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ÖNSÖZ 

 

Geçmişten günümüze kadar İslami ilimlere dair pek çok çalışma 

yapılmıştır. Çalışmalardaki yegane gaye Allah Teâlâ’nın insanlığa 

göndermiş olduğu İslam Dini’nin doğru bir şekilde anlaşılması ve hayata 

tatbik edilmesini sağlamaktır. Bu gayeyle başta Tefsir, Hadis, Fıkıh, 

Kelâm, Tasavvuf, Arap Dili ve Belâğatı, İslam Felsefesi, Mezhepler 

Tarihi, Dinler Tarihi… gibi pek çok ilim dalı neş’et etmiştir. Tüm bu 

ilimlerin gayesi yukarıda ifade ettiğimiz gibi sağlıklı ve sahih bir din 

anlayışı tesis etmektir. Bu ilim dallarında yetişen gerek geçmiş ulema 

gerekse de günümüz akademisyen ve yazarları pek çok eserler telif 

etmişlerdir. 

Selef ulema eser telif etmenin yanı sıra Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 

yaptığı gibi kendi zamanlarında cami ve mescitler başta olmak üzere 

imkan bulabildikleri her yerde insanlara vaazlarda bulunmuş, ilmi 

tartışma ortamlarında görüş ve düşüncelerini serdetmişlerdir. Ulemânın 

bu geleneğini Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde 

fakültemiz öğrencilerine seminerler ve konferanslar vermek suretiyle 

devam ettirmeye gayret göstermekteyiz. Bu amaçla fakültemiz 

hocalarının öğrencilerimize vermiş oldukları seminerleri bilimsel ve 

akademik kriterlere uygun bir şekilde, sadece fakültemiz öğrencileri ile 

sınırlı tutmayıp ilgi duyan herkese ulaştırma gayesiyle yayınlamanın 

uygun olacağı kanaatine vardık. Çalışmamızda farklı ilim dallarına ait 

dört makale yer almaktadır. Farklı ilim dallarına ait makaleleri bir kitapta 

birleştirmek, çeşitlilik arz etmekle birlikte, makalelerin okuyucularımıza 

farklı bakış açıları kazandırabileceğini düşünmekteyiz. 
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Kitabımızda yer alan makalelerden birincisi Tasavvuf Anabilim 

dalı ile ilgilidir. Söz konusu makalede yazar, tasavvuf düşüncesinin en 

önemli konularından birisi olan Nûr-u Muhammedî veya hakikat-i 

Muhammediye konusunu ele almıştır. İlk yaratılan, her şeyin 

kendisinden ve kendisi için yaratıldığı bu hakikat tasavvuf düşüncesinde 

hem ontolojik hem epistemolojik hem de insanî kemâl açısından temel 

bir ilkedir. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) manevî şahsiyetinin ifadesi olan bu 

hakikat âlem ve içindekilerinin hem varlığının hem de bu varlıkta 

kalmalarının temel sebebi olarak görülmüştür. Âlemin yaratılmasının 

nihaî maksadı (ille-i gâiye) bu hakikattir. Hatta âhiret âleminin ve 

cennetin icadının sebebi de bu hakikattir. Son dönemde yazılan önemli 

eserlerden olan Risâle-i Nûr’da da mevzubahis hakikat ve nur, merkezi 

bir düşünce olarak karşımıza çıkmaktadır. Tasavvuf düşüncesinde 

olduğu gibi Said Nursi’nin de varlık, bilgi ve insanî kemâl görüşleri 

açısından bu hakikatin temel bir ilke olduğu müşahede edilmektedir. İşte 

bu çalışma söz konusu hakikatin tasavvuf düşüncesine mukabil olarak 

benzer ve farklı yönleriyle Risâle-i Nûr’da nasıl ele alındığını tespit edip 

ortaya koymayı amaçlamıştır. Nursi’nin tasavvuf düşüncesinin bu 

hakikatle ilgili görüşlerini büyük oranda kabul ettiği, bazı noktalarda 

ikmal ettiği, en önemlisi de bu hakikatle ilgili görüşleri tahkik etmek 

suretiyle düşüncesinin merkezine yerleştirdiği görülmektedir. 

Arap Dili ve Belağatı Anabilim dalı ile ilgili olan ikinci makale 

modern Arap dilcilerinden Emin el-Hûlî ve onun nahiv ilminin ıslahına 

dair görüş ve düşüncelerine yer vermektedir. Makalede yazar ilk 

dönemde nahiv ilmine yönelik kapsamlı ıslah taleplerinin dile 

getirilmediğini fakat zaman zaman nahvin teorisine yönelik eleştiriler 

yapıldığını ifade etmiştir. Yazara göre XX. yüzyıla gelindiğinde Mısır’ın 



BATÜ İSLAM ARAŞTIRMALARI I| 6 

 

Batı ile ilişkileri neticesinde modern dil bilimleri ile tanışan Arap dilciler 

nahiv, belâgat vb. dil ilimlerini yeniden tartışmaya açmışlardır. Nahivde 

yenilikçilik ve ıslah taraftarlarının önemli simalarından biri de el-

Hûlî’dir. Emin el-Hûlî, herhangi bir ilimde değişim ve yenileme 

dinamiklerini takip etmenin, söz konusu ilim için ilerlemek, hayatta 

kalmak ve sürekli bir şekilde gelişim göstermek anlamına geldiğini ve 

bunun son derece önemli olduğunu ifade etmiştir. el-Hûlî, Arap-İslam 

kültüründe ıslah ve yenileme geleneğinin bulunduğunu, hatta alimlerin 

naklî yönteme dayanan ve kaynakları tevkifi olan dinî ilimlerde ve itikâdî 

konularda bile tecditten bahsettiklerini dile getirmiştir. Dolayısıyla İslam 

kültürüne bağlı olan ve onu korumaya çalışan dilci ve edebiyatçıların da 

yeniliğe karşı esnek olmaları, hatta bu işe öncülük etmeleri gerektiğini 

söylemiştir. O bu bağlamda çağdaş hayatın ihtiyaçlarına cevap 

verebilmek için nahvin yenilenmesi görüşünü savunmuştur. 

Felsefe alanı ile ilgili olan üçüncü makalenin başlığı “Bilimsel 

Nazariyelerin Âlemin Hudûsu ve Kıdemiyle İlişkisi” şeklindedir. Yazara 

göre Orta Çağda İslâm Filozofları ve Kelâmcılar, âlemin kıdemi ve 

hudûsu meselesini metafizik bağlamda ele alırken, günümüzde ise 

Kelâmcılar, bu meseleyi daha çok bilimsel teoriler bağlamında ele 

almayı tercih ederler. Bunun nedeni, Kelâmcıların bilimsel teorilerin 

âlemin hadis olduğunun delili olarak gösterilebileceği yönündeki 

inançlarıdır. Bu araştırma, fizik, astrofizik ve astronomi alanındaki 

bilimsel teorilerin metafizik, ontolojik ve aynı zamanda teolojik yönü 

olan âlemin varlığının kadîm veya hâdis olmasının delili olup 

olmayacağı konusundaki tartışmaları ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

“Dinî Metinlerin Anlaşılmasında Din Dili ve Sembolizm” isimli 

dördüncü makalemizin yazarı, dinî metinlerin doğru anlaşılması yolunda 
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bir kapı aralamakta, öncelikle vahyin nazil olmasını, tanrısal-aşkın 

hakikatlerin insanlığın seviyesine indirgenmesi olarak okumakta ve bu 

dilin doğru anlaşılması için bâtınî tefsir anlamına gelen te’vil yoluna 

başvurmayı önermektedir. Dini metinlerin anlaşılmasının tıpkı rüyaların 

tabir edilmesi gibi bir te’vil gücüne ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken 

yazarımız, mitik, sembolik, ikonik veya müteşabih niteliklere sahip olan 

din dili ve zahirin ötesindeki manaya işaret eden sembolizm ışığında dinî 

metinlerin incelenmesi gerektiğine değinir. 

Kitapta yer alan makaleleri tek çatı altında birleştirebilecek en 

uygun ismin hem makaleleriyle katkı sunan akademisyenlerin 

fakültemiz hocalarından oluşması hem de tüm makalelerin İslam ile bir 

şekilde bağlantılı olması nedeniyle “Batü İslam Araştırmaları I” olarak 

isimlendirilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz. Bununla birlikte 

başlıkta verilen rakam da bu çalışmanın devamının geleceğini 

göstermesi için bilinçli olarak kullanılmıştır. Son olarak makaleleri ile 

kitabımıza katkı sağlayan Doç. Dr. Ahmet BOZYİĞİT, Doç. Dr. Şahin 

ŞİMŞEK, Dr. Öğr. Üyesi Abdulvehap ERİN ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 

Mekin MEÇİN’e ayrı ayrı teşekkür ediyor ve kitabımızın ilgi duyan 

okuyucularımıza katkı sağlamasını diliyorum. 

 

Doç. Dr. Fuat İSTEMİ 

Editör 
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GİRİŞ 

Nûr-u Muhammedî veya hakîkat-i Muhammediye tasavvuf 

tarihinin ve vahdet-i vücûd telakkisinin en mühim bir konusudur. Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) klasik bakış açısından çok farklı bir açıyla ele 

alındığı ve ona tüm zamanlarda etkili bir mana ve işlev yüklendiği bu 

bakış açısında Hz. Peygamber (s.a.v.) ontolojik, epistemolojik ve ahlâkî 

açıdan esas bir ilke ve asıl olarak ortaya konulur. Hem varlığın hem 

irfanın kaynağı ve sebebi olarak görülür. Beşerî kemâlin biricik ve en 

mükemmel timsali olarak kabul edilir. Çarpıcı olarak tasavvufun bu 

düşüncesi son dönemde yazılan ve tevhid ve iman hakikatleri açısından 

mükemmel bir ilm-i ilâhî ve ilm-i tahkîk eseri olarak addedilmeyi hak 

eden Risâle-i Nûr’da da merkezi bir yer işgal etmektedir. Bu düşünce 

mevzubahis risalelerde İslâmî ilimlerin tipik eserlerinde görmediğimiz 

ve pek alışık olmadığımız bir tarzda işlenmiştir. Bu tarzın ilgili 

düşüncenin tasavvuf düşüncesinde yer aldığı şekli tavzih ve tahkîk eden 

boyutları olduğu da görülmektedir. İşte bu çalışmada mevzubahis 

konunun tasavvuf düşüncesi ile Risâle-i Nûr’da nasıl ele alındığının 

ortaya konulması suretiyle meseleye bakışta aralarındaki benzerlikler ve 

varsa farklılıkların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Tasavvuf ile Risâle-i 

Nûr’un düşünsel olarak ortaklaştığı birçok nokta gibi bu pek önemli 

meseleyi ele alma ve değerlendirmede de nasıl ortaklaştıkları ve birbirine 

yardım ederek birbirlerini nasıl tamamladıklarının gösterilmesi 

hedeflenmiştir.    

Nûr-u Muhammedî düşüncesine kâil sûfîler gibi Said Nursi’ye 

göre de îcâd varlıkların mahiyet ve hakikatleri temelinde gerçekleşir. Bu 

anlamda îcâd tecellîsine mazhar olan ilk hakikat ve mahiyet nûr-u 

Muhammedî’dir. Her ikisine göre Zât-ı Zülcemâl’i tezahüre götüren zâtî 
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cemâl ve kemâli diğer bir ifadeyle bu cemâl ve kemâli görmek ve 

göstermek istemesi ve sevmesidir. Bu cemâl ve kemâlin ayna ve mecâlîsi 

de mevcûdâttır. Şu kadarı var ki mevcûdâta ait her bir hakikat söz konusu 

cemâl ve kemâl tezahürüne ancak bir ölçüde mazharlık yapabilmektedir. 

Çünkü her bir hakikatin ancak bir veya birkaç ilâhî ismin tecellîsine 

mazharlık yapabilmesi söz konusudur. Bütün ilâhî isimleri ve kemâl 

sıfatlarını câmi‘ olan Allah ismine mazhar ve ayna olan hakikat 

hangisidir dediğimiz noktada ise karşımıza hakikat-i Muhammediye 

çıkmaktadır. Bu hakikat Allah ism-i a‘zamının kemâl manadaki aynası 

ve mazharıdır.  

Nur, kelime olarak ışık ve aydınlık anlamına gelir. Kendisi apaçık 

olup eşyanın iç yüzünü aydınlatarak ortaya çıkaran şeye de nur denilir.1 

Zuhura işaret eden nur, âlemi aydınlatması bakımından Hz. Peygamber 

(s.a.v.) için de kullanılır.2 Nur aynı zamanda Allah’ın isimlerinden birisi 

olup O’nun ez-Zâhir ismiyle olan tecellîsini ifade eder. Nitekim ez-Zâhir 

suret-i eşyada kendini gösteren ilâhî varlık anlamındadır.3 Nûr-u 

Muhammedî ise tasavvufî açıdan ilâhî cemâl ve kemâlin mazharıdır.4 

Sûfîlere göre Hak Teâlâ zât ve sıfatlarını görmek için bu hakikati ayna 

kılmıştır.5 

 
1 Luis Ma’lûf, el-Müncid fi’l-Luğa, (Beyrut: Darü’l-Meşrik, 1973), 845; Bekir 

Topaloğlu - İlyas Çelebi, Kelam Terimleri Sözlüğü, İstanbul: İsam Yayınları, 2015), 

250.  
2 Mehmet Demirci, Nûr-i Muhammedî, (İstanbul: Nefes Yayınları, 2013), 11. 
3 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, (İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 

2005), 280; Demirci, Nûr-i Muhammedî, 11. 
4 Seyyid Mustafa Rasim Efendi, Tasavvuf Sözlüğü (Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil), haz. 

İhsan Kara, (İstanbul: İnsan Yayınları, 2013), 1158. 
5 Seyyid Şerif Cürcânî, Ta‘rifât (Tasavvuf Istılahları), çev. Abdülaziz Mecdî Tolun 

- Abdulrahman Acer, (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2014), 61, 151; Rasim Efendi, 

Tasavvuf Sözlüğü, 434, 436. 
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Nûr-u Muhammedî denilen manevî varlık, bir hakikat, bir nur, bir 

öz ve cevher olup, Resul-i Ekrem’in (s.a.v.) manevî şahsiyetinde 

sembolleşir.6 İlk dönemlerde, nuru, hakikati veya mevzubahis manevî 

şahsiyeti açısından Hz. Peygamber’in (s.a.v.) özellikleri üzerinde pek 

durulmadığını görmekteyiz. Sehl et-Tüsterî (öl. 283/896) ve Hallâc-ı 

Mansûr (öl. 309/922) bu mevzuya temas etmiş ve açıklanmasında öncü 

olmuşlarsa da bu düşünce özellikle İbnü’l-Arabî (öl. 638/1240) ve 

Abdülkerîm el-Cîlî (öl. 832/1428) tarafından merkezî bir mesele ve 

nazariye şeklinde etraflıca ele alınmıştır. Dolayısıyla bu düşünce 

tasavvuf literatürüne Hallâc hatta öncesinde onun hocası olan Tüsterî ile 

girmişse de mükemmel bir nazariyeye dönüşmesi İbnü’l-Arabî ve onun 

takipçileriyle gerçekleşmiştir.7 Claude Addas’ın işaret ettiği üzere nûr-u 

Muhammedî düşüncesi tasavvufta erken dönemde ortaya çıkmışsa da 

süreç içerisinde hep işâret ve îmâ yoluyla ifade edilecek ve tafsil edilmek 

için İbnü’l-Arabî’yi bekleyecektir.8  

Mehmet Demirci’ye göre tasavvuf tarihinin ilk dönemlerinde nûr-

u Muhammedî düşüncesinin olmaması doğaldır. Çünkü tasavvuf ortaya 

çıkışında sırf ahlâkî ve amelî bir niteliktedir. Nazarî tarafının teşekkülü 

hicrî üçüncü asır itibariyle gerçekleşmiştir. Nûr-u Muhammedî 

düşüncesinin sistematik bir nazariye haline dönüşme süreci de hicrî 

üçüncü asır itibariyle başlamıştır. Aristo felsefesi ve Yeni 

 
6 Demirci, Nûr-i Muhammedî, 18. 
7 bk. Mehmet Demirci, “Hakîkat-i Muhammediyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1997), 15/179; Süleyman Uludağ, 

“Hallâc-ı Mansûr” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV 

Yayınları, 1997), 15/378-379; Mustafa Öztürk, “Sehl et-Tüsterî”, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 36/322. 
8 Claude Addas, İbn Arabî: Dönüşü Olmayan Yolculuk (İbn Arabî et le voyage sans 

retour), çev. Atila ATAMAN, (İstanbul: Nefes Yayınları, 2015), 27, 29.  
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Eflatunculuk’un İslâm dünyasında yaygınlaşmaya başlamasından sonra 

Resûl-i Ekrem’in (s.a.v.) yaratılışı ve nuruyla ilgili önceden var olan 

hadis rivayetleri güncel hale gelmiş ve hakîkat-i Muhammediye 

düşüncesi şekillenmeye başlamıştır. Bu nedenle söz konusu düşüncenin 

gündeme gelmesinin bazı dış etkenlerle gerçekleştiği söylenebilse de bu 

fikre varlık veren malzeme ile bu telakkiye ait aslî unsurların İslâm temel 

kaynakları arasında bulunması söz konusudur.9  

Ahmet Yıldırım’ın tespitlerine göre ise Zunnûn el-Mısrî’dir (ö. 

245/859) bu düşünceye ilk olarak sözlerinde yer veren kişidir. Nitekim 

“Aslu’l-halk nûr-u Muhammed” ifadesi ona aittir. Bu fikir Tüsterî’ye de 

atfedilir. Söz konusu düşünce Tüsterî’nin öğrencisi olan İbn Sâlim (öl. 

297/909) tarafından sistemleştirilmiş ve Sâlimiyye ekolünün temel 

öğretilerinden biri haline gelmiştir. Bununla beraber bu nazariyeyi sûfî 

muhite taşıyan ve onu etraflıca ele alarak yaygınlaşmasına yol açan 

şahsiyet Hallâc-ı Mansûr olmuştur. Sonraki dönemlerde İbnü’l-Fârız (ö. 

632/1235) ve İbnü’l-Arabî ile tasavvufî telakkileri yeni bir renk alan tüm 

sûfîler düşüncelerinde bu nazariyeye yer vermişlerdir.10  

Birçok sûfînin eserinde ele aldığı bu düşünce zaman içerisinde 

tasavvufî düşüncenin en temel unsurlarından biri olmuştur. İbnü’l-Arabî 

tarafından vahdet-i vücûd ile ilişkilendirildikten sonra ise daha çok bu 

düşünceyle ilişkili olarak ele alınmaya başlandığını görmekteyiz.11 

 
9   Demirci, Nûr-i Muhammedî, 24.  
10 Ahmet Yıldırım, “Hadis Rivayetlerinde Nûr-i Muhammedî Meselesi”, Tarihten 

Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri-II (Nûr-i Muhammedî, Vahdet-i Vücûd, 

Rüya), ed. Mehmet Bulğen - İsmail Taşpınar, (İstanbul: MİFAV Yayınları, 2015), 

118-123. 
11 Mahmut Ay, “İşârî Tefsirlerde Hakîkat-i Muhammediyye Anlayışı”, Tarihten 

Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri-II (Nûr-i Muhammedî, Vahdet-i Vücûd, 

Rüya), ed. Mehmet Bulğen - İsmail Taşpınar, (İstanbul: MİFAV Yayınları, 2015), 

102. 
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Konuyu ele alan sûfîler açısından ilk yaratılan şey bu 

nûr/hakikattir. Âlemin kendisinden yaratıldığı madde ve âlemin 

yaratılmasının sebebi ve gayesi de bu hakikattir. İlk yaratılan şeyin nûr-

u Muhammedî olması hasebiyle Hz. Peygamber (s.a.v.) insanlığın 

manevî babasıdır. Bu nur insanlığın maddî babası olan Hz. Âdem’de 

(a.s.) tecellî etmiş sonra diğer peygamberlere ve en sonunda Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) bedenine intikal ederek onda karar kılmıştır. Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) vefatından sonra da devam eden bu nur kâinatın 

varlığını sürdürebilmesinin de sebebidir. İnsan-ı kâmil de denilen bu 

hakikat Vücûd-u Mutlak’ın ilk ve en mükemmel mazharı ve meclâsıdır. 

