, bu sıranın takip edilmesi lüzumludur. Nitekim içki yasağın· da bunu açık
bir şekilde görmekteyiz. Üçüncü önemli fark ise, konulu tefsir metodunda
gaye, Allah’ın bir konu hakkındaki muradını toplu olarak tesbit etmek iken,
genel tefsir metodunda maksat, onun ele alınan ·ayetten muradını bulmaya
çalışmaktır.” (Güngör, 1988, 50)
Ayrıca Güngör makalesinde, konulu tefsir metoduna zemin hazırlayan
faktörlere ve bu metodun gerekliliğine olan ihtiyacı örneklerle kısaca
açıkladıktan sonra, Kur’an ilimleriyle uğraşmalarına fazla zamanı
olmayanlar için Kur’an’ın içindeki konuları ihtiva eden eserleri sıralar.
Bu eserlerin Kur’an’da mevcut olan konulara ulaşmada onlara rehberlik
edeceğini vurgular. (Güngör, 1988, 51, 52, 53) makalenin en sonunda ise
konulu tefsir çalışmalarına yönelik yapılan birçok örnek eser isimlerini
verir. (Güngör, 1988, 54)
Böylece yirminci asrın ikinci yarısında ortaya çıkan ve gün geçtikçe
daha çok rağbet bulan ve üzerinde çalışmaların yoğunlaştığı konulu tefsirle
alakalı eserlerin isimlerini aktardıktan sonra şimdi burada konulu tefsirin
terim ve metodu üzerinde durulacaktır.

1. Konulu Tefsirin Tanımı ve Metodu
“Konulu tefsir” teriminin tanımını tam olarak yapabilmek için bu
alanda yapılan ilk çalışmalara bakmak gerekir. Nitekim bu mevzunun ilk
çalışmalarından sayılan el-Hîcâzî’nin eserinde bununla alakalı şöyle bir
tanım yapılmıştır: “Kur’an’daki herhangi bir meseleyi, araştırma konusu
yaparak, değişik sürelerde zikredilen nassları, nüzul sırasına göre ele alıp
usulüne uygun bir şekilde incelemek suretiyle onun pratik hayata uygunluğunu
ortaya çıkarmak demektir.” (el-Hîcâzî, 1970, 33; Demirci, 2010, 195) Bu
tanımdan anlaşıldığına göre, konulu tefsir, sure farkı gözetmeksizin ele
alınan konu ile alakalı bütün ayetleri, nüzul sırasına göre inceleyerek,
Müslümanların öğrenmelerine vesile olmuş ve pratik hayatta uygulamayı
amaçlamıştır.
Kuşkusuz el-Hîcâzî, bu tanımlamayı yaparken aynı zamanda konulu
tefsirin metodunu da tanım içerisinde vermektedir. el-Hîcâzî’nin, 1967
yılında Ezher Üniversitesi, Usulu’d-Dîn Fakültesinde tamamladığı “elVehdetu’l- Mevzuiyye fi’l-Kur’an’i’l-Kerim”adlı doktora çalışmasının ürünü
olan bu eser, ilk defa konulu tefsirin detaylarından bahsettiği için, onun
metodunun inceliklerini araştırmayı uygun bulduk.
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el-Hîcâzî, bu eserinin mukaddimesinde konulu tefsirin metodunun asıl
unsurlarından bahsetmektedir. Bu unsurlar şöyle özetlenebilir.
1. Bir konu ile alakalı ayetleri toplamak.
2. sure içerisinde konu ile ilgili ayetin, önce ve sonrası ile alakasını
açıklamak.
3. Hedeflenen maksada ulaşmak için konu ile ilgi ayetleri belli bir
silsile dâhilinde surelerin içerisinde araştırmak. (el-Hîcâzî, 1970, 31)
Burada hedeflenen maksada ulaşmadaki amaç, “el-Vehdetu’l-Mevzuiyye
fi’l-Kur’an’i’l-Kerim” dir. Yani Kur’an’da konu birliğini sağlamaktır. Ancak
hemen belirtelim ki, el-Hîcâzî, konulu tefsir için koyduğu bu özlü
kurallarının tafsilatını yapmamıştır.
Ancak Mustafa Müslim, konulu tefsirin kısımlarını dikkate alarak
birkaç değişik tanım yaptıktan sonra, bu tanımların içerisinden birisini
tercih etmiştir. Mustafa Müslim’in yaptığı tanımlar şöyledir:
a. “Fikrî, içtimaî veya evrensel konulardan herhangi birine Kur’an
perspektifinden bakarak Kur’anî bir söylem geliştirmektir.”
b. “Lafzî veya hükmî olarak bir konu ile ilgili olmakla beraber Kur’an’da
muhtelif sûrelerde dağılmış şekilde duran ayetleri bir araya toplayarak onları
Kur’an’ın temel maksatlarına göre yorumlamaktır.”
c. “Herhangi bir konuyu Kur’an’daki bir sure veya muhtelif surelerdeki
ayetler vasıtasıyla açıklamaktır.” (Müslim, 1993, 16)
Tercih ettiği görüşü ise şöyle açıklar: “Konuları, Kur’an’ın maksatları
doğrultusunda, bir veya daha çok sûre çerçevesinde ele alan ilimdir.” (Müslim,
1993, 16)
Bu alanda ülkemizde yapılan ilk çalışmalardan kabul edilen Mevlüt
Güngör’ün eserinde ise konulu tefsir, şu şekilde tanımını bulur: “Konulu
tefsir, Kur’an’da herhangi bir konuyla ilgili bütün âyetleri mümkün mertebe
nüzul sırasına koymak suretiyle toplayarak ilmî bir incelemeye tabi tuttuktan
sonra Allah Teâlâ’nın o konuyla ilgili muradını ortaya koymaya çalışmaktır.”
(Güngör, 1988, 50)
Kuşkusuz ilgili eserlerde, konulu tefsir ile ilgili yapılan tanımlamalarda fazla
bir farkın olmadığını görmekteyiz. Çünkü hemen hepsinin bu tanımlamayı
yaparken üzerinde ittifak ettikleri bir yöntem var ki o da, Kur’an’daki herhangi
bir konunun tespit edilmesi ve daha sonra da Yüce Allah’ın bu mesele
hakkındaki muradına ulaşmayı sağlamak için tespiti yapılan konunun,
belli bir düzen içerisinde, Kur’an’ın bütün ayetlerinde aramayı hedefleyen
çalışma yöntemidir. Ayrıca bir kısım âlimler, sadece konuyu ilgilendiren aslî
kavramların yanında konuya delalet eden diğer kavramları da dikkate almak
gerektiğini vurgulamaktadırlar. (Güven, 1996, 157)
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Sonuç olarak denilebilir ki, buraya kadar yapılan tanımlamalardan
hareketle konulu tefsirin yönteminde ele alınan iki vurgu hemen dikkatleri
üzerine çekmektedir. Zira bu iki nokta, konulu tefsir tarzını, yöntemini
şimdiye kadar yapılmış tefsir metotlarından ayıran can alıcı noktalardır.
Bu noktalardan birincisi, Kur’an’da mevcut bütün surelerdeki ayetlerin
tamamı taranarak aynı konuya temas eden ayetler ana başlık altında
toplanır. Bize göre bununla da yetinilmeyip ana başlıklar adı altında alt
başlıklarda oluşturmak gerekir. Çünkü bu şekliyle ancak ele alınan konu
her kesim tarafından daha rahat anlaşılır. Mesela ana başlığı “cihadın
farziyeti” diye koyarsak, bu konunun alt başlıklarını da, “cihadın faziletleri,”
“cihadın şartları,” “cihadın gerekliliği” şeklinde koymak, konunun daha
kolay anlaşılmasına fayda sağlar.