Âlemin yaratılmasının ilkesi ve aslıdır. Diğer tüm hakikatleri muhtevi 

olmasının yanında epistemolojik olarak da temel bir ilkedir. Bütün 

enbiyâ ve evliyâ ledünnî ve bâtınî bilgilerini bu kaynaktan alırlar.12 

 

1. SÛFÎLERİN NÛR-U MUHAMMEDÎ TELAKKİSİ 

Sehl et-Tüsterî, Hallâc-ı Mansûr, İbnü’l-Arabî, Abdülkerim el-

Cîlî, Yusuf b. İsmail en-Nebhânî (ö. 1350/1932) eserlerinde nûr-u 

Muhammedî görüşüne yer veren sûfîlerden bazılarıdır.13 Tasavvufta bu 

düşüncenin öncüsü kabul edilen Hallâc, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) için “nur” 

kavramını kullanır. Ona göre bu nur diğer tüm nurlara egemendir. Varlık 

açısından ilktir. Genel anlamdaki peygamberlik nuru da yine bu ilk 

nurdan ortaya çıkmıştır. Peygamberler ilim ve irfanı buradan almışlardır. 

Bütün varlığın kaynağı ve varoluş sebebi bu nurdur. Bütün varlıklar bu 

 
12 Demirci, “Hakîkat-i Muhammediyye”, 15/180. 
13 Demirci, Nûr-i Muhammedî, 11. 
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nurdan zuhur etmiştir. Allah-insan ilişkisinin ilk boyutunu da bu nur 

oluşturur.14   

İbnü’l-Arabî açısından ise bu nur ve hakikat ilâhî tecellînin en 

yetkin tecellîgâhıdır. İnsan-ı kâmilin en mükemmel örneğidir. İbnü’l-

Arabî bu hakikate birtakım işlevler yükler. Her şeyden önce ona göre 

âlem ile ilişkisi bakımından bu hakikat âlemin yaratılışının kaynağı ve 

aslıdır. Zira bu nur en evvel yaratılan şey olduğu gibi her şey ondan 

yaratılmıştır. İkincisi bu hakikat insan ile ilişkisi bakımından insanî 

kemâlin varabileceği son mertebeyi ifade eder. Bu itibarla bu hakikat 

insan-ı kâmilin yetkin sureti olmaktadır. Üçüncüsü bu hakikat bütün 

enbiyâ ve evliyânın ilimlerinin kaynağıdır.15 Dolayısıyla bu hakikat hem 

maddî hem manevî hayatın esasıdır. İlk peygamberden son peygambere 

kadar enbiyâ ve evliyânın suretinde tezahür eden ruhtur. Enbiyâ ve 

evliyânın tamamı bu hakikat ve nurun tecellîgâhları ve mazharlarıdır.16 

İbnü’l-Arabî’ye göre hakîkat-i Muhammediye ilâhî ve kevnî 

hakikatleri câmi‘ bir berzahtır. İlâhî rahmet bütün hakikatlere buradan 

dağıtılır.17 Bu hakikat tasavvufî ve tasavvuf dışı her çeşit bâtınî bilginin 

 
14 Rıza Bakış, Aşığın Tevhîdi -Hallâc’a Göre Varlık ve Dinî Tecrübe-, (İstanbul: 

İnsan Yayınları, 2014), 122-125. 
15 Ebu’l-Alâ Afîfî, Fusûsu’l-Hikem Okumaları İçin Anahtar (et-Ta’likat ‘alâ 

fusûsi’l-hikem), çev. Ekrem Demirli, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2011), 470-471; Suad 

el-Hakîm, İbnü’l-Arabî Sözlüğü, çev. Ekrem Demirli, (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 

2005), 471-474. “Sûfîler Muhammedî hakikatin üç temel özelliğine vurguda 

bulunurlar. Bunlar diğer mevcutların varlık sebebi olmak, onlara ilâhi bilgiyi 

iletmek ve buna bağlı olarak da her şeyi terbiye edip kendi hakikatine 

ulaştırmaktır.” Sema Özdemir, Dâvûd Kayserî’de Varlık, Bilgi ve İnsan, (İstanbul: 

Nefes Yayınları, 2014), 233. 
16 Ebu’l-Alâ Afîfî, Tasavvuf İslâm’da Manevî Hayat, çev. Ekrem Demirli - 

Abdullah Kartal, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2015), 272. 
17 Abdürrezzak Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü (Letâifu’l-a’lâm fî işârâti ehli’l-ilhâm), 

çev. Ekrem Demirli, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2015), 217-218; Ahmed Avni Konuk, 

Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi-I, haz. Mustafa Tahralı - Selçuk Eraydın, 

(İstanbul: MİFAV Yayınları, 2010) 1/94-96. 
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menbaıdır. Âlemin varlığının illeti olduğu gibi bu varlığı muhafaza edip 

koruyandır.18 Hakk’ın kendini izhar ettiği ilk ve en mükemmel suret olan 

bu hakikat tüm varlık hakikatlerini kuşattığından âlemin yaratılmasının 

temelini teşkil eder.19 

İbnü’l-Arabî açısından bu hakikat ilk yaratılan varlık olması 

hasebiyle aynı zamanda kozmolojik sürecin nihaî gayesini de oluşturur. 

Tarihsel akış içerisinde gelen tüm peygamberler bu hakikatin cüz’î 

zuhurundan ibaret olup kâmil manadaki zuhur ancak Zât-ı 

Muhammedî’de (s.a.v.) ortaya çıkmıştır. Böyle olunca da onun şeriatı 

kendisinden önceki şeriatları muhit olmakta ve peygamberler arasından 

sadece kendisi bütün insanları ümmeti içinde toplamaktadır. Ayrıca bu 

hakikat en yüksek kemâl derecesini temsil ettiğinden nübüvvet ve 

velâyetin menşei ve kaynağı olmaktadır. Bu itibarla da enbiyâ onun 

nâibleri, veliler ise vârisleri olmaktadır.20 

Abdülkerîm el-Cîlî’ye göre Hak Teâlâ Hz. Peygamber’i (s.a.v.) 

kemâlinden yaratmış ve celâl ve cemâline mazhar kılmıştır. Ona göre 

hakâik-i Muhammediye hakâik-i ilâhîyeden yaratılmış olup Hak Teâlâ 

onu zâtının tecellisi için seçmiştir. Nefsi ilâhî nefisten yaratılmışken Hz. 

Adem’in (a.s.) nefsi onun nefsinden bir nüshâ şeklinde yaratılmıştır.21 

 
18 Ebu’l-Alâ Afîfî, İslâm Düşüncesi Üzerine Makaleler, çev. Ekrem Demirli, 

(İstanbul: İz Yayıncılık, 2011), 87-88. 
19 Toshihiko İzutsu, İbnü’l-Arabî’nin Fusûs’undaki Anahtar Kavramlar, çev. 

Ahmed Yüksel Özemre, (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2005), 314-315. Dinlerde ilk 

yaratılan varlık inancı ve nûr-u Muhammedî konusunda hülasa bir değerlendirme 

için bk. İsmail Taşpınar, “Dinlerde İlk Yaratılan Varlık İnancı: Yahudilik ve 

Hıristiyanlık”, Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri-II (Nûr-i 

Muhammedî, Vahdet-i Vücûd, Rüya), ed. Mehmet Bulğen - İsmail Taşpınar, 21-52, 

(İstanbul: MİFAV Yayınları, 2015) 
20  Addas, İbn Arabî..., 28-29, 49.  
21 Abdülkerîm el-Cîlî, İnsân-ı Kâmil (el-İnsânü’l-kâmil fi-marifeti’l-evahir ve’l-

evail), çev. Abdülaziz Mecdi Tolun, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2010), 350-351. 
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Cîlî’ye göre hakîkat-i Muhammediye Allah’ın eşyanın hakikatlerine 

kendisiyle rahmet ettiği umumî rahmetini ifade eder. Bu itibarla her bir 

şeyin kendi varlık mertebesinde tezahürü bu hakikat sayesinde 

gerçekleşir. Rahmetin bütün mevcûdâtı ihatasının sebebi odur. Âlemin 

ondan yaratılması Hak Teâlâ ile yaratıkları arasında nisbet olması içindir. 

Böylece mevcûdât bu nisbetle O’nu tanıyabileceklerdir. Dolayısıyla bu 

nisbet ve vasıta olmasa âlem var olmayacak ve hiçbir varlık Rabbini 

tanıyamayacaktı. Binâenaleyh hem vücûdî hem irfanî anlamda illet, 

vasıta ve vesile bu hakikattir.22 

Cîlî’ye göre nûr-u Muhammedî yaratılan varlıkların ilkidir. Çünkü 

o zât-ı ilâhînin nurundan diğer varlıklar ise isim ve sıfatların nurundan 

yaratılmıştır. Zât, isim ve sıfatları öncelediğinden o da bu bakımdan 

diğer tüm varlıkları önceler. Zâtî tecellinin tüm ilâhî isim, sıfat, yetkinlik 

ve nisbetleri kuşatıcı olması açısından tüm bunlarla vasıflanıp tahakkuk 

etmesi ve böylece kendinde hem Hakk’a hem de halka ait yetkinlikleri 

cemetmesi itibarıyla bu hakikat varlıkta tektir.23 Bütün varlık mertebeleri 

ruh-u Muhammedî’den yaratılmıştır. Kesîf varlık bu ruhtan yaratılan 

mertebelerin sonudur.24 

Cîlî tahkîk ve teşrîin merkezi ve muhiti olarak da insan-ı kâmil-i 

hakîki olan Hz. Muhammed’e (s.a.v.) işaret eder. Ona göre o, her 

zamanda o zamanın ekmeliyle suretlenmek niteliğine sahiptir. Bu itibarla 

her zamanın kâmilleri zâhirde onun halifeleri iken o da bâtında onların 

hakikati olmaktadır.25 

 
22 Abdülkerim Cîlî, Hakîkat-i Muhammediyye (el-Kemâlâtu’l-İlâhiyye fî sifâti’l-

Muhammediyye), çev. Muhammed Bedirhan, (b.y.y: Nefes Yayınları, b.t.y), 19-26. 
23 Cîlî, Hakîkat-i Muhammediyye, 232-236. 
24 Cîlî, Hakîkat-i Muhammediyye, 294. 
25 Cîlî, İnsân-ı Kâmil, 375-381. 
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İmâm-ı Rabbânî’ye (öl. 1034/1624) göre ilk taayyün taayyün-i 

hubbîdir, hakîkat-i Muhammedî’dir. Ona göre gizli hazineden ortaya 

çıkan ilk şey sevgi ve muhabbettir. Muhabbet âlemin yaratılması 

kapsamında zuhur eden ilk itibardır. İkinci itibar ise vücûdtur. Böylece 

zuhur sürecinde vücûd muhabbetten sonra gelmiştir. Bu itibarla taayyün-

i hubbî (hakîkat-i Muhammedî) taayyün-i evvel, taayyün-i vücûdî de 

taayyün-i sânî olmaktadır.26  

Aziz Mahmud Hüdâyî’ye (ö. 1038/1628) göre Cenâb-ı Hak ilk 

olarak kendi nurundan ve kendi kudretiyle Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 

nurunu yaratmıştır. Bu itibarla o, varlık ağacının tohumudur. Çekirdeğin 

ağaçtan önce olması, ağacın kök, dal ve çiçeklerinin sonraki aşamalarda 

bu çekirdekten ortaya çıkması ve ağacın tamamlanması gibi diğer her şey 

bu nurdan ve bu nurdan sonra yaratılmıştır. Onun bedensel olarak 

zuhuruyla âlemler tamamlanmıştır. Böylece âlemlerin yaratılmasındaki 

gaye de ortaya çıkmıştır. Onun peygamberlerin sonunda vücûd bulması 

bu sebeptendir.27 

2. KONUNUN RİSÂLE-İ NÛR’DA ELE ALINIŞI 

Hakîkat-i Muhammediye veya nûr-u Muhammedî düşüncesi 

Risâle-i Nûr’da merkezi ve esas bir mevzudur. Bu düşünce Said 

Nursi’nin varlık ve bilgi görüşlerinin temelini teşkil ettiği gibi, tevhid ve 

ona mülhak birçok konu bu düşüncenin merkezde olduğu bir çerçevede 

ortaya konulmuştur. Nursi, bu düşünceye kâil olan sûfîler gibi Hz. 

Peygamber’i (s.a.v.) belli bir tarih aralığındaki varlığının ötesinde 

 
26 Necdet Tosun, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî Hayatı, Eserleri, Tasavvufi 

Görüşleri, (İstanbul: İnsan Yayınları, 2016), 84-85. 
27 Aziz Mahmud Hüdâyî, Âlemin Yaratılışı ve Hz. Muhammed’in Zuhûru 

(Hulâsatü’l-Ahbâr), çev. Kerim Kara - Mustafa Özdemir, (İstanbul: İnsan 

Yayınları, 2016), 115-117. 



BATÜ İSLAM ARAŞTIRMALARI I| 18 

 

yaratılışın başından sonuna kadar etkili ve işlevsel addettiği manevî 

şahsiyeti üzerinden ele alır. Muhammedî nûr veya hakikatin vücûdî, 

irfanî ve ahlâkî boyutlardaki etki ve işlevini görüşlerinde açık olarak 

ortaya koyar. 

Nursi vücûdî anlamda ağaca benzettiği kâinatın esas ve temel 

çekirdeği (çekirdek-i aslî) olarak bu hakikate işaret etmektedir.28 Ona 

göre mahiyet-i kudsiye-i Ahmediye âlemin yaratılışının sebebi, neticesi 

ve en güzel meyvesidir.29 Bu hakikat ona göre Resul-i Ekrem’in (s.a.v.) 

küllî şahsiyet-i maneviyesi ve makam-ı kudsîsidir.30 Hz. Muhammed’in 

(s.a.v.) şahsiyet-i maneviyesi olarak gördüğü hakikatinin Zât-ı İlâhî’nin 

tecelli ve cilveleri açısından en câmi’ bir ayna olduğunu belirtir.31 

Risâlet-i Muhammediye’nin (s.a.v.) esasının da bu hakikatten ibaret 

olduğunu tespit eder.32  

Nursi’ye göre manevî ve irfanî anlamda bu hakikat herkes için bir 

feyiz ve imdat kaynağıdır. Mutlak manada ilim, nûr ve irfanın 

kendisinden alındığı vasıtadır. Eşyanın hakikatini olduğu gibi beyan 

eden bir nurdur.33 Dikkat çeken bir husus Risâle-i Nûr’un kendisinin de 

 
28 Bedîüzzaman Said Nursî, ‘‘Asâ-yı Mûsâ, (İstanbul: Envâr Neşriyat,1993), 36; 

“a.mlf.”, Şualar, (İstanbul: Envâr Neşriyat, 1995), 218, 633; “a.mlf.”, Barla 

Lâhikası, (İstanbul: Envâr Neşriyât, 1992), 324, 326. 
29 Nursî, Şualar, 621, 633; “a.mlf.”, Barla Lâhikası, 324. 
30 Nursî, ‘Asâ-yı Mûsâ, 69, 70; “a.mlf.”, Sözler, (İstanbul: Envâr Neşriyat, 1996), 

459. 
31 Nursî, Şualar, 631-632. 
32 Nursî, Şualar, 633. 
33 Nursî bu duruma ilişkin kendi tecrübesinden şöyle bir örnek verir: “Birden güz ve 

kış mevsimi hatıra geldi ve bana bir gaflet bastı. Ben, o kemal-i neş'e ile cilvelenen 

o nazenin kavaklara ve zîhayatlara o kadar acıdım ki, gözlerim yaşla doldu. 

Kâinatın süslü perdesi altındaki ademleri, firakları ihtar ve ihsasıyla kâinat dolusu 

firakların, zevallerin hüzünleri başıma toplandı. Birden hakîkat-i Muhammediyenin 

(a.s.m.) getirdiği nur, imdada yetişti. O hadsiz hüzünleri ve gamları, sürurlara 

çevirdi. Hattâ o nurun, herkes ve her ehl-i iman gibi benim hakkımda milyon 

feyzinden yalnız o vakitte, o vaziyete temas eden imdad ve tesellisi için Zât-ı 
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Tarihçe-i Hayat34 isimli eserde risâlet-i Ahmediye ve hakîkat-i 

Muhammediye’nin câmi‘ bir aynası şeklinde nitelenmiş olmasıdır.35 

Nursi, Risâle-i Nûr’un bu hakikatin bir vârisi ve Muhammedî nurların 

feyzinin taşıyıcısı olduğunu vurgulamış36, kaynağı, aslı ve esasının nûr-

u Muhammedî (s.a.v.) ve hakîkat-i Kur’ân olduğunu tespit etmiştir.37 

Onun önde gelen talebelerinden Mustafa Sungur da Nursi’nin Şualar adlı 

eserinde kendisine yer bulan ifadelerinde Risâle-i Nûr’un kelime ve 

cümleleriyle Kur’ân’ın nurundan ve nûr-u Muhammedî’den (s.a.v.) 

gelen ezelî ve ebedî bir nur olduğunu ifade etmiştir.38 Nursi eserinde nûr-

u Muhammedî hakikatini şu veciz ifadeleriyle dile getirir:  

“İ'lem Eyyühel-Aziz! Şu gördüğün büyük âleme büyük bir kitab 

nazarıyla bakılırsa, Nur-u Muhammedî (a.s.m.) o kitabın kâtibinin 

kaleminin mürekkebidir. Eğer o âlem-i kebir, bir şecere tahayyül 

edilirse, Nur-u Muhammedî hem çekirdeği, hem semeresi olur. 

Eğer dünya mücessem bir zîhayat farzedilirse, o nur onun ruhu 

olur. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse, o nur onun aklı olur. 