İkincisi ise, konu başlık ve alt başlıklarında toplanan bu ayetlerin
mümkün olduğu kadar nüzul sırasına göre ele alınıp incelenmesi gerekir.
Bu tertip çok önemlidir. Çünkü bazı ayetler tarihi seyri içinde tedricilik
göstermektedir. Bu sıraya göre konunun açıklanması şarttır. Mesela, içki,
(içki hakkındaki ayetlere bkz. Nahl, 16/67; Bakara, 2/219; Nîsa, 4/43; Maide,
5/90-91) zina, (zina hakkındaki ayetlere bkz. (Nîsa,4/ 15,16, 25; Nûr, 24/2;
Furkan, 25/68, 69) cihad (cihad hakkındaki ayetlere bkz. Hıcr,15/94; Nahl,
16/125; Hacc, 22/39; Bakara. 2/191)gibi konularda bu durum mevcuttur.
Keza nasih-mensuh ayetlerin tespiti için de bu sıralama önemini gösterir.
Aynı zamanda surelerin içindeki ayetlerin bazıları Mekkî ayetler iken
bazıları da Medenî ayetlerdir. Konulu tefsir tarzını tercih edenler, bu
konuları mutlaka dikkate alması gerekir. Nitekim bu sahada İzzet
Derveze’nin “et-Tefsiru’l-Hadis” adlı eseri, nüzul sırasına göre düzenlenmiş,
bu alanda istifade etmek isteyenler için bulunmaz bir kaynak eserdir.
Konulu tefsirin yöntemiyle ilgili bu önemli hatırlatmalardan sonra,
özellikle günümüzde Kur’an tefsirini yapacak olan bütün kesimlerin
eserlerin yöntemlerinde takip etmeleri gereken önemli bir husus daha
vardır. O da aynı konuda toplanılan ayetler arasında ilk bakışta sanki
tezatlık varmış gibi görünen, ancak incelendiğinde ayetler arasında böyle
bir zıtlığın olmadığını ortaya çıkaracak bir çalışma tarzının olmasıdır.
Aksi takdirde Oryantalistler ve islam düşmanları bunu islamın aleyhine
kullanabileceklerdir.
Kuşkusuz Kur’an ayetleri arasında bir ihtilaf söz konusu olamaz.
(Güngör, 1988, 53) İhtilaf gibi görünen durum aslında insanın yanlış
anlamasından kaynaklanmaktadır. Bu meseleye Kur’an ayetleri içerisinde
şunlar, örnek verilebilir. İnsanın yaratılışının hammaddesi ile ilgili Kur’an’da
değişik kelimeler kullanılmaktadır. Rahman suresinde ار
َ ص ْل
َ …
ٍ ص
ِ ال َك ْالفَ َّخ
ateşte pişmiş kuru çamur…” (Rahman, 55/14) kelimeleri kullanılmışken
Mu’minun suresindeين
ٍ  … س َُللَ ٍة ِّمن ِطbalçığın (nemli organik ve inorganik
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toprağın) özünden…” ifadesi kullanılmıştır. Enbiya suresi 30. Ayet “… َِمن
ْ
…ال َماءsudan…”
terimini kullanırken Mu’min suresinin 67.ayetinde: هُ َو الَّ ِذي
ْ ُّب ثُ َّم ِمن ن
طفَ ٍة ثُ َّم ِم ْن َعلَقَ ٍة ثُ َّم ي ُْخ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًل ثُ َّم لِتَ ْبلُ ُغوا أَ ُش َّد ُك ْم ثُ َّم لِتَ ُكونُوا ُشيُو ًخا
ٍ َخلَقَ ُكم ِّمن تُ َرا
َ
َّ
ُ
ُ
َّ
ً
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ“ َو ِمنكم َّمن يُت َوفى ِمن ق ْب ُل َولِت ْبلغوا أ َجل ُّم َس ّمًى َول َعلك ْم ت ْعقِلونO ki, sizi topraktan yarattı.
Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan (rahim duvarına asılı bir damladan).
Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız,
daha sonra da yaşlanmanız için. Ve sizden bir kısmı, ihtiyarlamadan önce
vefat ettirilir (öldürülür). Ve (bir kısmınızın da) belirlenmiş bir süreye
ulaşmanız için. Ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz.” Ayette görüldüğü
gibi insanın yaratılışıyla ilgili “…sizi topraktan yarattı. sonra bir nutfeden,
sonra bir alakadan (rahim duvarına asılı bir damladan)…” buyurarak
insanın yaratılışıyla ilgili değişik kelimeleri kullanmıştır. Hâlbuki dikkat
edilirse bunlar aynı şeyin çeşitli şekillerde ifadesinden ibarettir. Asıl madde
olan su ile toprak birbirine karışmış, bunlardan meydana gelen çamur da
muhtelif merhalelerden geçerek insanın yaratılışı tamamlanmıştır. İşte bu
değişik lafızlarla insanın yaratılırken geçirmiş olduğu muhtelif merhaleler
ifade edilmiştir. (Güngör, 1988, 53)

2. Konulu Tefsirin Doğuşu
Kur’an ilimleriyle uğraşanlar, konulu tefsirin doğuşunun tam tarihi
üzerinde ittifak etmeseler de her kesimin ifade ettiği bir husus var ki o
da “konulu tefsir”in son dönemde ortaya çıktığıdır. Ancak konulu tefsir
kavramını ve metodunu göz önünde tutacak olursak, bu yöntemi tatbik eden
mütekaddimun müfessirler var mıdır? Ya da onların eserlerinde bu metodu
andıracak bir emare var mıdır? Diğer bir ifadeyle konulu tefsirin ortaya
çıkmasına vesile olan etkenler nelerdir? İşte bütün bu soruların cevabının
verilmesi için öncelikle konulu tefsirin içinde barındırdığı özellikleri
dikkate alarak önceki âlimlerin eserlerine bakmak gerekmektedir.
Bir kısım araştırmacılar (Müslim, 1993, 21) ve müfessirler, (Demirci,
2010, 196-197) konulu tefsirin ilk izlerini Hz. Peygambere kadar
dayandırmaktadırlar. Delilleri ise, Hz. Peygamberden gelen ayeti, başka bir
ayet ile tefsir eden hadisi göstermektedirler. Buharî ve Müslim’in ve diğer
hadisçilerin, Abdullah b. Mes’ud’dan rivayet ettikleri: “inanıp da imanlarına
herhangi bir zulmü karıştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar
doğru yolu bulanlardır” (En’am, 6/82) ayeti indiği zaman sahabe bu ayetin
kendilerine ağır geldiği, yani anlama noktasında sıkıntı yaşadıkları için Hz.
Peygambere giderek “Ey Allah’ın Resulu, hangimiz kendine zulmetmez ki?
Demişlerdir. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Ayette geçen zulüm kelimesi,
sizin anladığınız manada değildir. Lokman’ın “…Doğrusu şirk, büyük bir
zulumdür.” (Lokman, 31/13) dediğini duymadınız mı? Şunu bilin ki, sözünü
ettiğiniz ayetteki zulümden kasıt şirktir.” Demiştir. (Buharî, Tefsir, 51;
Müslim, İman, 31; Demirci, 2010, 197)
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Ayrıca Buhari’nin rivayet ettiği hadise (Buharî, Tefsir, 195) göre, Hz.
Peygamber’in, “Gaybın anahtarları O’nun nezdindedir. Onları, O’ndan
başka kimse bilemez.” (En’am, 6/59) ayetinde geçen “gaybın anahtarları”
ifadesini, şu ayetle tefsir etmiştir: “Muhakkak ki o saatin (kıyâmetin) ilmi,
Allah’ın katındadır. Ve yağmuru, (O) indirir ve rahimlerde olan şeyi (O)
bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez (idrak edemez). Ve kimse arzın
neresinde öleceğini bilemez (idrak edemez). Muhakkak ki Allah, Alîm’dir (en
iyi bilen), Habîr’dir (haberdar olan).” (Lokman, 31/34)
Özetleyecek olursak, verilen örneklerde anlaşıldığı gibi bunlar tefsir
örneklerinin ilk çekirdeğini oluşturan Hz. Peygamberin kullandığı
“Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri” yöntemidir. Aslında bu misallerin konulu
tefsirin başlangıcına örnek teşkil ettiğini söylemek doğru olsa da, bu
örneklerin, bütünlük, yöntem ve terimin kapsamı bakımından ele
alındığında konulu tefsirle aynı şeyler olmadığı görülmektedir. Çünkü Hz
Peygamberin tefsirine verilen örneklerin asıl maksadı, müşkil ayetin başka
bir ayetle açıklanması ve müşkil yönünü gidermesi veya mücmel ayetin
başka ayetle mücmelinin giderilmesini sağlamak için yapılan tefsirdir. Bu
da asıl maksadı herhangi bir konu hakkında Allah’ın murat etmek istediği
şeyi keşfetmek için Kur’an’ın bütün ayetlerinde o konuyu araştırmak olan
konulu tefsirin metodundan ve gayesinden ayrı düşmektedir. Dolayısıyla
konulu tefsir, ele alınan konunun Kur’an’ın bütün ayetlerinde araştırmayı
hedefler.
Ayrıca konulu tefsirin birinci derecedeki özellikleri, içinde barındırdığı
kuralları genellikle kitabete dayandığı için genellikle sözlü anlayışa dayanan
ilk dönem tefsirlerin metodlarında bu yöntemin birebir uygulanışı oldukça
zordur. Keza bu dönemdeki müfessirler, önceliklerini Kur’an’ın sure-sure,
ayet,-ayet, tefsir edilişine verdikleri için konu bütünlüğünün üzerinde fazla
durmamışlardır. Çünkü İslamî ilimlerin birçoğunda küllî kaideler daha
sonraları ortaya çıkmıştır.
Buna karşılık bazı âlimler de konulu tefsirin başlangıcını hicri ikinci
asra kadar dayandırmaktadırlar. (ez-Zehebî, 1960, I, 150; Müslim, 1993, 20;
Ziyad Halil, 1995, 18) Mesela hicri 118 yılında vefat eden Katade bin elDuame’nin “en-Nasih ve’l-Mensuh” ve hicri 224 yılında vefat eden Kasım
bin Sellam’ın aynı isimli “en-Nasih ve’l-Mensuh” eserleri, ayrıca daha sonra
gelen Sicistanî’nin “Garibu’l-Kur’an” ve Maverdî’nin “mecazu’l-Kur’an” adlı
eserleri, konulu tefsirin tarzını kısmi olarak yansıtmaktadır. Ancak bu tarz
eserlerin konulu tefsirle benzerlik taşımadığını iddia eden ve bu eserleri aynı
başlık altında zikreden ez-Zehebî’nin fikrine katılmayan Mevlüt Güngör,
bu görüşünü şu sözlerle ifade eder: “Ancak, bu ve buna benzer çalışmaları,
konulu tefsir olarak addetmek kanaatimizce yanlış bir değerlendirme olur.
Zira bu tip çalışmalar doğ
rudan doğruya Kur’an’ın muhtevası ile ilgili
olmayıp, Kur’an’ın iyi anlaşılması ve doğru değerlendirilmesi için yapılmış
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olan bir takım teknik çalışmalardır. Nitekim bunlar, literatürde “Ulûmu’lKur’an” başlığı altında geçmektedir. Bu bakımdan, bu tip çalışmaları da,
Konulu Tefsir başlığı altında mütalaa eden ez-Zehebî’nin bu görüşüne
katılamıyoruz. (Güngör, 1988, 51)
Aslında bu tarzda ele alınan eserler, Mevlüt Güngör’ün ifadesiyle
doğrudan doğruya Kur’an’ın muhtevasıyla ilgisi bulunmasa da belli konuları
ilgilendiren ayetleri toplayarak konu hakkında detaylı bilgi verdiklerinden
dolayı konulu tefsir düzeninin aynısı olmasa bile, ona yakınlık derecesinin
olduğunu ifade etmek gerekir. Belki konu bütünlüğünü sağlamasa da aynı
konu hakkında diğer surelerdeki ayetlerin aynı başlık altında toplanması,
konulu tefsirin doğuşuna ve gelişmesine vesile olan etkenler olduğu
söylenebilir.
Türkiyede bu konu ile ilgili ilk söz söyleyenlerden ve 1988 yılında İslamî
Araştırmalar Dergisinde(Cilt: 2 Sayı: 7 Mayıs 1988) “Tefsirde Konulu Tefsirin
Metodu” isimli makalesi olan Güngör, konulu tefsirin metodunu değişik
örneklerle anlatır. Nitekim sonuç kısmında konulu tefsirin metodunu şu
sözlerle toparlar: “İşte Konulu Tefsir Metodu, bu idealin en güzel bir şekilde
gerçekleşebilmesi için, belli bir konu hakkında, Kur’an’ın muhtelif yerlerinde
geçen ayetleri toplayıp onları birbirine bağlayarak, ele alınan konuyu,
bütünüyle, derinlemesine ve sistemli bir şekilde ortaya koymayı hedef alan
yeni bir tefsir metodudur. (Güngör, 1988, 54)
Demirci de konulu tefsirin doğuşunun yeni olmadığını çok eskilere
dayandığını belirtmekte (Demirci, 2010, 199) ve bu görüşünün ispatına
yönelik bazı eserleri örnek göstermektedir. Cahız’ın “Kitabu’l-Hayâvân”
adlı eserinin konu bütünlüğü içerisinde bazı hususları açıklarken konulu
tefsirin yöntemini kullandığını söyler. (Demirci, 2010, 200)
Burada şunu ifade etmek gerekir ki, Muhsin Demirci’nin Mutezilî
ekolünden Cahız’ın “Kitabu’l-Hayâvân” adlı eserini konulu tefsirin
örnekleri arasında göstermesinin sebebini, ateş, cehennem, melekler vb.
gibi mevzuları konu birliği içerisinde ele alıp incelemesine bağlamaktadır.
(Demirci, 2010, 200), genellikle hayvan türlerini konu edinen bu eserin,
tefsir eserleri içerisinde konulu tefsirin metodik yapısına yakın örnek
gösterilmesine ilgimizi uyandırdığı için, eserin içinde ateş konusunu
seçerek burada aktarmak istedik.