Eğer pek güzel şaşaalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse, Nur-u 

 
Muhammediyeye (a.s.m.) karşı ebediyen minnetdar oldum.” Nursî, ‘Asâ-yı Mûsâ, 

71-73. Ayrıca bk. Nursî, Sözler, 461-462; “a.mlf.”, Şualar, 631-633. 
34 Söz konusu eser Nursî’nin talebeleri tarafından henüz kendisi hayattayken 

hazırlanmış ve onun onayından geçmiştir. 
35 Risâle-i Nûr Müellifi Bedîüzzaman Said Nursî Tarihçe-i Hayatı, (İstanbul: Envâr 

Neşriyat, 1996), 168. 
36 Bedîüzzaman Said Nursî, Sikke-i Tasdîk-i Gaybî, (İstanbul: Envâr Neşriyat, 

1993), 242; “a.mlf.”, Şualar, 670. 
37 Bedîüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası-1, (İstanbul: Envâr Neşriyat, 1996), 

110, 112. Nursî, başka bir yerde konuyla ilgili şöyle der: “Nur-u İlahî'nin veya Nur-

u Kur’anî'nin veya Nur-u Muhammedî'nin (a.s.m.) misali şu  ِمْصبَاٌح فِيهَا   .dur ِمْشَكوةٍ 

Makam-ı cifrîsi dokuzyüz doksansekiz (998) olarak aynen Risâlet-ün Nûr, -şeddeli 

nun iki nun sayılmak cihetiyle- tam tamına tevafukla ona işaret eder.” Nursî, Şualar, 

687-688. Bir başka yerde ise Nûr Sûresi’nin 35. âyetinin Risâle-i Nûr’a “Nur” ismi 

verilmesine en birinci sebep olduğuna işaret eder. bk. Nursî, Şualar, 635. 
38 Nursî, Şualar, 554. 
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Muhammedî onun andelibi olur. Eğer pek büyük bir saray 

farzedilirse, Nur-u Muhammedî o Sultan-ı Ezelî'nin makarr-ı 

saltanat ve haşmeti ve tecelliyat-ı cemâliyesiyle âsâr-ı san'atını 

havi olan o yüksek saraya nazır ve münadi ve teşrifatçı olur. Bütün 

insanları davet ediyor. O sarayda bulunan bütün antika san'atları, 

hârikaları ve mu'cizeleri tarif ediyor. Halkı o saray sahibine, 

sâni'ine iman etmek üzere cazibedar, hayret-efza davet ediyor.”39  

Bu ifadelerin, nûr-u Muhammedî mevzusunun Risâle- i Nûr 

açısından bir hulâsası olmasının yanında sûfî düşüncede bu hakikate 

yüklenen fonksiyonları ve bu hakikate yapılan nitelemeleri kapsadığını 

söyleyebiliriz. Çünkü nûr-u Muhammedî’nin bu ifadelerde vücûdî ve 

irfanî işlev ve hususiyetleriyle ortaya konulduğu görülmektedir. Bazı 

rivayetlerde geçen ve bu düşünceye kâil olan sûfîlerin yaratılış 

çerçevesinde nûr-u Muhammedî mülahazasıyla dile getirdikleri nur, ruh, 

akıl ve kalem gibi terimlerin40 yukarıdaki ifadelerde nûr-u Muhammedî 

mülahazasıyla Nursi tarafından ele alındığı görülmektedir. Şunu ifade 

edebiliriz ki Risâle-i Nûr açısından ilâhî saltanatın karargâhının 

merkezinde bu hakikat bulunmaktadır. Maddî olsun manevî olsun tüm 

işler bu karargâhın merkezinde yer alan bu hakikat üzerinden 

yürütülmektedir. Davet ve tebliğin, ilim ve irfanın, ahlâk ve kemâlin 

odağında da bu hakikat yer almaktadır. Cemâl ve kemâl-i ilâhînin 

dellâllığını bu hakikat yapmaktadır.  

 
39 Bedîüzzaman Said Nursî, Mesnevî-i Nûriyye, çev. Abdülmecîd Nursî, (İstanbul: 

Envâr Neşriyat, 1993), 116, 263. 
40 Bk. Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, (İstanbul: Dergâh Yayınları, 

2016), 112. 
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Diğer taraftan Nursi’ye göre bu hakikat risâlet ve İslâmiyet’le 

mücehhezdir. Risâlet açısından en yüksek ve geniş bir icmâ ve tevâtür 

sırrına sahiptir. Bu itibarla hem bütün enbiyânın şehadetini içerir hem de 

İslâmiyet noktasında vahye dayalı tüm ilâhî dinlerin ruhunu ve onayını 

taşır.41 Nitekim Nursi’ye göre nübüvvet divanının hem fâtihası hem 

hâtimesi hakîkat-i Ahmediye’dir. Böyle olunca da enbiyâ feyiz, ilim, 

irfan ve manevî zenginliği gerçekte onun mevzubahis asıl nurundan 

almaktadır. Nebîler, dininin hakikatinin tüm insanlara duyurulmasında 

ve yayılmasında onun yardımcıları ve vekilleridir. Nursi, tasavvuf 

düşüncesinde olduğu gibi bu mevzuyu Hz. Âdem’den (a.s.) başlayarak 

tüm peygamberleri içine alacak şekilde ele alarak şöyle demektedir: 

“Nur-u Ahmedî (a.s.m.) cebhe-i Âdem'den tâ Zât-ı Mübarekine 

müteselsilen tezahür edip neşr-i nur ederek intikal ede ede tâ zuhur-u 

etemle kendinde cilveger olmuştur.”42 

Nursi nûr-u Muhammedî için mevzubahis ettiği intikâl ve teselsül 

ederek mükemmel bir şekilde zuhurun, onunla beraber ve paralel bir 

tarzda “hakîkat-i Kur’âniye” için de vâki olduğunu belirtir. İfadeleri 

şöyledir:  

“Öyle de hakîkat-i Kur’aniye, zaman-ı Âdem’den şimdiye kadar 

hakîkat-i Muhammediye (a.s.m.) ile beraber müteselsilen 

enbiyânın suhuf ve kitaplarında nurlarını neşrederek gele gele tâ 

nüsha-i kübrası ve mazhar-ı etemmi olan Kur’an-ı Azîmüşşân 

sûretinde cilveger olmuştur.”43  

 
41 Nursî, Mesnevî-i Nûriyye, 246. 
42 Nursî, Barla Lâhikası, 324. 
43 Nursî, Barla Lâhikası, 324-325. 
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Dolayısıyla tahkik ehli gibi Nursi de bütün enbiyânın kitaplarının 

hulâsasının, dinlerinin ve şeriatlarının aslının ve esasının Resul-i 

Ekrem’in (s.a.v.) en parlak mucizesi olan Kur’ân’ın dahilinde yer aldığı 

görüşündedir.44 Nitekim Nursi Hz. Îsâ’nın (a.s.) Hz. Mehdi’ye namazda 

uymak suretiyle tâbi olacağını haber veren rivayeti ele alırken söz 

konusu iktidâ ve tâbiiyetin hakîkat-i Kur’âniye’nin hakimiyet ve 

metbûiyetine işaret olduğunu ifade etmektedir.45 

Neticede Nursi’ye göre nûr-u Muhammedî nübüvvet divanının 

başlangıcı ve sonudur. Diğer nebîler dini olan İslâmiyet’in ortaya çıkarak 

yayılmasında onun bir çeşit yardımcıları ve vekilleri konumundadır. Hz. 

Âdem’den (a.s.) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kendisine kadar teselsülî bir 

şekilde tezahür edip nur yayarak gelen hakîkat-i Ahmediye’den başka bir 

şey değildir. Bu bakımdan tam ve mükemmel zuhurun tahakkuku Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) zâtında gerçekleşmiştir. Bunun doğal bir sonucu 

ise “hakîkat-i Kur’âniye”nin hakîkat-i Muhammediye ile beraber 

müteselsil bir tarzda diğer peygamberlere indirilen suhuf ve kitaplarda 

nurlarını yayması ve nihayetinde “Kur’ân-ı Azîmüşşân” suretinde en 

mükemmel şekilde zuhur ve tecellî etmesidir. Bu da bütün 

peygamberlerin getirdikleri dinlerin, şeriatların ve kitapların özünün 

hakikat-i Muhammediye’nin mazmunu olan nübüvvetin en büyük 

mucizesi olan Kur’ân’da bulunması anlamına gelmektedir.46  

Bu çerçevede Risâle-i Nûr açısından hakikatte nebi Hz. 

Muhammed’ten (s.a.v.), din İslâm’dan, kitap Kur’ân-ı Kerîm’den ve 

dolayısıyla da şeriat Şeriat-i Garra-i Muhammediye’den ibarettir demek 

 
44 Nursî, Barla Lâhikası, 324. 
45 Nursî, Şualar, 587. 
46 Nursî, Barla Lâhikası, 324. 
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yanlış olmayacaktır. Nitekim Nursi Kur’ân âyetlerinin 6666 sayısında 

olmasına ilişkin şöyle bir değerlendirme yapar:  

“Fetret-i mutlakanın zamanı ihraç edildikten sonra, rivayet-i 

meşhure ile zaman-ı Âdem'den tâ kıyamete kadar, eyyam-ı şer'iye 

ile tabir edilen 7000 seneden fetret-i mutlakanın zamanı tarh 

edildikten sonra 6666 sene kadar Din-i İslâm'ın sırrını neşreden 

hakîkat-i Kur’aniye Küre-i Arz'da ayrı ayrı perdeler altında neşr-

i envar edeceğine, âyâtın adedi işaret ediyor, demektir.”47  

Nitekim Bursevî de peygamberliğin süresinin başak burcunun 

dönüşünden hissesinin altı bin sene olduğunu ve son peygamberin de 

yedinci bin yılda geldiğine ilişkin bir tespitte bulunmaktadır.48  

Nursi sûfîlerin de sıklıkla kullandığı levlâke hadisinden49 ilhamla 

eserinde Hz. Peygamber’i (s.a.v.) “Şah-ı Levlâke”50 ve “Sultan-ı Levlâke 

Levlâk”51 şeklinde zikreder. Kardeşi Abdulmecîd Nursi’nin ilgili hadisin 

izahında “Bu hitab zahiren Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü 

Vesselâm'a müteveccih ise de, zımnen hayata ve zevilhayata raci'dir”52 

biçimindeki değerlendirmesini ta‘dîl ederek konumuzla alakalı şu 

önemli ifadeleri serdeder:  

“Küllî hakîkat-i Muhammediye (a.s.m.) hem hayatın hayatı, hem 

kâinatın hayatı, hem İsm-i A'zam'ın tecelli-i a'zamının mazharı ve 

 
47 Nursî, Barla Lâhikası, 325. Sorunun ayrıntılı cevabı için bk. Nursî, Barla 

Lâhikası, 324-326. 
48 İsmâil Hakkı Bursevî, Allah’a Yakın Olmak (Varlık Mertebeleri ve İnsan-ı 

Kâmil), haz. Muhammed Bedirhan, (İstanbul: Hayykitap, 2012), 74. 
49 Nursî ilgili rivayeti kudsî hadis kabul etmekte ve eserinin birçok yerinde 

kullanmaktadır. bk. Nursî, Sözler, 72; “a.mlf.”, Şualar, 621; “a.mlf.”, Mesnevî-i 

Nûriyye, 25, 42. 
50 Nursî, Barla Lâhikası, 241. 
51 Bedîüzzaman Said Nursî, Mektûbât, (İstanbul: Envâr Neşriyat, 1996), 179. 
52 Nursî, Emirdağ Lâhikası-1, 176. 
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bütün zîruhların nuru ve kâinatın çekirdek-i aslîsi ve gaye-i hilkati 

ve meyve-i ekmeli olmasından, o hitab doğrudan doğruya ona 

bakar. Sonra hayata ve şuura ve ubudiyete onun hesabına nazar 

eder.”53 

Nursi, nûr-u Muhammedî’ye ilişkin hakikatlerin sırf aklın 

yetişemeyeceği bir yükseklik ve derinlik taşıdığını ve bunların ancak 

nur-u imanla görülebileceğini söyler. Ama yine de bu hakikatin 

varlığının bazı misal ve benzetmelerle zihne yakınlaştırılabileceğini 

ifade eder.54 

Bu çerçevede kâinatı koca bir ağaca benzeten Nursi’ye göre Hakk 

Teâlâ’nın ağaçlar hakkında geçerli kanununun büyük kâinat ağacında da 

cârî olması O’nun Hakîm isminin bir gereğidir. Dolayısıyla hikmetin 

gereği normal bir ağaç misali varlık ağacının dahi bir çekirdekten 

yaratılmasıdır. Nursi, şunları kaydeder:  

“Ey müstemi'!. Şu acîb kâinat-ı azîme, bir insanın cüz'î 

mahiyetinden halkolunmasını istib'ad etme! Bir nevi âlem gibi olan 

muazzam çam ağacını, buğday tanesi kadar bir çekirdekten 

halkeden Kadîr-i Zülcelâl, şu kâinatı "Nur-u Muhammedî"den 

(Aleyhissalâtü Vesselâm) nasıl halketmesin veya edemesin?”55 

Nursi’ye göre aynı zamanda bu çekirdek yalnızca cismanî âlemleri 

değil kâinatın muhtevî olduğu binler farklı âlemlerin tümünü yapısında 

bulunduran kapsamlı bir nitelikte olmalıdır. O, kâinat ağacının tûbâ ağacı 

gibi gövdesi ve kökünün yukarıda, dallarının ise aşağıda olduğunu 

söyler. Bu ağaçta sıradan bir ağaçta olduğu gibi aşağıdaki meyve 

 
53 Nursî, Emirdağ Lâhikası-1, 176. 
54 Nursî, Sözler, 579. 
55 Nursî, Sözler, 579. 
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mertebesinden esas çekirdek mertebesine kadar olan şeyler arasında bir 

nurânî hayt-ı münâsebet olduğunu kaydeder.56 İşte ona göre bu açıdan 

her şeyin nur-u Ahmedî (a.s.m.) ile manevi olarak bağlı ve ilişkili olması 

söz konusudur.57 Ayrıca ona göre bu nurânî münâsebet bağının varlıksal 

anlamdaki işlevinden başka sûfî düşüncede olduğu gibi irfanî boyut ve 

fonksiyonu da bulunmaktadır.58 

Nursi’ye göre Hakîm isminin bir diğer gereği de söz konusu nura 

hâricî bir varlık elbisesinin giydirilmesidir. Dolayısıyla bu nurun Resûl-

i Ekrem’in (s.a.v.) zâtında (Zât-ı Muhammediye) cismini giyinmesi 

suretiyle ortaya çıkması kaçınılmazdır.59 Ona göre Hakk’ın kâinatı 

yaratmasına mâtuf maksatlarına ilişkin görevleri en güzel ve mükemmel 

îfâ eden Zât-ı Ahmediye’dir (s.a.v.).60 O maksatların medâr-ı zuhuru Hz. 

Peygamber’dir (s.a.v.). Bu bakımdan Nursi’ye göre bir şeyin meyvesi 

yani neticesinin ilk olarak düşünüldüğünü nazara aldığımızda doğal 

olarak en evvel yaratılan şey onun nuru yani mahiyeti ve hakikati 

olmalıdır. İşte bu durum onun hissî varlığı açısından en son olmasına 

mukabil manevî varlığı açısından ilk olduğunun delilidir.61 

Nursi’ye göre Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vücûdu kâinatın 

vücûdunun muktazîsi olduğu gibi onun tebliğinin duyulması ve ona 

uyulması da bu varlığın bekâsının sebebidir. Yani o olmasaydı şu kâinat 

sarayı bina edilmeyecekti. Yine halk onun talimatını dinlemediği vakit 

bu sarayın tebdil ve tahvil edilmesi kaçınılmazdır.62 Çünkü Nursi’ye göre 

 
56 Nursî, Sözler, 579-580. 
57 Nursî, Sözler, 362. 
58 Bk. Nursî, Sözler, 579-580. 
59 Nursî, Sözler, 579. 
60 Nursî, Sözler, 576-578. 
61 Nursî, Sözler, 580. 
62 Bk. Nursî, Sözler, 120-123. 
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maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (s.a.v.) kâinatın hayatının 

hayatı, risâlet-i Muhammediye (s.a.v.) kâinatın şuurunun şuuru, Vahy-i 

Kur’ân ise kâinatın hayatının ruhu ve şuurunun aklıdır. Bu itibarla şayet 

kâinattan risâlet-i Muhammediye’nin (s.a.v.) nuru çıksa gitse, kâinat 

vefat edecek. Şayet Kur’ân gitse küre-i arz kafasını ve aklını kaybedecek, 

kâinat deli divane olacak. Küre-i arz şuursuz kalmış olan başını bir 

seyyâreye çarparak kıyameti koparacaktır. Dolayısıyla nur-u 

Muhammedî âlemin yaratılışının vesilesi, sebebi ve neticesi olmasının 

yanı sıra bekâsının da sebebidir.63  

Dahası Nursi’ye göre kâinatın ebedi varlık âlemini netice vermesi 

de bu hakikat ile gerçekleşir. Böylelikle âhiret âleminin de vücûdî 

bakımdan çekirdeği bu hakikat olmaktadır. Çünkü Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) ubûdiyeti ona tabi olan ümmetinin ubudiyetiyle beraber tüm 

enbiyânın ubûdiyetinin sırrını da içine alır. İşte ubûdiyeti insanlığın 

ubûdiyetinin özünü ve esasını muhtevi olduğundan, ubûdiyet ve duasıyla 

cennetin yaratılmasının sebebi de o olmaktadır.64 Nursi’ye göre Hz. 

Peygamber (s.a.v.) İslâmiyet, risâlet ve velâyetle mücehhez olan 

hakikatiyle bu imtihan dünyasının kapısının açılmasına sebep olduğu 

gibi bu hakikatin mazmunu olan küllî ubudiyetiyle de ebedi saadet diyarı 

olan âhiretin kapısının açılmasına sebeptir.65  

Nursi’ye göre o, bütün enbiyâ ve evliyânın başıdır. Enbiyâ onun 

yardımcıları, evliyâ ise şakirtleridir. Risâlete inkılâb eden velayet-i 

Ahmediye tüm velayetlerin üstünde bir külliyet ve ulviyete sahiptir.66 

 
63 Nursî, Sözler, 109-110. 
64 Nursî, ‘Asâ-yı Mûsâ, 70, 222; “a.mlf.”, Sözler, 72, 460; “a.mlf.”, Şualar, 252; 

“a.mlf.”, Mesnevî-i Nûriyye, 42. 
65 Nursî, Mesnevî-i Nûriyye, 22, 42, 246. 
66 Nursî, Sözler, 561-562. 
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Mi‘râcı nübüvvetinin velayetini ispat eden en büyük keramettir.67 

Nübüvvet ve risâletin hakikati “hakikat-i Muhammediye”68, kutsal kitap 

ve suhufun hakikati, Kur’ân-ı Azîmüşşân’ın hakikati olan “hakikat-i 

Kur’âniye”69, bütün velâyetlerin hakikati de onun nübüvvetine mebde 

olup ona dönüşen velâyet-i Ahmediyesidir.70 Bu itibarlarla o, nübüvvet 

ve velâyet yani teşrî‘ ve tahkîk açısından kutup ve merkez noktadır. 