Cahız, eserinde ateş bahsini anlatırken bu mevzuda Kur’an’ın değişik
surelerinden ayetleri tek tek ele alır. “…Allah, İsrail oğullarının ihlasını
imtihana çekmek için ateşi vesile kılmıştır. İhlâslı olanların kurbanlarını,
şayet semadan bir ateş iner ve o kurbanı sarıp yer bitirirse, kurban sahibinin
iyi niyetli, temiz kalpli olduğu anlaşılırdı. Şayet semadan inen ateş kurbana
dokunmamış ve kurban olduğu gibi durmuşsa, kurban sahibinin temiz kalpli
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ve iyi niyetli olamadığı anlaşılırdı.” (Cahız, ty. , IV, 721) Yine Cahız, ateş
mevzusunun İsrâîl oğulları arasında imtihan vesilesi olduğunu açıkladıktan
ْ ُالَّ ِذينَ قَال
ّ وا إِ َّن
sonra Kur’an’dan şu ayeti delil getirmektedir: َللاَ َع ِه َد إِلَ ْينَا أَالَّ نُ ْؤ ِمن
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
ُ
ت َوبِال ِذي قلتُ ْم فَلِ َم قَتَلتُ ُموهُ ْم
ِ ان تَأكلهُ النا ُر قلْ قَ ْد َجاءك ْم ُر ُس ٌل ِّمن قَ ْبلِي بِالبَيِّنَا
ٍ لِ َرس
ٍ َُول َحتَّ َى يَأتِيَنَا بِقرْ ب
َصا ِدقِين
َ “إِن ُكنتُ ْمOnlar, “Muhakkak ki Allah, “bize ateşin yiyeceği bir kurbanı
getirinceye kadar, hiçbir Resûl’e“ îmân etmememiz için bize ahdetti” dediler.
Onlara de ki: “Benden önce Resûller, beyyinelerle ve sizin söylediğiniz o şey
ile size gelmişlerdi. Eğer siz sâdıklar (doğru söyleyenler) iseniz, o halde onları
niçin öldürdünüz.” (Âl-i İmrân, 3/183)
Ayrıca ateş mevzusunda Kur’an’ın diğer surelerindeki ayetleri sıralar.
Mesela Hz, Musa’ya vahyin inişini beyan eden, Tâhâ suresinin 9-12.
ayetlerini ve yine aynı konuya temas eden Yüce Allah’ın, Kasas suresinin
29. ayetindeki beyanını aktarır. Keza ateş bahsinde, Hz. İbrahim’i konu
edinen Enbiya suresinin 60, 61 ve 68. ayetlerini sıralar. (Cahız, ty. , IV, 721)
Dolayısıyla ölüm tarihi 255/850 olan Cahız, ilk dönem âlimlerden olduğu
için denilebilir ki, konulu tefsir tarzının izleri erken dönemdeki eserlerde
görmek mümkündür. Çünkü bu âlimimiz, tıpkı ateş bahsinde olduğu gibi
ele aldığı konuyu ilgilendiren diğer ilgili ayetleri bir başlık altında toplamış
ve açıklamalarda bulunmuştur. Dolayısıyla bu tasnif düzeni konulu tefsirin
tarzıyla örtüşmektedir.
Keza İmam Gazalî’nin “İhya’u Ulumi’d-Din” eseri, ahlakî ve dînî konu
bütünlüğünü dikkate alıp tertip edildiği için de aynı şekilde konulu tefsirin
metoduna örnek gösterilmektedir. (Demirci, 2010, 200) Ancak Muhammed
Abdullah Draz’ın, “Kur’an Ahlakı” adlı eserinin girişinde Gazalî’nin eseri
dâhil daha önce ortaya çıkmış bu tarzdaki eserlerin konuları tasnif etmelerine
rağmen düzgün bir metodik ve mantıki birliktelik oluşturmadıkları için
dağınık malzeme yığınına benzetmesi, o eserlere yönelik yapılmış ciddi
bir eleştiri fırsatını vermekle birlikte, konulu tefsirin artı yönlerini bizlere
hatırlatmaktadır.
Ayrıca bu bakış açısıyla meseleye bakıldığında, “Ahkâmu’l-Kur’an” adlı
aynı ismi taşıyan İmam Şafiî, Tahavî, el-Cassâs ve İbn Arabî’nin eserleri,
Kur’an’ın hüküm beyan eden ayetlerini bir araya toplayarak birçok husus
açıklanmıştır. Dolayısıyla konu bütünlüğünü dikkate alınan tarzda yazıldığı
için bu eserler için konulu tefsirin başlangıcını oluşturduğunu söylemek
mümkündür.
Ancak konulu tefsirin ilk nüvelerini taşıyan bu eserlerin tarzları,
bazı yönlerden konulu tefsirin yönteminden ayrı düştüğünü görmek
mümkündür. Mesela, Mekkî-Medenî, nasih mensuh ve nüzul sebepleri
alanında yazılan eserler, Kur’an baz alınarak yazılmış olsa bile bazen Kur’an
nassları dışındaki mevzuları da içermektedir. Ayrıca nasih- mensuh-
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Mekkî-Medenî ve muhkem ve muteşabih gibi konuları içeren eserler, delil
olarak Kur’an’ın nasslarını samimi bir şekilde işleseler bile, konulu tefsirde
olduğu gibi nazarî bir duruşla konulardan herhangi bir konu hakkında bir
şeyi keşfetme düşüncesi taşımamaktadırlar.(Sadr, 1995, 24) Dolayısıyla
bu eserlerin konulu tefsirle benzerliklerinin çok az olduğunu söylemek
mümkündür.

2. Konulu Tefsir’in Diğer Tefsir Çeşitleriyle Farklılığı
Kur’an Müslümanların sosyal, siyasal, ferdî ve içtimaî, hayatlarının
her alanında onlara yol gösteren, yönlendiren ve karşılaştıkları olaylar
karşısında çözüm önerileri sunan bir kutsal kitaptır. Bu sebepten dolayı,
Yüce Allah’ın sözlerinin asıl maksadına ulaşmak için, diğer bir ifade ile
Kur’an’ı anlamak ve içindekileri keşfetmek için metot, üslup, yöntem
arayışları, ilk vahiyle başlamış, bu arayışlar günümüze kadar devam etmiş
ve müslümanlar var oldukça da devam edecektir. Çünkü zaman ve mekân
değiştikçe Müslümanlar yeni olaylar ve sorunlarla karşı karşıya kalabilmekte
ve bu sorunların halli için Kur’an’a bakma zarureti doğmaktadır. Kur’an’a
bakarken eski metot ve yöntemler yeterli gelmeyip yeni metotlara ihtiyaç
duyulmaktadır.
Konulu Tefsir’de bu yöntem tekniklerin arayışları neticesinde ortaya
çıkmış bir tefsir çeşididir. Bu bahsin başında belirttiğimiz gibi, Kur’an’ın
içindeki vahiylerin asıl maksadının keşfi için bazıları, bilindiği üzere
tahlilî tefsirin çeşitlerinden kabul edilen rivayet ve dirayet tefsir eserlerinin
metodunu kullanırken bazıları da icmalî tefsirin yöntemini kullanmışlardır.
Daha sonra gelen müfessirler de mukarene yani karşılaştırmalı tefsirin
minhecini ele almışlardır. Demirci’nin “Bu eğilimlerin ortaya çıkmasında
müfessirlerin ilmi kapasite, yetenek ve kültürlerinin etkisi olduğu gibi,
yaşadıkları çevrenin siyasi, iktisadi, ahlaki, ilmi ve felsefi oluşumlarının da
etkisi vardır.”(Demirci, 2010, 117) ifadelerinde de anlaşıldığı gibi, diğer
akımların yanında felsefi oluşumların da yeni yöntem ve tekniklerin ortaya
çıkmasında etkisi olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla son dönemlerde ortaya çıkıp ilim çevrelerinde rağbet
gören konulu tefsir yönteminin, diğer tefsir yöntemleri arasındaki farkı
ortaya çıkarmak için, konulu tefsiri diğer tefsir çeşitleriyle karşılaştırmak
gerekir. Hemen ifade edelim ki müfessirlerin tefsir metodu aynı olmayıp
birbirinden farklılık arzetmektedir.(Demirci, 2010, 117)
Bu yüzden biz, fikhî tefsir yöntemiyle mukayesesini özet şeklinde
yaptık. Daha sonra rivayet ve dirayet tefsirleri ile icmalî tefsirleri aynı sınıfta
katagorize ederek, tahlilî tefsir başlığı altında konulu tefsir ile aralarındaki
farkı bulmağa çalıştık.
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2. 1. Konulu Tefsir-Fıkhî Tefsir
Bundan önce geçen konularda kısaca değindiğimiz gibi, Kur’an’da
ahkâma yönelik nasslar mevcuttur. Bununla birlikte Kur’an’da içtimaî,
ahlakî, kevnî, itikadî vb. gibi hususları konu edinen nasslar da mevcuttur.
Konumuz, fikhî tefsir ile konulu tefsirin mukayesesini yapma olduğu
için diğer tefsir çeşitlerini bir kenara bırakıp fıkhî tefsirin özelliklerinden
bahsedilecektir. Aynı zamanda ilim çevrelerince fıkhî tefsirin kategorisinde
değerlendirilen ahkâm ayetleri ile ilgili yapılan tefsirler, tarz yönünden
konulu tefsire daha çok yakınlık arzettiğinden öncelikle fıkhî tefsir ile
konulu tefsir arasındaki farklılıklarını ele aldık.
Fıkhî tefsir ekolu, erken dönemde çıkan tefsir akımlarındandır.
Müslümanların dinlerinin emrettiği ibadetlerini, muamelat ve ukubatla
alakalı sorumluluklarını yerine getirmeleri için Kur’an’ın ahkâm ayetlerinin
iyi anlaşılması gerekir. İşte bu ayetleri açıklayan, ayetlerden hüküm çıkaran
eserler mevcuttur. Bu tarzla yapılan tefsirlere fıkhî tefsirler denir. Keza
“ibadet, muamelat ve ukubatla ilgili ayetlerin izahlarıyla meşgul olup, bu
alana ait ayetlerden hükümler çıkarmaya çalışan bir tefsir hareketidir.”
(Demirci, 2010, 239) şeklinde tanımlaması yapılmıştır.
Ayrıca Kur’an ilimlerinde uzmanlaşmış âlimler, Kur’an’daki ahkâm
ayetlerinin miktarı hususunda değişik görüşler ileri sürmüşlerdir. (Çetiner,
1988, I, 551) Bazılarına göre(Gazali ve Fahruddîn er-Râzî) bu sayı 500 iken
bazılarına göre ise bu sayı 800’dür. Diğer bir kısım âlimler ise bu sayıyı 200’e
kadar indirmişlerdir. Böyle değişik sayıda ayetlerin ortaya çıkmasına sebep
olan şey, bazı ayetlerde ahkâma açıkça işaret varken (Bakara, Nisa, Maide,
En’am surelerinde, açık bir şekilde işaret olunan ahkâm ayetleri oldukça
fazladır. Geniş bilgi için bkz. Çetiner, 1988, I, 551; Ersöz, 1988, I, 552;
Şahinoğlu, 1988, I, 552-553) bazılarında ise dolaylı olarak hüküm çıkarma
imkânı tanımasıdır.(Çetiner, 1988, I, 551; Demirci, 2010, 235)
Fıkhî tefsirleri, konulu tefsirden ayıran özelliklere gelince, bu hususta
değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bazıları, ahkâm ayetlerini konu edinen
tefsirlerin yöntemi, konulu tefsirle benzerlik taşıdığını ifade ederken(ezZehebî, 1960, I, 150; Müslim, 21; el-Âmidî, 1985, 439) bazıları da bir takım
farklılıklara temas etmişlerdir. Bu eserlerde fıkhî ayetler, her şeyden önce
gelir. Yani ahkâm ayetlerine özel önem atfetmişlerdir. Özellikle Muhammed
Abdullah Draz’ın Kur’an Ahlakı adlı eserinin girişinde bu eserlerdeki
konuların geleneksel hukuk incelemelerinin alışılmış düzenine göre tasnif
edildiğini ifade eder.( Draz, 2009, 18) Aslında Draz’ında belirttiği gibi bu
eserlerin tasnif tarzı konulu tefsirin düzenine benzemesine rağmen onların
Kur’an malzemelerini gruplandırma tarzları itibariyle belli bir yöntem
zihniyetini taşımadıklarından ötürü bu yönden konulu tefsirin düzeninden
ayrılırlar.
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Konulu tefsir ile fıkhî tefsir arasındaki farklılıkların daha iyi anlaşılması
için Draz’ın bu konudaki değerlendirmelerini aktarmak gerekir. Draz, elCassâs’ın ve İbn Arabî’nin “Ahkâmu’l-Kur’an”ını ve Hintli Hanefi Molla
Ciun’un “Tefsirât el-Ahmediyye fi Beyan el-Ayat el-Şer’iyye” adlı eserini
zikrettikten sonra bu eserlerin kısa değerlendirmesini şöyle yapar: “ …Bu
eserlerde, sadece ahlakla ilgili Kur’an metinleri hukuki, usulle ilgili, kelami,
kozmolojik ve öteki konulara ilişkin metinler tarafından içinden çıkılmaz bir
şekilde boğulmuş, olmakla kalmamakta; iki eserde de metinle ancak uzak
bir münasebeti bulunan meseleler hususunda ve sadece fırsat düştüğü için
zikredilen ayetler görülmektedir.
Her halükarda surelerin düzenine göre Kur’an ayetlerini gruplandırma tarzları itibariyle, Gazali dahil tüm yazarlar iktibaslarının hiçbir aile zihniyetinin
birbirine bağlamadığı orada hiçbir aile düşüncesinin yer almadığı dağınık malzeme yığını haline getirmişlerdir.” (Draz, 2009, 19) Draz’ın da ifade ettiği gibi bu
düzende tasnif edilen fıkhî tefsirler, surenin konu bütünlüğünü bozduğu gibi,
seçtikleri metinler arasında konulu tefsirin tarzında yer alan seçilen metinler
arasında mantikî bir birliktelik ve düzenli bir metodik sınıflandırma bulunmamaktadır.
Her ne kadar Draz’ın bu kitapların düzeninin oluşturduğu dağınıklığa yönelik eleştirisi olsa da, bu eserlerin takip ettikleri metodik yolun konulu tefsirle
az da olsa örtüştüğü izlenmektedir. Çünkü konulu tefsirin, Kur’an ayetlerinin
maksatlarının keşfi için yeterli olmasa da takip ettiği belli konu başlıkları altında ayetlerin açıklanması şeklindeki tarz, bu eserlerde asırlar önce mevcut idi.