Nursi’ye göre Zât-ı İlâhî’nin şuûnât, sıfât, esmâ ve fiillerinin 

medâr-ı zuhurları, medâr-ı kemâl ve medâr-ı tahakkukları Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) zâtı ve risâletidir. İlâhî tecellî ve tezahürün kemâl 

manadaki tahakkukuna medâr da odur. Zira sonsuz cemâl ve kemâlini 

görmek ve göstermek -hem kendisi görmek hem de zîşuûr olanların 

gözüyle görmek- istemesi, kendini tanıttırmak istemesi ve bunu sevmesi 

itibariyle kâinatı yaratan Hakk Teâlâ’nın bu maksatlarının kemal 

manadaki tahakkuku onunla mümkün olmuştur. Cemâl ve kemâl-i 

ilâhîye mükemmel manada aynalık yapabilen ancak odur.71  

Nursi’ye göre hakikatinin ihraz ettiği bu hususiyetler itibariyle 

hadise-i Muhammediye insanlığın en büyük hadisesidir.  Onun içindir ki 

Kur’ân-ı Kerîm açısından Hz. Peygamber’e (s.a.v.) tebaiyet ve sünnet-i 

seniyyesine ittibâ en önemli bir insanî meseledir. Çünkü insan için en 

yüce maksad Hakk Teâlâ’nın muhabbetine mazhar olmaktır ki bunun 

yolu Habîb-i Ekrem’e (s.a.v.) ittibâ ve sünnet-i seniyyesine iktidadan 

 
67 Nursî, Mektûbât, 469-470. 
68 Nursî, Barla Lâhikası, 324. 
69 Nursî, Barla Lahikası, 324. 
70 Bedîüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, (İstanbul: Envâr Neşriyat, 1995), 

103; “a.mlf.”, Sikke-i Tadsîk-i Gaybî, 170; “a.mlf.”, Sözler, 235; “a.mlf.”, Mesnevî-

i Nûriyye, 22. 
71 Bk. Nursî, ‘Asâ-yı Mûsâ, 187-189; “a.mlf.”, Sözler, 61-62, 120-123, 576-580. 
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geçmektedir. Kaldı ki ona göre velayet yolları içinde en güzel, en 

müstakim, en parlak ve en zengin yol dahi sünnet-i seniyyeye ittibâdır. 
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SONUÇ 

Nûr-u Muhammedî veya hakikat-i Muhammediye birçok sûfî gibi 

Nursi’nin de tevhit, varlık, bilgi ve ahlâk düşüncesinin üzerine 

temellendiği bir esas ve temel ilkedir. Risâle-i Nûr’da bu temel alanlar 

söz konusu düşünceden hareketle ve bu düşüncenin tam merkezde 

olduğu bir çerçevede ele alınmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.) sadece belli 

bir tarih aralığındaki varlığı ve şahsiyetiyle (zâtı) değil baştan sona tüm 

zamanlarda etkili ve işlevsel olduğu kabul edilen manevî şahsiyetiyle 

(hakikati ve nuru) bahis mevzuu edilmiştir. Bu, tasavvuf düşüncesi 

açısından ilk dönemlerden beri bilinen ve dile getirilen bir durum iken 

mevzunun Risâle-i Nûr gibi bir eserde hem de tasavvuf düşüncesindekini 

aratmayacak hatta onun tahkiki konusunda katkılarda bulunacak bir 

şekilde mevzubahis edilmesi ve ilgili eserin teolojik, ontolojik, 

epistemolojik ve ahlâkî görüşlerinin temel bir ilkesi olarak ele alınmış 

olması gerçekten önemlidir. Tasavvuf düşüncesi ile Risâle-i Nûr’un 

sadece bu önemli konuda değil diğer birçok meseleyle ilgili 

düşüncelerde de ortaklaşması söz konusudur. Hakîkat-i Muhammediye 

gibi bir konuda her iki düşünce sahipleri arasında olduğu görülen esaslı 

benzerlikler ve görüş birliği bunların bilinenin aksine aslında birbirine 

katkıda bulunduğu ve her birinin yekdiğerinin anlaşılmasına yardımcı 

olduğu sonucunu vermektedir. Dolayısıyla birbirini beyan edip itmam ve 

ikmal eden iki düşünceyle karşı karşıyayız. Bu itibarla ikisine ilişkin 

yapılacak yeni mukâyeseli çalışmaların faydalı sonuçları olacağı 

düşüncesindeyiz. 
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GİRİŞ 

Fetihlerle birlikte İslâm devletinin sınırları genişlemiş ve bunun 

sonucunda Arap olmayanlarla Araplar iç içe yaşamaya başlamışlardır.  

Bu durum, o zamana kadar safiyetini koruyan Arap dilini bozulma 

tehlikesi ile karşı karşıya getirmiştir. Bunu fark eden bazı gayretli 

şahsiyetler, Arapçanın sistemini ortaya koyup, gramer kurallarını 

oluşturarak Arap dilini korumaya almışlardır.72 İlk dilciler kısa bir sürede 

Arap dilinin gramerini oluşturup kurallarını belirlerken başarı gösterseler 

de fasih Arapça öğretimi sıkıntı arz eden bir mesele olagelmiştir. 

Günümüzde ise fasih Arapça öğretimi hususunda yaşanan kriz hafife 

alınmayacak bir düzeydedir. Haddizatında bu sıkıntının farklı boyut ve 

sebepleri bulunmaktadır. 

Nahiv ilminin ve öğretiminin zorluğu meselesini dile getiren ilk 

ve modern dönem dilcileri genellikle nahiv kitapları, nahvin kendi 

kuralları ve nahivcilerin takip ettikleri metotlar üzerinde durmuşlardır. 

Buna göre nahvin bazı kusur ve zorlukları, bir ilim olarak nahvin 

doğuşuyla birlikte ortaya çıkmıştır. Bir kısmı da nahvin başka ilimlerle 

ilişkisi neticesinde ve belli şartlar çerçevesinde zamanla ortaya çıkmıştır. 

Bu kusur ve zorlukların birçoğu, nahvin değişik aşamalarında nahve 

eşlik etmiş ve günümüze kadar ondan ayrılmamıştır. Ancak dikkat çekici 

olan ise bu uzun süre zarfında, nahiv eğitimiyle ilgili -çok az kısmı hariç- 

bu zorlukların ilk dönem dilcilerin dikkatini çekmemesidir. Dikkat çeken 

noktalar da gerektiği gibi ele alınamamıştır.73 Zira hiçbir dilci bu kusur 

 
72 Abdullah b. Ḥamad el-Hušrân, Merâḥilu Teṭavvuri’n-Naḥvî, (İskenderiye: 

Dâru’l-Ma‘ârifi’l-Câmi‘iyye, 1993), 20-22; Yakup Civelek, Arap Dilinde İ‘râb 

Olgusu (Ankara: Araştırma Yayınları, 2003), 57-58. 
73 Abdulvâris Mebrûk, Fî İslâhi’n-Nahvi’l-‘Arabiyyi: Dirâsetun Nakdiyye (Kuveyt: 

Dâru’l-Kalem, 1985), s. 40; Şahin Şimşek, “İbrahim Mustafa’nın Nahiv İlminin 

Islahına Dair Görüşleri”, AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergis 6/12 (2018), 331; Cüneyt 
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ve zorlukları bir bütün olarak bir araya getirip çözüm yönünde çaba sarf 

etmemiştir. Modern dönemde ise nahiv ve nahvin işlevi ile ilgili yeni 

yaklaşımlar ortaya çıkmış, nahvin kolaylaştırılması yönünde bazı 

çalışmalar yapılmış ve bu sayede, nahvin bazı kusur ve zorlukları daha 

objektif ve daha derin bir şekilde ele alınabilmiştir. 

İlk dönemde nahiv ilmine yönelik kapsamlı ıslah talepleri dile 

getirilmemişse de zaman zaman nahvin teorisine yönelik eleştiriler 

yapılmıştır. Kutrub (ö. 206), İbn Hazm (ö. 456) ve İbn Tûmert (ö. 524) 

gibi âlimler tarafından yapılan eleştiriler kapsamlı olmadığı gibi 

sistematik olarak da görülmemiştir.74 Bu âlimler bir gramer sistemi 

olarak nahve karşı çıkmayarak sadece bazı noktalarda eleştirmişlerdir. 

H. VI. yüzyıla gelindiğinde nahiv ilmi bu kez daha şiddetli bir saldırıya 

uğramıştır. İbn Madâ (ö. 592) tarafından nahve yöneltilen bu eleştiriler 

hem daha sert hem de daha kapsamlı olmuştur. İbn Madâ, diğer âlimlerin 

aksine bu konudaki görüşlerini er-Reddu ‘ale’n-Nuhât adlı eserinde bir 

araya getirerek kararlılığını ortaya koymuştur. Ancak onun görüşleri de 

kendisinden önce nahvi eleştiren diğer âlimlerin görüşleri gibi XX. 

yüzyıla kadar ilgi görmemiş ve ciddi bir ses getirmemiştir.75 

 
Maral, “Nahiv İlminde Hâşiye Geleneği ve Fahreddin Arnâsî’nin Keşfu’l-Ğita Adlı 

Eseri”, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 13 (Nisan 2021), 45-46. 
74 Şimşek, “İbrahim Mustafa’nın Nahiv İlminin Islahına Dair Görüşleri”, 332-333; 

Reşid Ahmed Belhabîb, “Min Evleviyâti’l-Bahsi fi’t-Turâsi’ n-Nahviyyi”; 

http://www.aljabriabed.net/n74_07belhabib.htm (erişim: 30.11.2022); Yusuf 

Doğan, “Arap Gramerinde Yenilikçilik Ve İbn Rüşd’ün Nahve Getirdiği Yenilik” 

Doğu-Batı İlişkilerinin Entelektüel Boyutu: İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek, (Sivas: 

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü ve İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 2009), II, 334. 
75 Mebrûk, Fî İslâhi’n-Nahv, 66-68; Adem Yerinde, Klasik Nahiv Eleştirisi: İbn 

Madâ el-Kurtubi ve Nahivciliği, (İstanbul: 2015), 65-68; Şahabettin Ergüven, “Arap 

Dili ve Edebiyatı Açısından İbn Hazm”, (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007), 236. 
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XX. yüzyıla gelindiğinde Mısır’ın Batı ile ilişkileri neticesinde 

modern dil bilimleri ile tanışan Arap dilciler nahiv, belâgat76 vb. dil 

ilimlerini yeniden tartışmaya açmışlardır. XX. yüzyılın başlarında nahve 

yönelik en sert eleştiriler İbrahim Mustafa’dan gelmiştir.77 İlk dönemin 

aksine XX. yüzyılda nahvin ciddi bir otoritesi olmadığı için İbrahim 

Mustafa’nın nahivle ilgili görüşleri ciddi bir şekilde ses getirmiş ve kısa 

sürede başta Mısır olmak üzere Suriye, Lübnan ve Irak gibi Arap 

ülkelerinde karşılık bulmuştur. Buna, Şevki Dayf’ın (ö. 2005) 1947 

yılında İbn Madâ’ya ait er-Reddu ‘ale’n-nuhât adlı eserini tahkik edip 

neşretmesi de eklenince, bu tartışmalar daha ileri boyutlara taşınmıştır. 

Klasik dönemden de kendilerine referans bulan bazı dilciler, işi daha da 

ileriye götürerek fasih Arapçanın terk edilip yerine avamcanın ikame 

edilmesini istemişlerdir.78 

Nahivde yenilikçilik ve ıslah taraftarlarının önemli simalarından 

biri de el-Hûlî’dir. Emin el-Hûlî, herhangi bir ilimde değişim ve 

yenileme dinamiklerini takip etmenin, söz konusu ilim için ilerlemek, 

hayatta kalmak ve sürekli bir şekilde gelişim göstermek anlamına 

geldiğini ve bunun son derece önemli olduğunu ifade etmiştir. el-Hûlî, 

Arap-İslam kültüründe ıslah ve yenileme geleneğinin bulunduğunu, 

hatta alimlerin naklî yönteme dayanan ve kaynakları tevkifi olan dinî 

ilimlerde ve itikâdî konularda bile tecditten bahsettiklerini dile 

getirmiştir. Dolayısıyla İslam kültürüne bağlı olan ve onu korumaya 

 
76 Cüneyt Maral, “Ahmed Eş-Şâyib’in “El-Üslûb” Adli Eseri Özelinde Belâgatta 

İhya”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20/2 (2020), 444. 
77 Yusuf Doğan, “Arap Gramerinde İlk Yenilikçilik Hareketleri ve Etkileri”, Din 

Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 8/3 (2008), 204-206. 
78 Mebrûk, Fî İslâhi’n-Nahv, 66-68; Abdülkerim Halife, Teysîru’l-‘Arabiyye 

Beyne’l-Kadîm ve’l-Hadîs (Ammân: Menşûrâtu Mecma‘i’l-Lugati’l-‘Arabiyye, 

1986), 86; Doğan, “Arap Gramerinde İlk Yenilikçilik Hareketleri ve Etkileri”, 210. 
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çalışan dilci ve edebiyatçıların da yeniliğe karşı esnek olmaları, hatta bu 

işe öncülük etmeleri gerektiğini söylemiştir. O bu bağlamda çağdaş 

hayatın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için nahvin yenilenmesi 

görüşünü savunmuştur. Zira ona göre toplum hayatında dilden daha az 

etkiye sahip bulunan ve daha ziyade örfe itibar eden fıkıhta yenilenme 

hareketleri başlatılmışsa, toplumun her sahasında etkisi bulunan dilin 

yenilenmeye olan ihtiyacı fıkhınkinden daha çoktur.79 

1. Emin el-Hûlî’nin Hayatı, İlmi Kişiliği ve Eserleri 

1.1. Hayatı 

Emîn el-Hûlî 1895 yılında Menûfiye’nin Üşmûn kasabasına bağlı 

Şûşây köyünde doğdu. İlkokul mezunu bir çiftçinin oğlu olan el-Hûlî, 

yedi yaşında iken daha iyi bir eğitim almak amacıyla dedesinin yanına 

Kahire’ye gönderildi. el-Hûlî, Çeşitli okullarda okuduktan sonra 

Medresetü’l-kazâi’ş-şer‘î’ye girdi. Dinî ilimlerin yanında pozitif 

bilimlerin de okutulduğu bu okulun el-Hûlî üzerindeki etkisi büyük oldu. 

Burada, Muhammed Abduh’un başını çektiği dinî reform ekolünün 

siyasi, sosyal ve ilmî düşüncesi ile tanıştı ve bu anlamda ileride 

şahsiyetini oluşturacak ilk tecrübelerini edindi. 1920’de Medresetü’l-

Kazâi’ş-Şer‘î’den mezun olan el-Hûlî okuduğu tüm okulları derece ile 

bitirdi.80 

Medresetü’l-Kazâi’ş-şer‘î’den mezun olduğu yıl bu okula hoca 

olarak tayin edildi ve okulun yayımlamakta olduğu derginin başına 

 
79 Emin el-Hûlî, Fennü’l-kavl, (Kahire: Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye, 1996), 56; Emîn 

el-Hûlî, Hâze’n-nahv (Londra: Muessetu Hindâvî, 2022), 5-6.   
80 Hüseyin Nessâr, Emîn el-Hûlî  (Kahire: el-Meclisü’l-a‘lâ li’s-sekâfe, 1996), 7-9; 

Muhammed Mehdî Allâm, Mecmaü’l-luga’l-Arabiyye fî selâsîne ammen (Kahire: 

el-Hey’etü’l-Amme li Şuuni’l-Matâbi‘, 1966), 48; Şahin Şimşek, Arap Belâgatinde 

Yenilikçi Yaklaşımlar, (Ankara: Fecr Yayınları, 2020), 73-74; Hulusi Kılıç, “Hûlî, 

Emîn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 

18: 339-340.  
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getirildi. Üç yıl sonra Roma Elçiliğine imam olarak gönderildi. Daha 

sonra aynı görevi Berlin Elçiliğinde sürdürdü. Mısır’a dönünce (1927) 

önce Ezher Üniversitesi’ne, bir yıl sonra da Kahire (Mısır) Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi’ne hoca olarak tayin edildi. Burada Arapça ve Doğu 

Dilleri Bölümü başkanlığı ve fakülte dekanlığı görevlerinde bulundu. el-

Hûlî, hem burada hoca iken hem de emekli olduktan sonra, Kahire 

(Mısır) Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ezher Üniversitesi Usulüddin 

Fakültesi, Sinema ve Müzik Yüksekokulu gibi kurumlarda da ders ve 

konferanslar verdi. 1953’te bir grup arkadaşıyla birlikte fakülteden 

ayrılmak zorunda kaldı ve Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye’ye teknik danışman 

olarak tayin edildi. Vizâretü’t-Terbiye ve’t-Ta‘lîm’in kültür işleri 

idaresinde genel müdür iken 1955 yılında emekliye ayrıldı. 1961 yılında 

Kahire Arap Dil Kurumu üyeliğine seçildi. Öğrencilerinin 1956 yılında 

yayımlamaya başladığı el-Edeb adlı derginin başyazarlığını vefatına 

kadar sürdürdü.81  

İlmi kariyerinin yanında sosyal alanda da çok aktif olan el-Hûlî, 

gençlik yıllarında birçok cemiyetin kuruluşuna önderlik etti ve bazı 

cemiyetlerde etkin rol aldı. Medresetü’l-Kazâi’ş-Şer‘î’de daha 

öğrenciyken 1915-1917 yılları arasında bir grup arkadaşı ile birlikte 

İhvânu’s-Safâ Cemiyeti’ni kurdu. Haftada bir toplanan cemiyet üyeleri 

daha çok edebiyat ve sanat üzerine konuşup fikir alış verişinde 

bulunurlardı. el-Hûlî, Selâme Musa (ö. 1958) ve diğer bazı arkadaşları 

ile birlikte el-Mısrî li’l-Mısrî (Mısır’a ait olan Mısırlınındır) cemiyetini 

kurdu. Bu cemiyet, Mısır’ın kalkınması için yerli malların tüketilmesi ve 

 
81 Nessâr, Emîn el-Hûlî, 9-10; Allâm, Mecmaü’l-luga’l-Arabiyye fî selâsîne ammen, 

48; Şimşek, Arap Belâgatinde Yenilikçi Yaklaşımlar,  74; Kılıç, “Hûlî, Emîn”, 18: 

339-340. 
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yabancı malların boykot edilmesi amacıyla kurulmuştur. Yine el-Hûlî, 

eş-Şubbânü’l-Müslimûn (Müslüman Gençler) cemiyetinin de aktif 

üyelerinden biri oldu.82  

el-Hûlî, 1943 yılında Arap dili ve edebiyatındaki bir grup 

öğrencisi ile birlikte bir sanat ve hayat ekolü olarak tanımladığı 

Medresetü’l-Umenâ ekolünün temellerini attı. el-Hûlî’nin kurduğu en 

önemli kuruluş, tam 22 sene varlığını devam ettiren Cemâatü’l-

Umenâ’dır. Bu edebiyat ve sanat ekolü adeta onun adıyla 

özdeşleşmiştir.83 el-Hûlî, Medresetü’l-Umenâ’yı, bir metot oluşturup dil 

ve edebiyat alanında tam anlamıyla bir ıslah ve uyanışa zemin oluşturan, 

ona öncülük eden bir ekol olarak düşünmüştür. Bu bağlamda edebî 

metodunu, arkadaşlarım dediği Medresetü’l-Umenâ’daki öğrencilerine 

verdiği dersler şeklinde ve yine onlarla birlikte zamanla oluşturmuştur. 

Tiyatro sanatına da merak gösteren el-Hûlî, “el-Kâtibü’l-Mütenekkir” 

takma adıyla Cerîmetü’l-Âbâ, er-Râhibü’l-Mütenekkir ve Sefîrü’r-

Reşîd/el-İntikâm gibi tiyatro eserlerini sahneledi. Ayrıca medyanın 

gücünü fark eden el-Hûlî, daha öğrenci iken gazetelerde yazı yazmaya 

başladı. Daha sonra, el-Muktataf ve el-Hilâl gibi gazetelerde ve birçok 

dergide yazı yazmaya devam edip ayrıca bazı dergilerin de editörlük 

veya başyazarlığını üstlendi.84 

 
82 Nessâr, Emîn el-Hûlî, 27-28; Gaffar Abdurrahmanov, Emîn el-Hûlî, Hayatı, Arap 

Dili Ve Edebiyatındaki Yeri (Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2019), 

14-15; Şimşek, Arap Belâgatinde Yenilikçi Yaklaşımlar, 74-75. 
83 Nessâr, Emîn el-Hûlî, 27-28; Abdurrahmanov, Emîn el-Hûlî, Hayatı, Arap Dili 

Ve Edebiyatındaki Yeri, 15; Şimşek, Arap Belâgatinde Yenilikçi Yaklaşımlar, 74-

75. 
84 Nessâr, Emîn el-Hûlî, 30-34; Şimşek, Arap Belâgatinde Yenilikçi Yaklaşımlar, 

75-77. 
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Emîn el-Hûlî 9 Mart 1966’da Kahire’de öldü ve Şûşây’a 

defnedildi. Emîn el-Hûlî’nin doğumunun 100. yılı münasebetiyle 1995 

yılında Menûfiye Üniversitesi ve el-Hareketü’s-Sekâfiyye adlı kuruluş 

tarafından birer anma günü düzenledi. el-Ehrâm gazetesiyle el-Edeb 

dergisi yine bu münasebetle onunla ilgili makalelerin yanında 

yayımlanmamış bazı yazı ve eserlerini de neşretti. Dubâi’de yayımlanan 

el-Müntedâ dergisi de Şevval 1416 (Mart 1996) tarihli 152. sayısında 

derginin yarısını onunla ilgili yazılara ayırdı.85 

1.2. İlmi Kişiliği 

Yazarın içinde yaşadığı toplumun ilmî ve siyasî durumundan 

etkilenmeden fikir üretmesi pek mümkün değildir. Bu bağlamda el-

Hûlî’nin ilmi kişiliği, düşünce yapısı ve takip ettiği metotlar 

incelendiğinde onun da yaşadığı dönemin şartlarından etkilendiği ve bu 

etkinin eserlerinde bariz bir şekilde hissedildiği görülmektedir. 