Örneğin el-Cassas’ın “Ahkâmu’l-Kur’an” adlı eserinin tarzını ele almadan
önce hemen belirtelim ki Ebu Bekr Ahmed b. Ali er-Râzi el-Hanefi elCassâs’ın bu eseri, İmam Şafiî’nin “Ahkâmu’l-Kur’an” adlı eserinden sonra
fıkhın ahkâm ayetleri alanında yazılan eserlerin ilklerinden sayıldığı
gibi daha sonra ortaya çıkan ahkâmla ilgili tefsir eserlerine kaynaklık da
etmiştir.(Çetiner, I, 551: Demirci, 2010,237)
el-Cassas’ın bu eserde takip ettiği metoda gelince, öncelikle sureler
Kur’an’daki tertiplerine göre ele alınmaktadır. Böylece Bakara suresinden
başlayıp Felak suresine kadar devam eder. Ancak Nas suresine yer
vermemiştir. (Âmidî, 1985, 476) Eserinde, sureler içerisindeki ahkâm
ayetlerini belli başlıklar adı altında bir tasnife tabi tutarken (Âmidî, 449)
aynı zamanda ayetlerin nüzul sebepleri, nasih-mensuh, şiirle istişhada yer
verir. Ayrıca fıkhın usul ve furu meselelerini işler. (Demirci, 2010, 238) elCassâs’ın takip ettiği tarza benzer diğer eserlerlere Draz’ın, “dağınık malzeme
yığını” yaptığı eleştirinin (Draz, 2009, 19) sebebi bu olsa gerekir. Nitekim
bu düzeni takip eden eserlerde Kur’an ayetlerinin vurgu yaptığı konular
işlendiği gibi aynı zamanda, tefsir usulünde Kur’an ilimleri sınıfında kabul
edilen nüzul sebepleri, nasih- mensuh vb. gibi hususlarda anlatılır.
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el-Cassâs’ın eserinde takip ettiği metoda dönecek olursak, Mesela,
Bakara suresindeki ahkâm ayetlerini belli başlıklar altında toplamış, bu
başlıklara konuyu alakadar eden isimler vermiştir.  باب،باب فكر صفة الطوف
 باب، با الفأرة تموت في السمن، باب السعي بين الصفا والمروة، باب استقبال القبلة،ميراث الجد
القول في صحة اإلجمع اBöylece Bakara suresindeki ahkâm ayetlerini değişik
isimler altında toplayarak açıklamıştır. Ancak bu tarz çalışmalarda konu
bütünlüğü görünmemektedir. Mesela Safa ile Merve başlığını işlerken
el-Cassâs, sadece Bakara süresindeki ayetleri ele almış, safa ile Merve
menasikini, hac ibadetiyle irtibatını ortaya koymamıştır. (Âmidî, 1985,
476) Hac konusunu ilgilendiren başka surelerin diğer ayetlerini bir araya
toplamadığı için konu bütünlüğünü sağlayamamıştır. Dolayısıyla bu eserin
yöntemi, bu yönüyle konulu tefsirin metodundan uzaklaşmaktadır.
Ancak âlimimiz, nadir de olsa belli surede oluşturduğu konu başlığı
altında, konuyu ilgilendiren başka surelerdeki ayetlere de yer vermektedir.
Fakat bu metodu eserinde çoğunlukla takip etmez. el-Cassâs’ın eserindeki
bu tarza örnek olarak cihad başlığını vermek mümkündür. Bakara suresinde
ele aldığı “cihadın farziyeti” başlığı altında surelerin şu ayetlerini zikreder.
Bakara suresi: 125, 191, 192, 193, 207, 216, 217 ayetleri. Tevbe suresi: 30.
ayeti. Âl-i İmrân suresi: 97 ve 129. ayetleri. Lokman suresi, 17. ayeti. Nîsâ
suresi: 1. ayeti.(Âmidî, 1985, 476)
Ayrıca, el-Cassâs’ın eserindeki tasnif sistemine iyice dikkat edildiğinde,
konulu tefsirin yönteminden çok önemli bazı noktalardan ayrıştığı görülür.
Mesela el-Cassâs, “cihadın Farziyeti” başlığı altında ele aldığı ayetlerden başka,
cihadın fazileti veya cihadın şartları vb. gibi cihadın farziyetiyle çok yakından
anlam ilişkisi olan bu başlıkları cihad başlığı altında işlememiştir. Belki elCassâs, aşağıda zikredeceğimiz ayetleri işlemiş olsa bile, cihad başlığı altında
değil, ayetlerin geçtiği suredeki başka konuların başlığı altında bahsetmiştir.
Bu düzen tarzıyla tasnif edilen eserler, konulu tefsirin bir konuyu Kur’an
ayetlerinin bütününde ele alınması tarzına ters düşmektedir.
Kuşkusuz el-Cassâs, sadece “cihadın farziyeti” başlığı altında yukarıda
sunduğumuz ayetleri ele almış, fakat cihad ile çok derin bağı olan cihadın
faziletleri, cihadın gerekliliği, cihadın şartları gibi konu başlıklarına delalet
eden ayetleri bu başlık altında zikretmemiştir. Belki de bu sebepten ötürü
Draz bu tür eserleri “öteki konulara ilişkin metinler tarafından içinden
çıkılmaz bir şekilde boğulmuş olmakla kalmamakta; iki eserde de metinle
ancak uzak bir münasebeti bulunan meseleler hususunda ve sadece yeri
geldiği için zikredilen ayetler görülmektedir.” (Draz, 2009, 18) şeklinde tarif
etmektedir. Mesela, cihadın faziletiyle alakalı, Nîsâ suresiden, 76 ve 97.
ayetleri ile Tevbe suresinden,121. ayeti, bu konuyu ele alan ayetlerdir. Ayrıca
cihadın gerekliliğini ve cihadın şartlarını ihtiva eden ayetlerde mevcuttur.
Bakara suresi, 186, 187 ile 212 ve 213. ayetleri bu mevzuyla alakalıdır. Bu
gibi örnekleri çoğaltmak oldukça rahattır.
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Dolayısıyla gerek ahkâm ayetleriyle ilgili olsun gerekse diğer konularla
olsun bu düzen üzerinde tasnif edilen eserlerde bir konu hakkında bir
arada detaylı bilgi edinme oldukça zordur. Çünkü Kur’an’ın konu hakkında
murat ettiği şeyi keşfetmenin yolu konu bütünlüğünü sağlayarak, surelerin
bütününde aramaktan geçer. İşte bu amaca ulaşmayı sağlayan bu yöntem
konulu tefsirin yöntemidir. Dolayısıyla bu yöntem farklılığıyla konulu
tefsir, fıkhî tefsirlerin kullandığı yöntemden farklı düşmektedir.

2. 2. Konulu Tefsir-Tahlîlî Tefsir.
Tahlilî tefsir, “Yüce Allah’ın kelamındaki asıl maksada ulaşmak için
beşer gücünün yettiği nisbette, Kur’an’ın sure ve ayetlerinin tertibini dikkate
alarak açıklayıp yorumlamaktır.” Nitekim bu tefsirlere, taklidî, tertibî, tecziî
tefsir diyenler de vardır. (Sadr, 1995, 13) Bu tefsir tarzı, Kur’an tefsirleri
daha yazıya aktarılmadan önce İslamî ilimlerin genelinde hâkim olan
şifahî(sözlü) dönemdeki bilgilerin yazıya aktarıldığı dönemde kendini
göstermeğe başlamıştır. İhtiyaç halinde veya sorulan herhangi bir soru
üzerine kısıtlı tefsirler yapılmış, daha sonra Müslümanların arasında sözlü
şekilde aktarılan bu tefsirler, tedvinin başlamasıyla yazıya aktarılmışlardır.
Konulu tefsir ile tahlilî tefsir arasındaki farka gelince, bunu birkaç
madde halinde özetlemek mümkündür.
a. Konulu tefsir dediğimiz yöntem, son zamanlarda ihtiyaca binaen
ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla sözlü naklin nerdeyse olmadığı, ancak yazı
ile naklin hâkim olduğu bir dönemin ortaya çıkardığı bir tarzdır. Oysa
tahlili tefsir, ilk başlarda tamamen sözlü dönemde ortaya çıkmıştır. Çünkü
o dönemde tedvin hareketleri daha başlamamıştı. Pek tabiidir ki, sözlü ile
tedvin döneminin barındırdığı tarzlar, aynı özellikleri taşımamaktadırlar.
b. Tahlilî tefsir yöntemi, Kur’an’da sure içindeki ayetlerin ne demek
istediğini ortaya çıkarmak için lafızların, terkiplerin manalarını tafsilatlı
bir şekilde açıklar. Bütünüyle değil de kısmi şekilde konuyla alakalı başka
surelerdeki ayetlere yer verilir. Buradan da anlaşılıyor ki konulu tefsirin
izleri, az da olsa diğer tefsir tarzlarında rastlanılmaktadır. Çünkü bu tarz
ile ele alınan ilk tefsirlerden kabul edilen İbn Cerîr’in “Camiu’l-Beyan”
(Sadr, 1995, 13) adlı tefsirine bakıldığında, ayeti ayetle, hadis ve sahabi
hatta tabiun sözleriyle destekleyerek açıklaması, bütüncüllüğü yakalama
çabalarının olduğunu gösterir. Ancak bu bütüncüllük, konulu tefsirde
olduğu kadar ön planda değildir.
c. Tahlilî tefsirler, Mushaf ’ta olduğu şekilde sure ve ayetlerin tevkifî
tertibine riayet eden tarzda yapılan tefsirlerdir. Bu yüzden Tesiri yapılan
sure içindeki ayetler, öncelikle ele alındığından, konu ile alakalı Kur’an’ın
farklı surelerdeki ayetlerin tefsiri, aynı mevzu adı altında yapılmamıştır. Bu
tasnif sistemi, en muteber kaynaklardan kabul edilen İbni Cerir’in “Camiu’l-
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Beyan”ında, İbn Kesir’in “Tefsiru’l-Kur’an’il-Azîm”inde, Fahruddîn erRâzî’nin “Mefatihu’l-Gayb”ında ve bu şekilde tasnif edilmiş bütün tefsir
eserlerinde görünmektedir. Dolayısıyla bir konuyu ilgilendiren hususlar,
dağınık şekilde ve değişik surelerin içine serpiştirilmiştir. Bu tarzdaki
tefsirler, Kur’an’ın konular hakkındaki düşüncesini bütünlükten uzak bir
şekilde yansıtmışlardır. Konulu tefsirde ise, bu tertibe iltifat edilmez. Konu
ile alakalı bütün ayetler, nüzul sırasına göre ele alınır ve bu şekilde tefsir
edilir. Buradaki amaç, tefsiri yapılan konunun detayı, Kur’an’ın bütününde
aramaktan ibarettir.
d. Tahlilî tefsir tarzında müfessir, surelerin ve sure içindeki ayetlerin
beyan ettiği birçok konuyla ilgilenir. Gerekli gördüğü zaman konu dışında
başka mevzulara da girer. Çünkü onların tefsir yöntemlerinde sadece bir
konuya odaklanma düşüncesi yoktur. Buna karşılık konulu tefsir tarzında
müfessir, sadece elindeki konuyu ilgilendiren ayetlere bakar ve o konu
hakkında Kur’an’daki başka ayetleri de aynı başlık altında toplar ve tefsir
eder.
e. Yukarıda geçtiği üzere tahlilî tefsirler, Kur’an’daki sure ve ayetlerin
sıralanışına göre tefsir yaparlar. Konulu tefsirde bu öncelikli bir kural
değildir, Konulu tefsirin yönteminde ise öncelikli olan şey, ele alınan
konuya odaklanarak, konu hakkında Kur’an’ın bütün ayetlerine bakarken,
bu ayetlerin nüzul sırasına göre açıklanması önemlidir. (Fermavî, 1976,
52) Dolayısıyla tahlili tefsirlerde sure ve ayetlerin tertibi, düzeni öncelik
taşırken, konulu tefsirde ise konuya odaklanma ve konuyu ilgilendiren
bütün ayetleri, nüzul sırasına göre açıklama önceliği gelmektedir.
f. Son olarak tahlilî tefsir adı altında sınıflandırdığımız icmalî tefsir ile
konulu tefsirin arasındaki farklılıkları bulmak için öncelikle icmalî tefsirin
takip ettiği yöntemi anlatmak gerekir. ez-Zerkeşî, Burhan’ında, İbn Arabî’den
naklettiğine göre Kur’an sözcüklerinin zahir, batın, had ve matla’ şeklinde
dört anlamı vardır. (ez-Zerkeşî, 1972, II, 16) Bu tanımlamadan hareketle
icmalî tefsirler, lafızların zahirî ve batinî anlamları olduğunu kabul ederek,
ayetlerin manası üzerine yoğunlaşır. İşte bu yöntemi takip eden Tefsirler
de icmali tefsirlerdir. (Fermavî, 1976, 53) Bu tefsirlerde, Kur’an ayetlerinin
zahirî ve batinî manalarını açığa çıkarma çabası ön plandadır. Oysa konulu
tefsirde önemli olan şey, bir konu üzerinde odaklanma ve konu hakkında
ki malumatı Kur’an’ın bütün ayetlerinde aramaktır. Dolayısıyla bu yönüyle
konulu tefsir yöntemi, icmalî tefsir yöntemlerinden ayrılmaktadır.
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SONUÇ
Hayatlarının her safhasında bütün insanlara lazım olan en doğru ve
mükemmel yolu gösteren Yüce Allah’ın Hz. Muhammed’e gönderdiği kitap
Kur’an’dır. Dolayısıyla Yüce Allah’ın, Kur’an’ın içindeki vahiylerinin çok iyi
anlaşılması gerekir ki insanlar, yaşadıkları yerlerde siyasî, içtimaî, iktisadî
vb. gibi hususlarda ve hayatını kuşatan her alanda Rablerinin çizdiği
istikamette yönlendirebilsinler.
Bu yüzden Asr-ı Saadetten günümüze kadar, Yüce Allah’ın sözlerinin
bütün insanlara ulaşması ve insanlar tarafından hayatlarının her safhasında
tatbik edilmesi için O’nun içindeki Allah’ın vahyinden istifade edilip çok
değerli çalışmalar ortaya çıkmıştır. Nitekim Müslümanlar bu güzide
eserlerden asırlar boyu istifade etmişlerdir.
Zamanın getirdiği koşullara göre genelde İslam ilimleri özelde
tefsir eserleri, zamanın ortaya çıkardığı ihtiyaca binaen yeni yöntem ve
tasnif düzenleri geliştirmiş, esas amaç olan insanlara Kur’an kültürünü
ulaştırmak ve öğretmek için bu alanda çok değerli çabalar sarfetmişlerdir.
Ancak hemen belirtelim ki, son yüzyıla kadar ortaya çıkan tefsir eserlerinin
yöntemleri birbirlerine benzerlik göstermektedir. Gerçi aralarında az da
olsa yöntem bakımından değişkenlik arz eden durumlar da ortaya çıkmıştır.