Napolyon’un (ö. 1821) Mısır’ı işgal (1798-1801) etmesiyle 

başlayan Batı ile temas sonucunda 19. yüzyılın başlarından itibaren 

Mısır’da ilmî durum ülkede yaşanan siyasî, askerî ve toplumsal olaylara 

bağlı olarak gelişmeye başlamıştır. Bu gelişme büyük oranda eğitim için 

Batı’ya gönderilen öğrenciler, Mısırda açılan yabancı okullar ve Mısır 

eğitim kurumlarında dersler veren Batılı bilim insanlarının vasıtasıyla 

gerçekleşmiştir.86 Mısır’ın siyasal, sosyal ve kültürel hayatında etkili 

 
85 Nessâr, Emîn el-Hûlî, 15-16; Allâm, Mecmaü’l-luga’l-Arabiyye fî selâsîne 

ammen, 48; Şimşek, Arap Belâgatinde Yenilikçi Yaklaşımlar, 75-77: Kılıç, “Hûlî, 

Emîn”, 18: 339-340. 
86 Mehmet Yalar, Modern Arap Edebiyatına Giriş (Bursa: Emin Yayınları, 2009), 

44, 133-134; Yusuf Doğan, “Arap Gramerinde İlk Yenilikçilik Hareketleri ve 

Etkileri”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 8/3 (2008): 204-206; Kemal 

Tuzcu, “Mısırlı Neo Klasik Şairler”, Nüsha 2/5 (2020): 108-109; Abdurrahmanov, 

Emîn el-Hûlî, Hayatı, Arap Dili Ve Edebiyatındaki Yeri, 29-33; Şimşek, Arap 

Belâgatinde Yenilikçi Yaklaşımlar, 78-80; Hilal Görgün, “Mısır (Fransız İşgali ve 



41 | BATÜ İSLAM ARAŞTIRMALARI I 

 

olan söz konusu Batı kaynaklı unsurlar, Mısır’da birtakım yeni edebî 

akımların doğuşuna zemin hazırlamıştır. Böylece öteden beri varlığını 

sürdüren muhafazakâr kesimin karşısında Batı medeniyetini savunan bir 

kuşak ortaya çıkmıştır. Batı medeniyetinin etkisinde gelişen bu akım 

Mısırlı düşünürler arasında hayli taraftar bulmayı başarmıştır. 19. 

yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında söz konusu akımdan etkilenen 

ve Arap dili ve edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla uzun süren 

tartışmalara neden olan şahsiyetlerden bazıları şunlardır: Kasım Emîn (ö. 

1908), Muhammed Hüseyin Heykel (ö. 1956), Selâme Musa (ö. 1958), 

Ahmed Lutfî es-Seyyîd (ö. 1964), Emîn el-Hûlî (ö. 1966) ve Taha 

Hüseyin (ö. 1973).87 Bu şahsiyetlerin birleştiği ortak nokta, özellikle 

Arap dili ve edebiyatının kolaylaştırılması ve yenilenmesi meselesi 

olmuştur. 

Emin el-Hûlî’nin ilmî şahsiyeti incelendiğinde onun, hem 

kendisinden önce hem de kendi döneminde yaşamış olan bazı âlimlerden 

etkilendiği görülmektedir. Öğrenci yetiştirmeyi, eser yazmaya tercih 

eden el-Hûlî’nin de aynı şekilde bazı şahsiyetleri etkilediği ve ilmî 

araştırmalarda kendisinin belirlediği metodu takip eden bazı öğrenciler 

yetiştirdiği görülmektedir. 19. yüzyılın en büyük ıslahatçılarından biri 

olarak kabul edilen Muhammed Abduh ve ekolü, el-Hûlî’nin etkilendiği 

temel kaynakların başında gelmektedir. Abduh, İslâm dünyasında 

temelleri Cemâleddîn el-Afgânî (ö. 1838) tarafından atılan yenilikçi 

hareketin düşünce sistemini oluşturan en önemli şahsiyettir. el-Hûlî 

 
sonrası)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 

2004), 29: 555-557. 
87 Tuzcu, “Mısırlı Neo Klasik Şairler”, 109; Abdurrahmanov, Emîn el-Hûlî, Hayatı, 

Arap Dili Ve Edebiyatındaki Yeri, 35; Şimşek, Arap Belâgatinde Yenilikçi 

Yaklaşımlar, 80; Görgün, “Mısır (Fransız İşgali ve sonrası)”, 29: 555-557. 
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mutedil bir yol izleyerek muhafazakâr Ezher camiası ve yenilikçiliği ile 

tanınan, ilmî araştırmalarda Batılı bilim adamlarının yöntem ve 

üslûplarını kullanan Kahire (Mısır) Üniversitesi arasında orta bir yolu 

takip etmiştir. el-Hûlî’nin yenilikçi görüşlerinin oluşumunda Doğulu ve 

özellikle de Mısırlı bilginlerin yanı sıra Batılı bilginlerin de kısmen etkili 

olduğu söylenebilir.88 

Emin el-Hûlî yenilikçi görüşleri ile bilinen ve tanınan bir âlimdir. 

Onun yenilikçi yaklaşımları elbette ki dil ve edebiyat ile sınırlı değildir. 

O, Edebiyattan dinî hayata; siyasetten ekonomiye ve sosyal hayattan 

kılık kıyafete kadar birçok alanda yenilikçi görüşler ortaya koymuştur. 

Klasik ilmî mirası uzun bir süre araştırıp hazmeden el-Hûlî, yeniliğin 

eskiyi iyice anlamakla başladığını, uyanış ve kalkınmanın eskiyi yok 

etmekle değil, onu ıslah edip yenilemekle mümkün olacağını dile 

getirmiştir. Bu bağlamda yenilik bağlamında öncelikle klasik âlimlerin 

yöntemlerinden ve kullandıkları kavramlardan yararlanmaya çalışan el-

Hûlî, istediğini bulamadığı durumlarda ise Batı kaynaklı yöntem ve 

kavramlardan yararlanma yoluna gitmiştir. Bu bağlamda klasik mirası 

araştırdıktan sonra, klasik âlimlerin İslami ilimleri üç kısma ayırdıklarını 

ifade etmiştir.89 

 
88 Emîn el-Hûlî, Menâhicu tecdîd fi’n-nahv ve’l-belâga ve’t-tefsîr ve’l-edeb 

(Beyrut: Dârü’l-marife, 1961), 295, 299-304; Nessâr, Emîn el-Hûlî, 7-9, 81-82; 

Mustafa Öztürk, “Oksidantalizm Bağlamında Afgânî-Abduh Ekolü”, Marife 6/3 

(2016): 49-51; Abdurrahmanov, Emîn el-Hûlî, Hayatı, Arap Dili Ve Edebiyatındaki 

Yeri, 36-38, 40-41; Şimşek, Arap Belâgatinde Yenilikçi Yaklaşımlar, 81-84; Ahmet 

Özdemir, “Muhammed Abduh’un Kur’ân Anlayışı”, Hitit Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi 17/33 (2018): 89-90; M. Sait Özervarlı, “Muhammed Abduh”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2005), 30: 

482-487. 
89 el-Hûlî, Menâhicu tecdîd, 302; Hûlî, Fennü’l-kavl, 21-23, 27; Nessâr, Emîn el-

Hûlî, 65-66; Şimşek, Arap Belâgatinde Yenilikçi Yaklaşımlar, 85-86. 



43 | BATÜ İSLAM ARAŞTIRMALARI I 

 

el-Hûlî, dil ve edebiyat alanındaki yenilikçi görüşleri ile biri kısa 

vadeli, diğeri de uzun vadeli olmak üzere iki hedef gözetmiştir. Kısa 

vadeli hedefin amacı Arap dili ve edebiyatı derslerinin kolaylaştırılıp bu 

uğurda harcanan çaba ve vakitten tasarruf sağlamaktır. Bunu 

gerçekleştirmenin yolu da doğru bir metot, iyi hazırlanmış ders kitapları 

ve iyi yetiştirilmiş öğretmenlerdir. Uzun vadeli hedefi ise bu 

araştırmaların halkın duygularını yansıtıp toplumsal kalkınmanın bir 

parçası haline gelmesidir. Bu kalkınma ile birlikte Fasih Arapça ile 

Avamca arasındaki fark azalacak ve Mısır’ın dili, çeşitli biçimleriyle 

hayatın dili olacaktır. İnsanlar bir dille yaşayıp başka bir dille 

yazmayacaklar, bir dille iletişimlerini sağlayıp şiirlerini, nesirlerini, 

oyunlarını, söylevlerini başka bir dille aktarmayacaklardır.90  

Emin el-Hûlî, çağdaş alimler arasında metodoloji üzerine en çok 

duran âlimlerin başında gelir. O, teferruatlarla ilgilenmek yerine 

metodolojik düşünme ve araştırmalara ağırlık vermiştir. Dil ve edebiyat, 

sanat ve dinî araştırmalarda bilimsel metodun önemine vurgu yapıp bu 

alanlarda öncü çalışmalara imza atmıştır. Ancak el-Hûlî’nin söz konusu 

metodolojik düşüncelerinin çoğunun teorik düzeyde kaldığını, nahiv gibi 

bazı ilimlerde pratik olarak uygulamaya koyduğunda da oldukça 

zorlandığını, hatta bu konuda çok eleştirdiği kesimlerden bile daha 

parçacı yaklaşımlar sergileyip teferruatlarla ilgilendiği görülmektedir. 

Bu konuyu ileride nahvin ıslahına dair görüşlerini ele alırken detaylı bir 

şekilde inceleyeceğiz. 

1.3. Eserleri 

Dil ve Edebiyat:  

 
90 el-Hûlî, Fennü’l-kavl, 63-64; Menâhicu tecdîd, 264-266; Şimşek, Arap 

Belâgatinde Yenilikçi Yaklaşımlar, 86-88. 
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1. Menâhicu tecdîd fi’n-nahv ve’l-belâga ve’t-tefsîr ve’l-edeb 2. 

Fennü’l-kavl, (el-Hûlî’nin dil ve edebiyata dair en önemli iki eseri 

bunlardır. Ders, risale ve makalelerinde dil ve edebiyatta yenilik 

anlamında dile getirdiği görüşler büyük oranda bu iki eserde bir araya 

getirilmiştir. Fennü’l-kavl adlı eserinde belâgat araştırmalarında bir 

metot ve ekol oluşturmaya çalışırken Menâhicu tecdîd adlı eserinde ise 

nahiv, belâgat, edebiyat ve tefsir ile ilgili sorunlara değinmiş; çözüm 

önerilerine yer vermiştir. Menâhicu tecdîd adlı eserin nahiv ile ilgili 

Hâze’n-nahv başlığıyla ayrı bir kitap şeklinde basılmış olup söz konusu 

kitap elimizdeki çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.) 3. el-

Belâgatü’l-Arabiyye ve eserü’l-felsefeti fîhâ 4. el-Belâga ve ilmü’n-nefs 

5. Müşkiletu hayâtine’l-lugaviyye (Bu üç risale/makalenin içerikleri 

büyük oranda ilk iki kitapta bulunmaktadır.) 6. Fi’l-edebi’l-Mısrî fikr ve 

menhec 7. Dirâse fî edebi’l-lugati’l-Arabiyye bi-Mısr fi’n-nısfi’l-evvel 

mine’l-karni’l-işrîn (Edebî araştırmalarda yerelliği savunan el-Hûlî, 

Mısır’daki edebî araştırmaların genel Arap edebiyatı kapsamında değil, 

Mısır’a özgü bir şekilde yapılması gerektiğini savunmuş ve bu amaçla 

adı geçen risaleleri kaleme almıştır.) 7. Sıla beyne’n-Nîl ve’l-Folca 

(Volga). 

Din: 

1. Sılatü’l-İslâm bi-ıslâhi’l-Mesîhiyye/Te’sîrü’l-İslâm fî ıslâhi’l-

Protestentî (1936’da Brüksel’de toplanan 4. Milletlerarası Dinler Tarihi 

Kongresi’ne İtalyanca olarak sunduğu tebliğinin Arapça tercümesidir.) 

2. et-Tefsîr meâlimü hayâtihî ve menhecühü’l-yevm 3. el-Âdâbü’d-

dîniyye ve’l-ictimâiyye li’l-medârisi’s-sâneviyye (Diğer yazarlarla 

birlikte) 4. Min hedyi’l-Kur’ân el-kâdetü ve’r-rusül 5. Min hedyi’l-

Kur’ân fî ramadân 6. Min hedyi’l-Kur’ân fî emvâlihim missâliyye lâ 
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mehhebiyye 7. el-Müceddidûn fi’l-İslâm (el-Hûlî bu eserinde tecdidin 

anlam ve şartlarını, dinin hangi konularında tecdidin yapılabileceğini 

açıkladıktan sonra başlangıçtan Süyûtî’ye kadar olan tecdîd faaliyetlerini 

Süyûtî’nin et-Tenbi’e adlı eserine dayanarak, Süyûtî’den kendi zamanına 

kadarki faaliyetleri ise Muhammed el-Merâgî’nin Bugyetü’l-muktedîn 

adlı kitabını esas alarak anlatmıştır.) 8. et-Tefsîr neş’etühû, tederrucühû 

ve tetavvürühû. 

Tarih:  

1. Künnâşe fi’l-felsefe ve târîhihâ 2. Târîhü’l-milel ve’n-nihal 3. 

Re’y fî Ebi’l-Alâ’ 4. Mâlik b. Enes terceme muharrere 5. el-Cündiyye 

ve’s-silm fi’l-İslâm 6. Mâlik b. Enes tecâribu hayât 7. Târîhü’l-

hadâreti’l-Mısriyye (Eserin 2. cildinde yer alan İslâm’ın zuhurundan 20. 

yüzyıla kadar Mısır’da dinî hayatla ilgili bölüm [2, 529-560] el-Hûlî’ye 

aittir). 

Eğitim:  

1. el-Ezher fi’l-karni’l-işrîn 2. İtticâhât hadîse fi’t-tervîh ve 

evkâti’l-ferâg (Kemâl Derviş, Muhammed Muhammed Hammâmî ile 

birlikte) 3. el-Melâib ve’l-meyâdînü’r-riyâdiyye el-mikyâs ve’l-eb‘âd 

(Abbas er-Remlî ve Hanefî Muhtâr ile birlikte). 

el-Hûlî, gençlik yıllarında el-Kâtibü’l-mütenekkir takma adıyla 

Cerîmetü’l-âbâ’, Sefîrü’r-Reşîd ve er-Râhibü’l-mütenekkir adlı üç 

tiyatro eseri kaleme almış, 1917 yılında Kahire Tiyatrosu’nda sahneye 

konan bu oyunlar yazarın ölümünden sonra el-Edeb dergisinde 

yayımlanmıştır. Kâdî Abdülcebbâr’ın el-Mugnî fî ebvâbi’t-tevhîd ve’l-

adl adlı eserinin 16. cildinin ilmî neşrini yapan el-Hûlî’nin ders 
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notlarından oluşan bazı eserleri de henüz yayımlanmamıştır.91 Mecelletü 

külliyyeti’l-âdâb, es-Siyâse, er-Risâle, el-Arabî, el-Muktetaf, el-Edeb ve 

Mecelletü’l-kazâ’i’ş-şer‘î gibi dergilerde yayımlanmış çok sayıda 

makalesi bulunmaktadır. 

Ansiklopedi Maddeleri: 

el-Hûlî, The Encyclopaedia of Islam’ın Arapça çevirisi olan 

Dâ’iretü’l-maârifi’l-İslâmiyye’deki “Usûl”, “Belâgat”, “Tahrîf”, 

“Tefsîr”, “Selâm”, “Sîret”, “Şerîat”, “Sâlih”, “Sahîh”, “Sadaka” ve 

“Salât” gibi birçok maddeye tashih, tenkit ve ikmal mahiyetinde ilâveler 

yapmıştır. Bu maddeler el-Hûlî’in ölüm yıldönümü münasebetiyle 1996 

yılında Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye tarafından Dirâsâtün İslâmiyye 

başlığıyla kitap olarak yayımlanmıştır. el-Hûlî’nin bütün eserleri, el-

Hey’etü’l-Mısriyyetü’l-âmme tarafından 1978 yılından itibaren el-

A’mâlü’l-kâmile li-Emîn el-Hûlî adıyla yayımlanmaya başlanmıştır. 

2. “Hâze’n-Nahv” Adlı Eseri Bağlamında Nahvin Islahına 

Dair görüşleri 

Emîn el-Hûlî nahvin ıslahına dair görüşlerini Hâze’n-nahv adlı 

eserinde dile getirmiştir. Söz konusu görüşleri daha sonra Menâhicu 

tecdîd fi’n-nahv ve’l-belâga ve’t-tefsîr ve’l-edeb başlıklı kitabında da 

bölüm olarak yayınlanmıştır. el-Hûlî, adı geçen eserinde genel anlamda 

20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan Arap gramerini kolaylaştırma 

çalışmalarını yüzeysel bulup eleştirmiştir. Ona göre, diğer milletlerin 

dillerinin hayatlarında yer edindiği gibi Arap dilinin (fasih Arapçanın) 

de Arapların hayatında yer edinebilmesi için ciddi ve özgür bir ıslah 

hareketine girişilmesi gerekir. el-Hûlî bunun zor veya imkansız 

olmadığı, zira dil ve edebiyatın oldukça esnek ve değişime açık alanlar 

 
91 Kılıç, “Hûlî, Emîn”, 18: 339-340. 
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olduğu kanaatindedir. O, fasih Arapçanın günlük konuşma ve iletişim 

dili haline gelebilmesi için öncelikle nahvin ıslah edilmesi gerektiğini 

söyleyip bu bağlamda bazı önerilerde bulunmuştur.92 

2.1. Çağdaş Dönemde Nahvin Islahına Yönelik Girişimlere 

Bakışı 

Emin el-Hûlî çağdaş dönemde nahvi kolaylaştırmaya yönelik üç 

eğilimin bulunduğunu ifade etmiştir. Bunlardan birincisinin hiçbir sınır 

tanımayan ve oldukça aşırıya kaçan eğilim olduğunu, ikincisinin ise 

fıkıhtaki ıslah hareketini örnek alan mutedil eğilim olduğunu belirtmiştir. 

Üçüncü yöntemin de günümüzde nahvin kolaylaştırılması ve ıslah 

edilmesi bağlamında en çok takip edilen ancak buna rağmen oldukça 

tutucu olan eğilim olduğunu ifade etmiştir. el-Hûlî yenilikçi ve 

kolaylaştırıcı ıslah hareketlerini bu şekilde özetledikten sonra söz konusu 

ıslahatçıların ortaya koyduğu sorunların hiçbirinin temel sorun 

olmadığını söylemiştir.93 

el-Hûlî fasih Arapça ile avamca arasındaki uçuruma dikkat 

çekerek nahvin zorluğu meselesini şu şekilde dile getirmiştir: “Bugün 

karşı karşıya olduğumuz dilsel zorluklar ıslahatçı dilcilerin öne 

sürdükleri zorluklar değildir. Esas sorun kullandığımız dilin, 

öğrendiğimiz dilden farklı olmasıdır.”94 Emin el-Hûlî’ye göre dil, sosyal 

hayatın en vazgeçilmez ve en belirgin unsurudur. Dolayısıyla aynı 

derecede esnek ve gelişime açık olmalıdır. Aksi takdirde iletişim 

ihtiyacını karşılayamaz ve sosyal hayattan silinir. Yine el-Hûlî’ye göre 

aşırı tutucu ve geleneksel tavır, fasih Arapçanın i’râb ve kurallarındaki 

 
92 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 5-6;  Fennü’l-kavl, 168-171, 180-184; Şimşek, Arap 

Belâgatinde Yenilikçi Yaklaşımlar, 88-89. 
93 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 5. 
94 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 5. 
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tutarsızlığın giderilmesi ve fasih Arapçanın gelişimi önündeki en büyük 

engeldir.95 

el-Hûlî nahvin ıslahına dair ortaya çıkan yenilikçi hareketleri 

özetledikten sonra mutedil ama oldukça tutucu olan eğilimi detaylı bir 

şekilde ele almış, hiçbir sınır tanımayan aşırı eğilimi ise dilin temeline 

dokunduğu ve fasih Arapçayı ortadan kaldırmayı hedeflediği için 

dikkate almamıştır. el-Hûlî, Mehmet Ali Paşa döneminde Mısır’ın her 

alanda kalkındığını, bu kalkınma hareketinden dil çalışmalarının da 

payını aldığını belirttikten sonra ileriki dönemde Ali Mübârek Paşa gibi 

bazı alimler tarafından Arapça öğretimine yönelik bazı faydalı 

çalışmaların yapıldığını, bu bağlamda modern öğretim yöntemlerinin 

takip edildiğini ve ders kitaplarının şekilsel olarak kısmen yenilendiğini 

ifade etmiştir. Ona göre bu dönemde tüm çabalar şekle yönelik olduğu 

için nahvin kendisine ve nahiv kurallarına yönelik herhangi bir çalışma 

yapılmamış dolayısıyla da nahiv öğretimindeki sıkıntılar devam 

etmiştir.96 

el-Hûlî, yukarıda değinilen şekilsel çalışmalardan sonra nahiv 

kuralları ve nahivcilerin yöntemlerine dair de itirazların yükseldiğini, bu 

bağlamda “nahvin ıslahı”, “nahvin ihyâsı” ve “nahvin kolaylaştırılması” 

gibi başlıklarla çalışmaların yapıldığını dolayısıyla da nahvin 

kutsiyetinin de böylece yıkıldığını ifade ettikten sonra söz konusu 

çalışmalardan devlet desteğini de alan İbrahim Mustafa’nın nahvin 

ıslahına dair görüşlerini detaylı bir şekilde ele alıp eleştiriye tabi tutar. 

Ama bütün bunlara rağmen onun, birkaç meselede, İbrahim Mustafa’nın 

yer aldığı nahvi kolaylaştırma komisyonun kararlarını takdirle 

 
95 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 5-6.   
96 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 16.   
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karşıladığı görülmektedir. Örneğin, el-Hûlî’ye göre komisyonun, “Fasih 

Arapça, halkın bütün kesimleri arasında yaygınlaşıp onların ihtiyaçlarını 

kolaylıkla karşılayabilecek bir araç olmadıkça yaşayan ve verimli bir dil 

olamaz.” şeklindeki kararının halkın dilsel ihtiyacını açık bir şekilde 

ortaya koyabilmiştir. Ayrıca söz konusu komisyonun, kolaylaştırmaya 

duyulan ihtiyacın bir diğer gerekçesi olarak sosyal faktörleri göstermesi 

ve bunu da, “Zira gençler dillerini diğer milletlerin kendi dillerini 

öğrendikleri gibi öğrenmiyorlar. Onlar Arapça dersi haricinde, ne evde, 

ne kendilerini kuşatan sosyal çevrede bu dili (fasih Arapça) 

duymuyorlar.” Şeklinde özetlemesini önemli bulmaktadır.97 el-Hûlî, 

“Komisyon hiçbir surette dilin temellerine, irab şekillerine ve tasrifine 

dokunmayacak.” şeklindeki komisyon kararına şiddetle karşı çıkmış ve 

bu maddenin üyelerin elini kolunu bağladığını ifade etmiştir.98  

el-Hûlî, komisyonun önerdiği bazı hususları birer birer ele alarak 

tenkit eder ve bu hususların nahvi kolaylaştırmaktan uzak olduğunu 

belirtir. Komisyonun nahvi kolaylaştırmaya yönelik teklif ettiği 

hususlardan el-Hûlî’nin eleştiriye tabi tuttuklarından bazıları şöyledir: 

a- Fer‘î i’râb alâmetleri tabirinin kaldırılıp tüm i’râb 

alâmetlerinin aslî i’râb alâmetleri olarak kabul edilmesi. el-Hûlî’ye göre 

i’râb alametlerini birçok alt başlıkta ele aldıktan ve “uzun damme, kısa 

damme” gibi yeni ve daha karmaşık kavramlar kullandıktan sonra tüm 

bunları asli i’râb alametleri başlığı altında ele almakla herhangi bir 

kolaylık sağlanmamaktadır.99  

 
97 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 16-19.   
98 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 19.   
99 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 20.   
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b- Takdîrî ve mahallî i’râbın nahivden çıkarılması yönündeki 

kararı. el-Hûlî’ye göre bu iki i’râb türünde harekeler ortaya çıkmadığı 

için herhangi bir zorluktan bahsetmek mümkün değildir. Ayrıca takdîrî 

ve mahallî i’râba konu olan kelimelerde sorun olmasa bile söz konusu 

kelimelerin tâbilerinde i’râbın nasıl olacağı problem olarak kalacaktır. 

Çünkü tâbi olan kelimenin i’râbı metbû‘un i’râbıyla aynı olmak 

zorundadır. Bunun için de öncelikle metbûun i’râbı bilinmelidir.100 

c- Nahvi kolaylaştırma komisyonu, fiil cümlesi-isim cümlesi ve 

cümle-i kubrâ (büyük cümle)-cumle-i suğrâ (kısa cümle) şeklinde cümle 

çeşitlerini tek bir çatı altında birleştirmeye çalışmıştır. el-Hûlî’ye göre bu 

tasnif mantık ve belâgat için uygun olsa da nahiv için uygun değildir.101 

ç- Nahvi kolaylaştırma komisyonu; nahivcilerin i‘râb ve binâ 

harekelerine farklı isimler verdiklerini iddia ederek bunları tek isim 

altında birleştirme yoluna gitmiş. Ancak el-Hûlî’ye göre klasik 

nahivcilerin çoğunluğu bu isimlendirmeye zaten katılmamışlardır. 

Dolayısıyla böyle bir ayrım bulunmamaktadır.102 

d- Komisyon, cümlenin taraflarını oluşturan “muhdessun ‘anh” 

(kendisinden bahsedilen) ve “hadîss” (söz)’den bahsederken bunların 

yeni terimler olduğunu ifade etmiştir. el-Hûlî’ye göre bu kavramlar eski 

kavramlar olup erken ve orta dönem nahiv kitaplarında 

kullanılmışlardır.103 

e- Komisyon üyeleri cümleyi oluşturan söz konusu öğeleri, 

mantıkçıların yaptıkları şekilde mahmûl (yüklem) ve mevdû‘ (özne) 

 
100 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 20 
101 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 21. 
102 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 21.   
103 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 22. 
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olarak adlandırmayı tercih etmişlerdir. el-Hûlî’ye göre komisyon üyeleri 

burada da sorumluluktan kaçmışlar ve herhangi bir kolaylık 

sağlamamışlardır.104 

f- Kolaylaştırma komisyonu mevdû‘ (özne) ile mahmûl (yüklem) 

arasında bulunan uyum hakkında şöyle der: Eğer özne (mevdû‘) 

müennes ise yüklemde (mahmûl) de müenneslik alametinin bulunması 

gerekir. Ama bu husus cümle-i suğrâ için geçerli olup, cümle-i kubrâ için 

doğru olmayabilir. Örneğin, “َرأُيها َأصاَب   cümlesinde mahmûl ”اللْجنُة 

(yüklem) olan “ ََأصاب” fiili bu kurala uymamaktadır. Sonuç olarak burada 

da bir eksiklik söz konusudur.105 

g- Komisyona göre mahmûl mevdû‘dan sonra geldiği takdirde, 

özneye uygun sayı alameti ona birleşir. Ama mahmûl mevdû‘dan önce 

geldiğinde ise sayı alametini gösteren bir şeyin gelmesine ihtiyaç 

duyulmaz. Meselâ “ ُالرجال قاُموا“ ve ”قاَم   ,denilir. el-Hûlî’ye göre ”الرجاُل 

komisyon bu konuda “vâvu’l-cemâ‘a”, “nûnu’n-nisve” ve “elifu’t-

tessniye”yi zamir değil, alamet olarak kabul etmiştir. Bununla komisyon 

zamir üzerine yeni bir şey daha ilave etmiştir ki bu da seçtiği sayının 

alametidir. Ama buna rağmen söz konusu komisyon bu alametin 

müzekker veya müennese mi delalet ettiğini veya onun muhataba ya da 

gaibe hitap edip etmediği hususunu da belirtmemiştir.106 

ğ- Nahive “أساِليب” (üslûplar) diye bir başlığın eklenmesini ve bu 

başlık altında nahivcilerin i’râbında zorlandıkları taaccub, tahzîr 

 
104 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 22. 
105 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 22. 
106 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 22-23. 
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(sakındırma), iğrâ (teşvik etme) ve istisnâ gibi konuların ele alınmasını 

öngören komisyon kararı. el-Hûlî, edatları isim, fiil ve harf şeklinde 

çeşitlilik arz eden istisnâ konusunun bu kapsama alınmasını 

eleştirmiştir.107  

Nahvi kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş komisyonun 

önerdiği bazı hususları inceleyen el-Hûlî’nin değerlendirmesi şu şekilde 

özetlenebilir: Karşılaşılan dilsel zorlukların azalmasında ve artmasında 

sosyal amiller büyük öneme sahiptir. Komisyon, önerilerinde bu hususun 

farkına varmasına rağmen, başka konulara meyletmiştir. Daha açık bir 

ifadeyle, nahvin kolaylaştırılması amacıyla sunduğu raporda söz konusu 

zorluğun sosyal yönlerine dikkat çeken komisyon, daha sonra bu faktörü 

kenara iterek nahvin kaidelere ve öğretmenlere ilişkin zorlukları 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Komisyonun karşılaşılan dilsel zorlukların 

sosyal yönüyle fazla ilgilenmemeleri, onların nahvin gerçek zorluklarını 

görememelerine neden olmuştur.108 

2.2. Nahvi Zorlaştıran Hususlara ve Nahvin Islahına Dair 

Görüşleri 

el-Hûlî, nahivdeki zorlukları çözebilmek için fıkıh ilminden 

hareketle bir plan ortaya koymayı hedeflemektedir. Zira nahivciler, 

nahvin esas ve kaidelerini fıkıh ilmine dayandırarak tesis etmişlerdir. 

Dolayısıyla fıkıhtaki yeniliğin dayanaklarından söz etmek aynı zamanda 

nahvin yeniliği için bir altyapı niteliğindedir. el-Hûlî, nahiv ilminin fıkıh 

usulüyle olan ilişkisini ortaya koymak maksadıyla bazı klasik dönem 

nahiv usulü eserlerinden örnekler getirmektedir. Ona gören nahvin usul 

ve kaideleri incelendiği takdirde bunların fıkıh usulü ilmiyle sıkı bir 

 
107 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 23-24.   
108 Abdurrahmanov, Emîn el-Hûlî, Hayatı, Arap Dili Ve Edebiyatındaki Yeri, 255. 
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irtibatının bulunduğu, dahası söz konusu kaidelerin pek çoğunun fıkıh 

usulüne dayandırıldığı açıkça görülecektir. el-Hûlî’ye göre nahivcilerin 

eser telif ederken fıkıhçıların metotlarını benimsemeleri bu iki ilim 

arasındaki kopmaz ilişkiden kaynaklanmaktadır. Zira dil ve hukukun 

(şerîat) birbiriyle olan ilişkisi ve etkileşimi beşerî toplulukların hayatında 

en önemli ve eski faktörlerin başında gelmektedir. Ama dilin hayatla 

olan irtibatı hukukunkinden daha kuvvetlidir. Bu nedenle nahvin 

zorluklarını tespit edip ıslahı yönünde adım atmak da aynı derecede 

önem arz etmektedir. Ona göre bu konuda yapılması gerek en doğru şey 

fıkıhçıların yöntemlerini takip etmektir.109 

el-Hûlî’ye göre olayın sosyal yönü dikkate alındığı takdirde 

nahvin zorluklarının şu üç sebepten kaynaklandığı görülecektir: 

a. Bu sebeplerden birincisi ve belki de sosyal yönden en önemlisi 

günümüz Araplarının günlük hayatlarında i‘râbsız ve fazla zengin 

olmayan bir dili (avamca) kullanmalarında yatmaktadır. İ‘rabın fazla 

bulunduğu ve geniş ufka sahip bir dili (fasih Arapça) kullanmaya 

başlayan bir Arap kendisini sanki yabancı ve zor bir dil öğrenmeye 

başlıyormuş gibi hisseder. Zira halk lehçesi avamca), sanat ve kültür de 

dâhil günlük hayatın bütün alanlarında kullanılan bir dil haline 

dönüşmüştür.110 

b. Söz konusu zorluğun ikinci sebebi de oldukça geniş olan fasih 

Arapçayı, i‘râbındaki bütün zorluklara rağmen, belirli kaidelerle 

sınırlamanın kolay olmayışıdır. Zira bu dil, istisnalar, kural fazlalığı ve 

çelişkilerle doludur. Fethanın bazen nasb ve cer, kesranın da cer ve nasb 

 
109 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 8-12. 
110 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 25; Abdurrahmanov, Emîn el-Hûlî, Hayatı, Arap Dili Ve 

Edebiyatındaki Yeri, 255. 
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olabilmesi, “yâ”’nın hem nasb hem ceretmesi vb. durumlar bunlara 

örnek olarak gösterilebilir.111  

c. Üçüncü sebebe gelince, bu fasih Arapçanın i‘râbındaki 

zorluğun ve kaidelerindeki yaygınlığın ve görüş ayrılıklarının arkasında 

yatan nedendir. Bütün bu hususlar hemen her kaidenin hükmü 

konusunda birden fazla görüşün bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu 

yüzden bir kelimede nasb veya cer mümkün olduğu gibi bazen her 

ikisinin de bulunması imkân dâhilindedir. Bütün bunlar ise farklı 

kelimelerde, bazen de aynı kelimede sıkıntı ve çelişkinin devam 

etmesine sebep olmaktadır.112 

Bu üç sorundan birincisine yani i’râb sistemine dokunulmaması 

gerektiğini dile getiren el-Hûlî’ye göre, bütün bu dilsel zorluklar 

Arapçanın yapısı ve oluşumundan kaynaklanmaktadır. Böylesi köklü bir 

sorunun çözülmesi ise sadece o sorunun özüne ve temeline inmekle 

mümkündür. Bu nedenle nahivde kalıcı bir çözümün 

gerçekleştirilebilmesi için onun dayandığı asılları iyice incelemek ve 

onlardan yararlanmak gerekir. Ona göre bu çözüm yolları, nahiv 

usulünde saklıdır. Dolayısıyla el-Hûlî’ye göre nahivde kalıcı bir 

kolaylaştırma yapabilmek için nahivcilerin görüşlerine değil, bilakis 

onların söz konusu kaideleri çıkarırlarken başvurdukları usullere 

dayanmak gerekir. Bu nedenle, dilcilerin rivayetlerinden; zorlukları 

gideren, kurallardaki farklılıkları azaltan görüşler seçilmelidir. Ama dili 

kolaylaştırmak için tercih edilen bu vecihler, dilcilerin kendi usullerinde 

 
111 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 25; Abdurrahmanov, Emîn el-Hûlî, Hayatı, Arap Dili Ve 

Edebiyatındaki Yeri, 256. 
112 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 25; Abdurrahmanov, Emîn el-Hûlî, Hayatı, Arap Dili Ve 

Edebiyatındaki Yeri, 256. 
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delil olarak kullanabilecekleri türden olmalıdır. el-Hûlî’ye göre bu 

gayeyi gerçekleştirebilmek amacıyla öncelikle imkân dâhilinde dildeki 

istisna ve i‘râb farklılıklarından kaçınmak gerekir. Ayrıca yaşayan ve 

günlük hayatta kullanılan dili tercih etmek gerekir.113 

el-Hûlî’ye göre yukarıdaki iki prensibe uyulduğu takdirde yenilik 

karşıtlarının eleştirilerinden de kurtulmuş olunur. Zira bu hususların 

dilde uygulanmasının caiz olduğu, bizzat nahivcilerin kendileri 

tarafından kabul edilmiştir. Örneğin mütevâtir, âhâd veya şâz Kur’ân 

kırâatlerinin Arap dilinde şâhid olarak kullanılması nahivciler tarafından 

kabul edilmiştir. Dolayısıyla vürudu üzerinde görüş birliği bulunan 

kırâat, dilde şâhid olarak kullanıldığı gibi, kıyâsa uymayan ve hatta 

üzerine kıyâs yapılamayacak olan şâz kırâatler de şâhid olarak 

kullanılmaktadır. Şâz kırâatin şâhid olarak kullanılmasına; muhatap 

“tâ”’sı ile başlayan muzari fiilin başına “emir lâm”’ının getirilmesinin 

caiz oluşu gösterilebilir. Bunun örneği ise “فبذلك فلتفرحوا” şeklinde okunan 

şaz kıraattır.114 

Öte yandan aralarındaki farklılıklara rağmen bütün Arap lehçeleri 

dilde delil olarak kullanılabilmektedir. Zira birinin diğerine herhangi bir 

üstünlüğü söz konusu değildir. Yapılacak tek şey ise söz konusu 

lehçelerden birini tercih etmek ve diğerine karşı onu kuvvetlendirmektir. 

Dolayısıyla kıyâsa göre daha kuvvetli olanın seçilmesi kabul edilmekle 

birlikte, bu lehçelerden birini diğerinden dolayı terk etmek uygun 

görülmemektedir. Zira daha yaygın ve kıyâsı daha kuvvetli olan bir lehçe 

varken bundan daha zayıf olanını seçme durumu, ihtiyaç duyulduğunda 

 
113 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 26-27. 
114 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 27-28. 
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şiir ve secîde kabul edilmektedir. Bazı klasik nahivciler bunu mutlak 

olarak caiz görmüşlerdir.115Sonuç itibariyle el-Hûlî’ye göre eskiler, 

ihtiyaç duyulduğu takdirde şiir ve secîde kullanımı yaygın olmayan ve 

kıyâsı daha zayıf olan lehçelerin kullanılmasında bir beis 

görmemişlerdir. Bizzat eskiler tarafından tanınmış bu cevâza 

günümüzde daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple, onların şiir ve 

seci‘de tanıdıkları bu cevâz göz önünde bulundurulduğunda, günümüz 

lehçesinde kullanılan ve herhangi bir yönüyle aslının fasih Arapça 

olduğuna kanaat getirilen unsurların dilde kullanılmasında her hangi bir 

engel bulunmamaktadır.116 

Arapçanın karşı karşıya kaldığı en büyük sorun olarak, i‘râb ve 

kurallardaki değişiklikleri gerekçe olarak gösteren Emin el-Hûlî, i’râb 

sistemine karşı çıkmamışsa da bazı konularda kolay gelen i’râbı seçme 

yönüne gitmiştir. Örneğin fer‘î i’râbın söz konusu olduğu kelime 

türlerindeki karışıklığın giderilmesi için avamcada olduğu gibi esmâ-i 

sittenin ref‘, nasb ve cer halinde vâv ile -ki ez-Zemahşerî’nin Keşşâf’ta 

naklettiği   َتبَّت َيدا َأُبو َلَهب (Ebû Leheb’in elleri kurusun!)117 kıraati de buna 

delil olabilmektedir- i’râblanmasını önermiştir.118 Fakat ez-

Zemahşerî’nin naklettiği kıraatin hem nadir bir kıraat olması hem de   َأُبو

 in isim olması bu kullanımın esmâ-i sittenin i’râbı için delil’َلَهب  

olmayacağını göstermektedir. Zira nahivciler özel isimlerde (َعلم) 

kelimenin şeklini korumak için i’râbın sabit kalmasını caiz 

 
115 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 28-29. 
116 Abdurrahmanov, Emîn el-Hûlî, Hayatı, Arap Dili Ve Edebiyatındaki Yeri, 261. 
117 Tebbet, 111/1. 
118 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 29-31. 