Bu durumlara rağmen son yüzyıla kadar bu eserlerde hâkim olan yöntem,
Kur’an’da olduğu gibi sure ve ayetlerin tertibini gözeterek surelerin sırasına
göre ayet ayet şeklinde yapılan tefsir yöntemidir.
Bizce bu tasnif düzeniyle oluşan eserlerin sayılmayacak faydalarının
yanında, asrımızın getirdiği koşullara binaen çok önemli iki sorunu
içlerinde barındırmaktadır.
1. Bilindiği üzere, Kur’an ayetleri, konularına göre tertip edilmiş olarak
her konunun belli bir başlık altında ele alınıp işlendiği bir yapıya sahip
değildir. Herhangi bir konu ile ilgili birkaç ayet inmiş, derken belirli bir süre
sonra, karşılaşılan yeni bir durumla birlikte, konu ile ilgili yeni ayetler nazil
olmuş ve daha önceki ayetleri içerik olarak tamamlamışlardır. Dolayısıyla
bir konu hakkında bir surenin ayetinde bilgi aktarılırken, aynı konu, başka
bir surenin ayetinde tekrar anlatılabilmektedir. Klasik tefsir eserlerinin
yöntemleri de sure ve ayet tertibini dikkate aldıkları için bir konu bir surenin
ayetlerinde anlatılırken, müfessir, başka bir surenin tefsirini yaparken diğer
surede yer alan aynı konu ile karşılaşmakta ve benzer bilgileri tekrar etme
zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla bu yöntem tasnifiyle hazırlanan eserlerde
konu tekrarlarına sıkça rastlanılan bir durum olduğu gibi, bu tekrarlardan
dolayı oldukça kabarık hacimlere sahiptirler. (Güven, 1996, 451)
2. Günümüzde ise, Müslümanlar eski dönemlere nazaran Kur’an
kültüründen uzak kaldıkları için, karşı karşıya kaldıkları bir konuyu, mevcut
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muteber kabul edilen eserlerde araştırdıklarında, o konu hakkında bütün
bilgileri aynı başlık altında bulmaları mümkün değildir. Konu hakkında
bütün malumata ulaşmak için ayetlerin bütününü araştırmaları icap eder.
Bu durum da onlara zor gelmektedir. Dolayısıyla Kur’an kültüründen
uzaklaşan bu isanları tekrar Kur’an kültürüyle buluşturmak için tefsir
eserlerinin tasnif edildiği yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
İşte 1960 yıllarının başlarında dillendirilen Konulu Tefsir Metodu, bu
idealin en güzel bir şekilde gerçekleşebilmesi için, belli bir konu hakkında,
Kur’an’ın muhtelif yerlerinde geçen ayetleri toplayıp onları nüzul sırasına
göre birbirine bağlayarak, ele alınan konuyu, bütünüyle, derinlemesine ve
sistemli bir şekilde ortaya koymayı hedef alan yeni bir tefsir metodudur.
Zamanımızca Kur’an’la meşgul olan ilim adamlarımızın bu tür çalışmalara
yönelmeleri daha faydalı olacaktır. Zira Kur’an’ı mevcut tertibine göre, sure
sure ve ayet ayet ele alan eserler çoktur. O halde bu mevcut tefsirlerden
de faydalanılarak günümüz insanını meşgul eden konularda, ona, vahyin
ışığında çözümler sunan, ciddi, tatmin edici, tafsilatlı ve ilmi araştırmalar
yapılmalıdır.
Kur’an, zaman içinde eskimeyen, her asırda karşılaşılan problemler için,
insanlığa, en iyi hal çarelerini gösteren bir kitaptır. O, her zaman, kendisini
topluma en iyi bir şekilde takdim edecek ehil elleri beklemektedir. İşte
bu ehil eller, bir ihtisas asrı olan zamanımızda, inceledikleri konunun
mütehassıslarından da istifade ederek Kur’an’ı yeniden gözden geçirip,
onun her alandaki, ideal nizamını ve sağlam bilgilerini, insanlığın önüne,
doyurucu ve derli toplu bir şekilde yeniden koymalı ve böylece onların
sağlıklı bir tercih yapmalarına zemin hazırlamalıdır.
Kuşkusuz bu metodun uygulanışında belli başlı bazı problemlerle de
karşılaşmak mümkün görünmektedir. Mesela, Mehdi Bâzergân’ın yaptığı
şu eleştiri, ciddiyetini koruyan ve cevabının verilmesi gereken bir eleştiridir.
Yoksa gerçekten bu yöntemin ciddi kusurları olduğunu gösterir. Şöyle
diyor. “Konulu tefsir, modernizmden etkilenen kimi Müslüman aydınların
ortaya koydukları bir yöntemdir ve farklı disiplinlerdeki branşlaşmanın,
bir şekilde, Kur’an yorumuna aktarılmasıdır. Modernizmin bir ürünü olan
ihtisaslaşmanın branşlaşmanın bir takım faydalarının yanında, birçok
olumsuz neticeleri de vardır. Çünkü ihtisaslaşma, bir anlamda meslek
körlüğünü, yani meslek kaynaklı körlüğü bünyesinde barındırmaktadır.
Buna göre, herhangi bir konuda ihtisaslaşan bir kimse, kendi konusu
dışındaki konulardan, ya bütünüyle habersizdir ya da asgarî düzeyde bir
bilgiye sahiptir. İşte bu durumu Kur’an ortamına aktardığımızda, problem
daha da kompleks bir hal almaktadır. Çünkü Kur’an’daki konular, öyle kolay
kolay ayrışmayı kabul etmezler ve normal kitaplardakinin aksine, konular
birbirinden bağımsız değillerdir.” (Bâzergân, 1998, 161)
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Ayrıca konuları birbirinden ayrışmaz bir şekilde iç içe geçmiş olan ve
genelde sözlü bir dilin ifade tarzının hâkim unsur olduğu Kur’an ayetlerini
bulundukları metinsel bağlamdan kopararak konusal alana çekmenin
ne kadar doğru bir şey olduğu da araştırmalıdır. Bilindiği üzere, Kur’an
ayetleri, konularına göre tertip edilmiş olarak her konunun belli bir başlık
altında ele alınıp işlendiği bir yapıya sahip değildir. Herhangi bir konu ile
ilgili birkaç ayet inmiş, derken belirli bir süre sonra, karşılaşılan yeni bir
durumla birlikte, konu ile ilgili yeni ayetler nazil olmuş ve daha önceki
ayetleri içerik olarak tamamlamışlardır. Meselâ Kur’an’daki kıssalar bunun
en açık delilidir. Hatta Kur’an’ın nüzûl sürecine bakıldığı zaman, daha sonra
aşama aşama ve detaylıca işlenecek olan konulara, ilk yıllarda inen âyet
gruplarında ayrıntıya girmeden genel olarak değinildiği görülmektedir.
(Güven, 1996, 451)
Sonuç olarak deriz ki, konulu tefsir yöntemi, insanları meşgul eden
konuları, kolay bir şekilde Kur’an’da bulmak için uygulanması gereken
bir yöntemdir. Ancak ideal bir yöntem olarak karşımızda durmasına
rağmen demin açıkladığımız hususlar da, konulu tefsir yönteminin
içinde barındırdığı ve giderilmesi gereken problemleri olarak karşımızda
durmaktadır.
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