57 | BATÜ İSLAM ARAŞTIRMALARI I 

 

görmüşlerdir.119 el-Hûlî’nin esmâ-i sittenin i’râbı için öngördüğü başka 

bir i’râb ise bütün hallerde elif ile okunmalarıdır. Bunun için de Beni 

Haris b. Ka‘b kabilesinin lehçesini delil olarak kabul etmiştir.120 Yine el-

Hûlî tesniyenin bütün hallerde elif, cemi müzekkeri sâlimin tüm hallerde 

yâ ile gelmesini ve nûn harfinin damme, fetha ve kesra (avamcada nunun 

sükûnu) ile kullanılmasını önermiştir.121 el-Hûlî tesniyenin tüm hallerde 

elif ile i’râblanmasına Beni Haris b. Ka‘b kabilesinin lehçesini delil 

olarak getirmiştir. Ancak dilde her ne kadar böyle bir kullanım olsa da 

yaygın kullanımla çeliştiği için tesniyenin bütün hallerde elif ile 

i’râblanması uygun bir öneri olarak görülmemektedir. Cemi müzekkeri 

sâlim için de cemi müzekkeri sâlimin ِحين kelimesi gibi olduğunu 

savunan görüşe dayanmıştır.122  

Emin el-Hûlî de gayrı munsarıf konusunun nahvi zorlaştıran 

konulardan biri olduğunu ifade ederek bu tür kelimelerin munsarıf olarak 

okunmaları gerektiğini savunmuştur. Hatta bazı nahivcilere göre gayrı 

munsarıfın munsarıf olarak okunması bir lehçedir. Ahfeş bunun şairlerin 

lehçesi olduğunu söylemiştir. Zira şiir zaruretinden dolayı gayrı munsarıf 

kelimeleri munsarıf olarak okuyan şairler, daha sonra bunu alışkanlık 

haline getirip normal konuşmalarında da gayrı munsarıfa dikkat 

etmemeye başlamışlardır.123 Cemi müennesi sâlime gelince; el-Hûlî bu 

 
119 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 29-33. 
120 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 29-33. Bu kabile tesniyeyi tüm hallerde elif ile telaffuz 

etmektedir. Şiirde,  

    إِنَّ أَباها َوأَبا أباها                 قَدْ بَلَغا في الَمْجِد غايَتاها  

      (Şüphesiz babası ve babasının babası şerefte zirveye ulaşmışlardır.) Bk. İbn 

Ya‘îş Şerhu’l-Mufassal li’z Zemahşerî (Beyrut: Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, 2001), I, 

155. 
121 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 29-33. 
122 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 29-33. 
123 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 33-34. 
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konuda, fetha ile mansûb olmasını öngören Kûfîlerin görüşüne 

dayanmaktadır. Mankûs ismin i’râbı ile ilgili de tüm durumlarda sükûn 

ile okunabileceğini savunan el-Hûlî’ye göre bazı bazı nahvicilerden 

bunun caiz olduğuna dair rivayetler aktarılmıştır. Ayrıca buna dair kıraat 

da vardır.124  

Fiillerin i’râbıyla ilgili ise el-Hûlî ef‘âl-ı hamsenin i’râbının ref‘, 

nasb ve cezm halinde nûn’un hazfi ile olması gerektiğini savunmuştur. 

Buna delil olarak ref‘ halinde nûn harfinin düştüğü,  َتظاَهر ساحراِن  ا قاُلوا   

kıraatini ve َتْدُخُلوا اْلَجنََّة حتى ُتْؤِمُنوا، وال ُتْؤِمُنوا حتى َتحابُّوا...  ال   (İman etmedikçe 

cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş 

olamazsınız…) hadisini zikretmiştir. Mu’tel fiillerin i’râbı ile ilgili 

olarak da ref’, nasb ve cezim durumların tümünde illet harfinin 

düşmemesinin caiz olduğunu savunan el-Hûlî, delil olarak “  ال تخف دركا

تخشى  kıraatini ve bunu caiz gören bazı nahivcilerin sözlerini ”وال 

getirmiştir.125 el-Hûlî’nin i’râb ile ilgili görüşleri genel olarak bu 

şekildedir. 

Emin el-Hûlî’nin i’râbın kolaylaştırılması ile ilgili sunduğu 

öneriler genel olarak dildeki nadir, şaz ve nahivcilerin şiir zarureti dediği 

kullanımlara dayanmaktadır. Ayrıca bazı görüşlerinde avamcadaki 

kullanımı esas almıştır. Tüm bu durumlar, el-Hûlî’nin görüşlerinin 

orijinal olmadığını ve dilbilimsel çalışmalarla da çeliştiğini ortaya 

koymaktadır. Zira gramerin asıl görevi dilsel kullanımları betimlemektir. 

Dolayısıyla kolaylık sağlıyor diye nadir veya şaz bir kullanımın tüm dile 

teşmil edilmesi doğru olmadığı gibi, aynı amaçla fasih kullanımı bırakıp 

 
124 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 33-34. 
125 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 35-36. 
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avamcaya yönelmek de doğru bir tutum değildir. Aksi takdirde bu, dili 

kolaylaştırmaktan ziyade dili tahrip etmek olacaktır. Kanaatimizce fer‘î 

i’râb alâmetleri konusunda en tutarlı görüş yine klasik dilcilerin 

görüşüdür. Zira onlar, el-Hûlî’nin yaptığı gibi bu konuda dile kural 

empoze etmek yerine var olan durumları açıklamışlardır.  

el-Hûlî’ye göre i‘râb konusundaki zorluklarla beraber Arapçanın 

eğitim ve öğretiminde karşılaşılan bir diğer problem ise bu kurallarındaki 

düzensizliklerdir. Ona göre düzenleyici kuralda esas olan onun düzenli 

ve genel olmasıdır. Ancak dil sosyal bir varlık olduğundan onun 

tamamen kural ve kaidelere boyun eğmesi mümkün değildir. Bu nedenle 

dil kurallarında bir takım değişikliklerin bulunması gayet doğal 

karşılanmaktadır. Ama fasih Arapçada kuralların haddinden fazla 

bulunması bir yana, çeşitli şekiller, ekoller ve ihtilafların bulunması 

nedeniyle bazen bir kelime veya bir ifadenin kuralında çok sayıda görüş 

ve kural bulunabilmektedir. Örneğin, muzâri fiili cezm eden “lem” 

edatının amel etmesi konusunda tek bir kapsayıcı kural yerine birden 

fazla görüşün bulunması söz konusu kural düzensizliklerine örnek olarak 

gösterilebilir. Zira bir kullanım şekline göre “lem” nefiy bildiren “mâ” 

veya “lâ” gibi amel eder ve kendisinden sonraki fiili cezmetmez. Başka 

bir ifadeyle böyle kullanıldığı takdirde “lem”’den sonra gelen muzâri fiil 

merfû‘ olarak gelir. Bir kıraata göre de kendisinden sonra gelen muzari 

fiil mansup olmuştur.126 

el-Hûlî, Arapçanın kurallarındaki bu düzensizlik ve farlılıkların 

minimuma indirilmesini ve söz konusu probleme pratik çözüm 

aranmasını dilin kolaylaştırılmasını sağlayabilmek için gerekli 

 
126 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 36-37; Abdurrahmanov, Emîn el-Hûlî, Hayatı, Arap Dili 

Ve Edebiyatındaki Yeri, 289. 
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hususlardan biri olarak görür. el-Hûlî, dilin karşısındaki bu problemin 

sağlıklı bir biçimde halledilebilmesi için bizzat nahivcilerin kendileri 

tarafından benimsenen usul ve yöntemlerinden yardım alınması 

gerektiğini belirtir. Dolayısıyla bu problemin çözümünü kalıcı 

kılabilmek için iki hususa dikkat edilmelidir:127 

a. Mümkün olduğu kadar kuralların düzenliliğinin korunmasına 

özen gösterilmelidir. Eğer kuraldaki düzenlilik ve genel geçerlik kuvvetli 

bir dil görüşü ile ondan daha kuvvetli bir dil görüşü arasında eşitliğe veya 

kendisinden daha zayıf bir dil görüşüyle amel etmeye sebebiyet 

veriyorsa bunun alınmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. 

Zira nahivcilerin bazı durumlarda (şiirde) bu kullanıma cevaz verdikleri 

bilinmektedir.  

b. İkincisi ise i‘râb bakımından daha kolay, daha anlaşılır ve 

günlük dilsel hayatımızda daha fazla kolaylık sağlayan durumların göz 

önünde bulundurulmasının gerekli olduğudur. 

Dil kurallarındaki düzensizlik ve farklılıklardan kurtulmak için 

sözü geçen iki prensibin dikkate alınmasını söyleyen el-Hûlî, bir örnek 

vermek suretiyle bu görüşünü pekiştirmeye çalışır. Bilindiği üzere istisna 

edatları olan “عدا“ ”حاشا”  ve “ خل”  başlarında mastar “mâ”’sı 

bulunmaksızın kullanıldıklarında müstesnanın masûb veya mecrûr 

olarak gelmesi caizdir. Çünkü bu durumda söz konusu kelimelerin mazi 

fiil veya harfi cer olarak kabul edilmesi mümkündür. Ama istisna edatları 

olan “عدا”  ve “خل”   edatlarının başına mastar “mâ”sı geçerse bunlar 

sadece fiil olarak kabul edildiklerinden kendilerinden sonra gelen kelime 

 
127 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 38; Abdurrahmanov, Emîn el-Hûlî, Hayatı, Arap Dili Ve 

Edebiyatındaki Yeri, 290. 
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(müstesna) onlar için mefulün bih olur. Dolayısıyla her iki kelimeden 

sonra gelen müstesna sadece mansûb olarak kullanılabilir. Görüldüğü 

gibi söz konusu kelimelerle yapılan istisnalar nasb olma durumunda 

ortaktırlar. Dolayısıyla kuralın kapsayıcı ve düzenli olabilmesi için şöyle 

denilebilir: Başında “mâ”’sı bulunsun veya bulunmasın “عدا”  ve “خل”   

ile yapılan istisnada müstesnanın hükmü mansub olmaktır. Böylece fasih 

Arapçaya muhalefet edilmeden kurallardaki farklılıklar kaldırılmış ve 

kolaylaştırılmış olur. el-Hûlî’ye göre bu yöntem takip edildiği takdirde 

kurallardaki düzensizlik büyük oranda giderilmiş olur.128 el-Hûlî’nin 

kurallardaki düzensizliğin giderilmesine yönündeki görüşlerinin önemli 

ve büyük oranda uygulanabilir olduğu kanaatindeyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
128 el-Hûlî, Hâze’n-nahv, 28-29; Abdurrahmanov, Emîn el-Hûlî, Hayatı, Arap Dili 

Ve Edebiyatındaki Yeri, 290-291. 
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SONUÇ 

Sonuç olarak İslami ilimler, dil ve edebiyat gibi birçok alanda 

ıslahatçı ve yenilikçi kişiliği ile öne çıkan Emîn el-Hûlî’nin, nahvin 

ıslahına dair de bazı görüşler ortaya koyduğu ve 20. yüzyılın ilk yarısında 

ortaya çıkan Arap gramerini kolaylaştırma çalışmalarını yüzeysel bulup 

eleştirdiği görülmektedir. Ona göre, diğer milletlerin dillerinin 

hayatlarında yer edindiği gibi Arap dilinin (fasih Arapçanın) de 

Arapların hayatında yer edinebilmesi için ciddi ve özgür bir ıslah 

hareketine girişilmesi gerekir. el-Hûlî fasih Arapçanın günlük konuşma 

ve iletişim dili haline gelebilmesi için öncelikle nahvin ıslah edilmesi 

gerektiğini söyleyip bu bağlamda bazı önerilerde bulunmuştur. el-

Hûlî’ye göre nahvin zorlukları şu üç sebepten kaynaklanmaktadır: 

Halkın konuştuğu i’râbsız ve fazla zengin olmayan avamca ile geniş bir 

i’râb sistemine sahip olan fasih Arapça arasındaki uçurum. İkinci sebebi 

de i‘râbı bütün zorluklara rağmen, belirli kaidelerle sınırlamanın kolay 

olmayışıdır. Üçüncü sebep ise hemen her kaidenin hükmü konusunda 

birden fazla görüşün bulunmasından bulunmasıdır. Kısacası ona göre 

avamca ile fasih Arapça arasındaki uçurumun yanında Arapçanın karşı 

karşıya kaldığı en büyük sorun, i‘râb ve kurallardaki düzensizlik ve 

değişikliktir.  

el-Hûlî, i’râb sistemine karşı çıkmamışsa da çözüm olarak bazı 

konularda kolay gelen i’râbı seçme yönüne gitmiştir. Kurallarla ilgili 

olarak da mümkün olduğu kadar kuralların düzenliliğinin korunmasına 

özen gösterilmesini önermiştir. el-Hûlî’nin, her ne kadar nahivdeki 

zorlukları tespit edip belli başlıklar altında toplayarak ve bu zorlukların 

giderilmesinde genel prensiplerden hareket ederek külli bir yaklaşım 

sergilemişse de iş pratiğe gelince çoğu zaman parçacı bir yaklaşım 
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sergilediği ve belirlediği esasları uygulamaya koymada zorlandığı 

görülmektedir. Dolayısıyla ıslahatçı dilcileri eleştirdiği duruma 

düşmekten kurtulamamıştır. Hatta kanaatimizce nahvin ıslahı konusunda 

söz konusu dilcilerden daha geride kalmıştır. Ancak bu durum onun 

nahvin ıslahı yoluyla fasih Arapçanın avamcanın baskısından kurtulup 

günlük hayatta konuşulan tam anlamıyla canlı bir dil haline gelmesi 

şeklindeki hedefinin değerini azaltmamaktadır. 
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GİRİŞ 

Âlemin kıdemi veya hudûsu meselesi bir bütün olarak ele 

alındığında âlemin ontolojik yönünü de ilgilendirmektedir. Filozoflar bu 

meseleyi ele alırken bu konuda da düşüncelerini ifade etmişlerdir. Ancak 

ellerindeki bilimsel verilerin kısıtlı olması nedeniyle bu konuda kayda 

değer pek fazla bir bilgiye ulaşmak zordur. Astronomi, fizik, kimya gibi 

ilimlerde ortaya çıkan her bilimsel gelişme, kaçınılmaz olarak âlemle de 

ilgili görülmüştür. Uzay, gök, burçlar, yıldızlar, galaksiler, gezegenler, 

Güneş, dünya ve ay ile ilgili ortaya çıkan bilimsel nazariyeler tarihsel 

olarak, Batlamayus, Galile, Keppler, Einstein, Hawking gibi bilim 

adamlarıyla gelişmeye devam etmiştir. Bu bilimsel teorilerden bir kısmı 

Big bang, izafiyet kanunu, entropi yasası, kuantum teorisi ve daha başka 

teorilerdir. 

Bu teorilerin bizim konumuzla ilişkisi bunların sonuçlarının 

âlemin başlangıcı ve sonu ile ilgili birtakım iddialarda bulunmuş 

olmalarıdır. Günümüz felsefe ve kelâm alanlarında yapılan modern 

çalışmalarda özellikle kelâmcılar, bu teorilerden hareketle âlemin hadis 

olduğu sonucunun bilimsel olarak kanıtlanabileceğini iddia ederek bu 

teorileri, iddialarını ispatlamak için tezlerinde birer delil olarak 

kullanmaktadırlar. Biz bu çalışmamızda bu iddialara kısaca bakmak 

istiyoruz. 

 

 

 

 

 



BATÜ İSLAM ARAŞTIRMALARI I| 68 

 

1. BİG BANG TEORİSİ, ENTROPİ YASASI, İZAFİYET 

KANUNU, KUANTUM TEORİSİ GİBİ FİZİK NAZARİYELERİN 

ÂLEMİN KIDEMİ VE HUDÛSUYLA İLİŞKİSİ KONUSUNDAKİ 

TARTIŞMALAR 

Bu konuyla ilgili tartışmaların tarihi daha önce de ifade ettiğimiz 

gibi çok eskilere dayanır. Zaman geçtikçe ortaya çıkan bilimsel birtakım 

teorilerin özellikle kelâmcılar tarafından âlemin hadis oluşuyla da 

ilişkilendirildiğini görüyoruz. Yukarıda ismini verdiğimiz teoriler 

bunlardan bir kaçıdır. Geçmişte olduğu gibi günümüzdeki tartışmaların 

da âlemin irâde sahibi bir varlık tarafından yoktan ve zaman içerisinde 

yaratıldığı düşüncesinin merkezinde devam ettiğini görüyoruz. Bilindiği 

gibi İslâm filozofları, böyle bir düşüncenin Tanrı’nın irâdesinin 

ertelenmesi, karasızlık ve eşyaya bağlı bir ilim anlayışı anlamına 

geleceği için reddetmişlerdir. Kelâmcılar ise aksini düşündüğümüz 

zaman asıl problemin ortaya çıkacağını savunmuşlardır. İşte 

günümüzdeki tartışmaların da benzer şekilde irâde, zamansallık, ezelilik, 

kudret, ilim ve ebedîlik gibi kavramlar çerçevesinde tartışılmaya devam 

ettiğini görüyoruz. 

Âlemin kıdemi ve hudûsuyla ilgili modern fizik teorilerden 

yararlanan kelâmcıların başında Ünlü Hristiyan teolog William Lane 

Craig gelmektedir. Craig, geleneksel anlayışın dışında İlâhî ezelilik 

kavramının Tanrı’nın zaman ile ilişkisini ifade ettiğini belirtir. Klasik 

anlayışa baktığımızda Tanrı zaman ile ilişkisi olmayan, zamanın dışında 

bir varlık olarak düşünülmektedir. Tanrı’nın bir olması, irâde sahibi 

olması, her şeye kadir olması ve yaratıcılık vasfının bulunmasından 

hareketle kelamcılar Tanrı’nın âlemi istediği bir zamanda kendi irâdesine 

bağlı olarak ve aynı zamanda âlemin de bir başlangıca sahip olması 
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sebebiyle muhdes olması gerektiğini düşünmektedirler. Âlemin ezeli 

olması bilinen klasik ifâdeyle taaddüd-i kudemâya sebebiyet vereceği 

için özellikle geleneksel kelam anlayışı tarafından reddedilmiştir. Ancak 

craig, zaman dışı bir Tanrı’nın zamansal hadiselere müdahalede 

bulunmasının imkân dahilinde olmadığını açıklar. Böyle düşünüldüğü 

taktirde Tanrı’nın zamansal olması gibi bir problem ortaya çıkmaktadır. 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi klasik kelâm anlayışında bu kabul 

edilir bir şey değildir. Böyle bir düşüncenin temelinde yatan sebebin yani 

kıdemin ilk başlangıcını zaman dışı olarak düşünmesi, klasik kelâmdaki 

anlayışla yoktan yaradılış doktrinine olan inancıdır. Craig’in, yoktan 

yaradılış teorisinin en önemli destekçisi, Müslüman kelâmcıların 

açıklamış olduğu ve Kelâm Kozmolojik Delili diye de bilinen akıl 

yürütmedir. Bu akıl yürütme klasik kelâm yaratılış argümanı olarak 

kaynaklarda geniş yer tutar. 

Bu delil yaradılış delili anlamında Tanrı’nın varlığını kanıtlamak 

amacıyla başvurulan kozmolojik kanıtlardan biridir. Bunun için bir 

bütün olarak var olanların bir yokluktan sonra var edildiği önermesine 

dayanılarak bir yaratıcının (muhdis) bulunmasının aklen zorunlu olduğu 

şeklinde bir akıl yürütmeye dayandırılır. İslâm düşünce tarihinde ilk 

defa, maddenin aslını teşkil eden cevher ile onun vasıflarım oluşturan 

arazların yaratılmışlığına dayanarak âlemin hudûsunu kanıtlayan, 

bununla da Allah'ın varlığını ispat eden âlimler II. (VIII.) yüzyılın ilk 

yarısında yaşayan Mu'tezile kelâmcılarıdır. Sonraki asırlarda bir taraftan 

Ehl-i sünnet kelâmcıları bu ispatlama yöntemini zenginleştirerek 

sürdürürken diğer yandan İslâm filozofları yaratılmışlıkla bağlantısı 

bulunan imkân delilini gündeme getirmişlerdir. Hudûs delilini -Allah'ın 

varlığını kanıtlamak amacıyla- çağımız düşünür ve bilim adamları da 
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farklı yöntemlerle kullanmaktadır. Âlemin atomların birleşmesi suretiyle 

meydana geldiği görüşünden harekede Allah’ın varlığını ispata çalışan 

hudûs delili şu şekilde ifade edilmektedir: Âlem hâdistir (yaratılmıştır). 

Her hâdisin bir muhdisi (var edicisi) vardır. Şu hâlde bu âlemin de bir 

muhdise ihtiyacı vardır ki O, vâcibü'l-vücûd olan Tanrı’dır.129 

Johne Philoponus (Yahya en-Nahvî) gibi Orta Çağ teologlarının 

düşüncelerinin Craig ve modern birtakım kelâmcılarda günümüz modern 

kozmoloji teorilerinin varmış olduğu yukarıda bahsettiğimiz Büyük 

Patlama (Big Bang), termodinamik yasası, entropi, kuantum fiziği gibi 

nazariyeler, kesintisiz (bilfiil) sonsuzluğun mümkün olmadığını aynı 

zamanda âlemin mazide belli bir başlangıca sahip olarak varlığa 

geldiğini ortaya koymaktadır. Âlemin başlangıçta yok iken sonradan 

ortaya çıkması var edicisinin irâde sahibi bir varlık olmasını gerektirir. 

Bu da evrenin mekanik bir yaratıcısı olmadığı anlamına gelmektedir. 

Craig’e göre âlemin mekanik bir yaratıcı tarafından ortaya çıkarılması 

bu yaratıcı nedenin nedenlisini sonraya bırakamama ve bu nedenlinin 

sonsuz olarak kendisiyle beraber var olması anlamına gelecekti. Klasik 

kelâm anlayışında olduğu gibi evrenin zamansal olarak sonradan varlığa 

gelmiş olması akla bizzat irâde sahibi bir varlığın mevcudiyetini akla 

getirir. Bizatihi var olan bir sebep, ezeli olarak zamansal bir varlığın 

ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bu vesileyle âlemin hiç yoktan varlığa 

geçmesi, klasik tabirle, varlığını yokluğuna tercih edecek bir müreccihin 

bulunmasını gerektirir.130 Burada önce mekanik değil, iradi bir failden 

 
129 Bekir Topaloğlu- İlyas Çelebi, “Kelam Terimleri Sözlüğü” (İstanbul: İSAM 

Yayınları, 2015), 131-132. 
130 Engin Erdem, “Tanrı’nın Hayatında İki Safha Mümkün mü? (William L. 

Craig’in Ezelîlik Anlayışının Eleştirel Analizi)”, İslami Araştırmalar Dergisi 26/3 
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söz edilmesi, daha sonra da bizzat bir failin, ezelî olarak zamansal bir 

varlığın ortaya çıkmasını sağlayabilir şeklindeki düşüncenin Craig’in 

iddiasında pek samimi olmadığını göstermektedir. Çünkü önce 

zamansallıktan, sonra da zâtî varlığın ezelden zamansal bir sonucun 

ortaya çıkmasına karar verdiğinden bahsedilmektedir. 

Aristo ve ve kendisini takip eden İslâm filozoflarının çoğuna göre 

zaman hareketin sayısı olup ezeli sayılmaktadır. Tanrı’yı zamansal bir 

varlık şeklinde göstermek onun hâdis varlıklarla benzer bir varlık 

olduğunu söylemekle eşdeğerdir. Craig Tanrı’yı zmanın içerisine 

sokarak böyle bir tehlikeye göz ardı etmiştir. Daha önce Gazâlî ve diğer 

kelamcılardan bazılarının da iddia ettiği gibi, zamanın âlemin var 

edilmesi ile aynı zamanda ortaya çıktığı, âlemin ortaya çıkmasıyla 

birlikte zamanında başlangıç zamanını ortaya çıkardığı düşünülmektedir. 

Bu anlayışa göre âlem var olmadığı durumda, zamanın varlığından söz 

etmek yanlıştır. İşte Craig gibi modern kelâmcılara göre, Big bang 

benzeri kozmolojik nazariyeler Tanrı – zaman ilişkisini destekler 

mahiyettedir.  Büyük Patlama olayının meydana geldiği boş bir zaman 

veya mekân söz edilemez. Zaman ve mekân Büyük Patlama ile birlikte 

ortaya çıkan iki şeydir. Şu var ki Craig, yukarıda bahsi geçen teoriler 

fiziksel bir zamanın başlangıcını bize gösterseler de melekût âleminde 

ezeli bir zaman anlayışının var olabileceğini de reddetmemektedir.131  

Craig’in bu düşüncesinin, felâsifenin âlemin kadîm olmasını imkâna 

bağlı olarak düşünmeleri yönündeki iddialarını destekler mahiyette 

 
(2015): 100-101; Şahin Efil, “Büyük Patlama Kozmolojisinin Teistik Yorumu 

Üzerine”, Ekev Akademi Dergisi 8/18 (2004): 39. 
131 Erdem, “Tanrı’nın Hayatında İki Safha Mümkün mü? (William L. Craig’in 

Ezelîlik Anlayışının Eleştirel Analizi)”, 102. 
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olduğu görülmektedir. Ayrıca Craig, evrenin var olmadığı durumda 

zaman diye bir şeyin varlığı ile ilgili fizik teorilerin değil metafizik 

delillere müracaat edilmesi gerektiği üzerinde durmaktadır. Tanrı ile 

zamanı ilişkisel olarak gören Craig, âlemin daha önce mevcut bir zaman 

içerisinde var olduğunun kabul edilmesi halinde filozofların iddia ettiği 

gibi, ‘Tanrı âlemi daha önce neden yaratmadı’ gibi bir soruya verilecek 

bir cevabın olamayacağını, aynı şekilde Âlemin var olmadan önce 

sonsuz, boş bir zamanın var olduğu düşüncesinin, Tanrı’nın âlemi var 

etme zamanına kadar sonsuz bir zaman boyunca beklemiş olmasını 

gerektireceğini, sonuç olarak, sonsuz bir geçmiş zaman varsayıldığında, 

Tanrı’nın, içinde âlemi var edeceği zamanı seçme konusunda yeterli bir 

sebebe sahip olamayacağını belirtmektedir.132 Filozofların kıdem 

konusunda problem olarak gördüğü hususu dile getiren Craig’in 

iddialarının geleneksel kelamda tartışılan iddiaların bir analizinden 

ibaret olmanın dışında pek bir anlam ifade etmedikleri ifade 

edilmektedir. Verilen mantıksal önerme ve sonuç da daha önce 

kullanılagelmiş akıl yürütme tarzı olup sonuç itibariyle tartışmayı 

bitirebilecek bir sonuç elde edilmemiş olup, meselenin çözümüne pek 

katkı sağlamadığı görülmektedir. 

Klasik kelâmcıların ifade ettiği gibi Craig’e göre de âlemin var 

olmadığı durumda, değişmez ve zamansız bir varlık olarak sadece Tanrı 

vardır. O’nun varlığında ne mazi ne istikbal ne de zamana bağlı bir 

durum söz konusudur. Bu düşünceler aslında İlâhî zamansızlık tasavvuru 

anlamına gelmekte ve Gazâlî’nin, “Tanrı vardı, âlem yoktu,” 

 
132 Erdem, “Tanrı’nın Hayatında İki Safha Mümkün mü? (William L. Craig’in 

Ezelîlik Anlayışının Eleştirel Analizi)”, 102. 
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önermesinin bir versiyonu olarak değerlendirilmektedir.133 Ancak bu 

düşünce, Craig’in yukarıda âlem ile Tanrı’yı zamansal bir ilişki 

içerisinde değerlendirdiği düşüncesiyle çelişmektedir. Bu vesileyle 

iddiasına bilimsel teorilerden destek almasının dışında Gazâlî’nin 

düşüncesiyle aralarında pek bir fark görünmemektedir. Bu düşünce aynı 

zamanda Gazâlî’nin evrenin Tanrı’nın irâdesinin bir sonucu olarak 

varlığa geldiğiyle alakalı bir ortak fikir etrafındaki düşüncenin de bir 

yansıması olarak görülmektedir. 

Âlemin hâdis olduğu düşüncesi ile alakalı olarak bilfiil 

sonsuzluğun imkânsız olduğu düşüncesi üzerinde de durulmaktadır. Bu 

düşünce de yine yukarıda bahsi geçen âlemin bir başlangıcı olduğu 

teziyle bağlantılı olarak bilfiil sonsuzluğun mümkün olmadığı iddiasıdır. 

Bu düşünce, Aristoteles’den beri tartışılan bir düşüncedir. Kelâmcılardan 

özellikle John Philoponus (Yahya en-Nahvî) bu düşünceyi âlemin 

sonsuz olamayacağına delil olarak getirmektedirler. Halbuki delilin 

sahibi âlemin sonsuz olduğuna inanan Aristo’dur. Âlemin tabiatıyla 

bağlantılı olan bu delil sonsuz teselsülün imkânsızlığı delili olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği gibi Aristoteles’e göre bilfiil sonsuz 

olan hiçbir cisim yoktur. Ancak sonsuzun hiçbir şekilde yani mutlak 

anlamda bulunmadığını varsaymak birçok imkânsız neticelere yol açar. 

Bunlardan bir tanesi zamanın bir başlangıcı ve sonu olması düşüncesidir. 

Daha sonra İslâm filozoflarında da göreceğimiz gibi bilfiil sonsuzluk 

âlemin meydana gelmeyeceği sonucunu doğurur. Bu nedenle bu tür 

imkânsız sonuçları önlemek maksadıyla Aristo, bilfiil sonsuzla bilkuvve 

sonsuzu birbirinden ayırır: Bilfiil sonsuz gerçekte, mevcut değildir; 

 
133 Erdem, “Tanrı’nın Hayatında İki Safha Mümkün mü? (William L. Craig’in 

Ezelîlik Anlayışının Eleştirel Analizi)”, 103. 
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bilkuvve sonsuz ise mevcuttur. Aristo’nun zikrettiği birkaç kuvve 

halinde sonsuz çeşidinden biri onun, parçaları aynı anda mevcut olan 

bilfiil sonsuza zıt olarak, parçaları birbiri ardınca mevcut olan anlamında 

sonsuz diye tarif ettiği sonsuzdur ve birbiri ardınca mevcut olan sonsuza 

bir örnek olarak o ‘gün’, ‘zaman’, ‘adamlar’ ve ‘hareket’ terimlerini 

zikretmektedir. Ona göre, gün mevcuttur. Başka bir şeyden sonra var 

olan şey anlamında daima meydana gelir, sonsuz da böyledir. Yine, 

sonsuz kendisini zamanda, insanlarda farklı şekilde gösterir. Çünkü 

genel olarak sonsuz bu varlık tarzına sahiptir: Var olan bir şey daima 

başka bir şeyin ardından gelir ve gelen her bir şey daima sonludur, fakat 

daima farklıdır.134 Aristo kısaca burada sonsuzun bilfiil yani kesintisiz 

değil, kesintili olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Bunun da bilfiil 

olarak değil, bilkuvve olarak olduğunu belirtmektedir.135 

Bilfiil sonsuzluğun imkânsız olduğu konusunda Aristoteles’ten 

sonra birçok matematikçi ve bilim adamı da yirminci yüzyıla kadar aynı 

fikri paylaşmıştır. Bununla birlikte bazı düşünürlerin ve George 

Cantor’un (1845-1918) başını çektiği matematikçiler XIX. Yüzyılın 

sonlarında ilk kez sonsuz modern set teorisini geliştirip formüle ettiler. 

Geliştirdikleri formüle göre daha önce imkânsız olduğu düşünülen bilfiil 

sonsuzluğu imkân dahilinde gördüler. Tanrı’nın aklen ezeliliği üzerinde 

duran ve sonsuz toplanmanın (bütün doğal sayıların toplanması veya 

bütün hakiki değerli fonksiyonlar gibi) varoluşuna inanan bir Hristiyan 

olan Cantor’un formülasyonun temel esprisi, meselenin agnostik 

(bilinemezci) bir dilemma halinde ifade edilmesidir. Buna göre, şayet 

 
134 Aristoteles, Fizik, 2. Bs (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001), III, 206a, 123. 
135 Ahmet Bozyiğit, İslâm Felsefesinde Âlemin Kıdemi Meselesi (Fârâbî, İbn Sînâ, 

Gazâlî Ve İbn Rüşd), 1. Bs (Ankara: İlahiyat Yayınları, 2020), 81-82. 
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sonsuz diziler mümkünse, bu, sayesinde dizinin kendisi aracılığıyla var 

olabileceği sonsuz bir aklı gerekli kılacaktır. Diğer bir seçeneğe göre, 

eğer sonsuz dizi imkânsız ise, bu durumda geçmişin sınırlı olması 

gerekecekti ki bu bizi zamanın ve hareketin başlangıcı olan bir nedeni 

düşünmeye sevk eder. Bunun tersini düşünen kelâmcılar ise bilfiil 

sonsuzluğun imkansızlığı argümanını şu mantıksal akıl yürütmeyle 

formüle etmektedirler: 

1. Bilfiil sonsuz sayıda şeyler var olamaz. 

2. Zaman içerisinde bir başlangıçsız olaylar dizisi, bilfiil sonsuz 

sayıdaki şeyleri gerektirmektedir. 

3. Şu hâlde, zaman içerisinde bir başlangıçsız olaylar dizisi var 

olamaz.136 

Koons’a göre Craig, bilfiil sonsuzluğu göstermenin imkânsızlığı 

teziyle birçok paradoks ortaya koyan kelâmcı düşünürlerin başında 

gelmektedir. Koons’un verdiği örnekler ‘Hilbert's hotel’ modeli Bertrand 

Russell’ın (1872–1970) ‘Tristam Shandy paradox’ gibi örneklere göre 

bilfiil sonsuzluğun imkân dahilinde olduğu düşünülmektedir.137 Daha 

önce de ifade ettiğimiz gibi Aristoteles bilfiil sonsuzluğun 

imkansızlığına inanmaktadır. Bununla birlikte o, evrenin ezelî (kadîm) 

olduğunu da düşünmektedir. Geçmişin bilfiil imkânsız olması 

düşüncesinin âlemin ezeli olmasının aleyhinde bir delil teşkil edeceğini 

iddia edenlere karşı Koons, Aristoteles’in, çok uzak geçmişteki 

hadiselerin hâlâ herhangi bir fiilî anlamda ele alınabileceğine 

 
136 William Lane Craig, “Büyük Patlama ve Ötesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi 50/1 (2009): 168. 
137 Robert C. Koons, “Teizm ve Big Bang Kozmolojisi”, Dinbilimleri Akademik 

Araştırma Dergisi 2/3 (2002): 252; Craig, “Büyük Patlama ve Ötesi”, 169-171.  
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inanmadığını, aynı şekilde geleceğe bağlı hadiselerin de halihazırda 

bilfiil olduğu görüşünü açık bir şekilde reddettiğini belirtmektedir. 

Koons, geçmişe etki etme veya geçmişi etkileme düşüncesi, geleceği 

etkilemez şeklindeki düşüncenin de kusurlu olduğunu eklemektedir.138 

Bilfiil sonsuzluğun olamayacağını hem kelamcılar hem de 

felsefeciler iddia etmektedirler. İlginç olan şu ki ikisi de bu argümanı 

âlemin kadim ve hadis olduğuna dair kendi lehlerine bir delil olarak 

kullanmaktadırlar. Filozoflara göre bilfiil sonsuzluk teselsüle sebep 

olacağından bu durum, âlemin varlığa gelmesinin imkânsız olduğu 

anlamına gelecektir. Ancak şu an âlem var olduğuna göre âlemin bilfiil 

değil bilkuvve sonsuz olması gerekmektedir. Kelamcılar da bilfiil sonsuz 

değilse o zaman sonludur ve bir başlangıcı vardır demektedir. 

Kanaatimize göre burada iki düşünce arasındaki fark, daha çok 

kelâmcıların kıdem ve hudûs meselesini âlemin fiziksel ve cisimsel yani 

ontolojik boyutu bağlamında düşünmeleri, filozofların ise hem ontolojik 

hem de metafiziksel boyutu bağlamında bir anlayış içerisine 

girmelerinden kaynaklanmaktadır. Kelamcıların bu meseleyi sürekli 

bilimsel bir zemine çekmelerinin temelinde yatan düşünce de bu olsa 

gerektir. 

Genel İzafiyet Teorisi'nin sonuçlarına bakıldığında, bu sonuçlara 

göre sonsuz bir âlem düşüncesinin ortadan kalkacağı da iddia 

edilmektedir. Bu teoriye göre, zaman geçtikçe galaksilerin arasını ayıran 

mesafeler de açılmaktadır. Buna göre evrenin maddi kısmının daha önce 

var olan boş uzay içindeki genişlemesi değil, belki daha çok bizatihi 

uzayın genişlemesi düşüncesi ağır basmaktadır. Galaksiler, uzaya göre 

 
138 Koons, “Teizm ve Big Bang Kozmolojisi”, 68; Raja A. Bahlul, “Ghazali on the 

Creation vs. Eternity of the World”, Phılosophy & Theology 6/3 (1992): 260-263. 
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sükûn halinde olsalar da uzayın kendisi genişledikçe veya yayıldıkça 

birbirinden kademeli olarak uzaklaşan bir şekilde düşünülmektedir. Bir 

insan genişlemeyi geri çevirip zaman içerisinde geriye doğru 

çıkarsamalar yaptıkça, sonlu geçmişte bir noktada sonsuz bir yoğunluk 

haline ulaşıncaya kadar, evren kademeli olarak daha yoğun hale 

gelecektir. Bu yoğun hal, ısı, basınç ve yoğunlukla birlikte, uzay-zaman 

eğrisinin de sonsuz hale geldiği bir 'singülarite'yi (tekillik) temsil 

etmektedir. Bu nedenle bu tekillik, uzay-zamanın bizzat kendisi için bir 

kenar veya hudut anlamına gelmektedir. Friedman-Lemaitre modelinin 

ortaya koyduğu bu veriler, Big Bang nazariyesinin, bu şekilde geçmişte 

sonsuz olmayan fakat sonlu bir zaman önce varlığa çıkan bir evren 

tasvirini ortaya koyduğu iddia edilmektedir.139 

Görüldüğü üzere fizikteki izafiyet kanunu ve Büyük Patlama, 

âlemin hâdis olduğunun kanıtı olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. 

Büyük Patlama veya Big bang olarak isimlendirilen bu nazariyeye göre 

âlemin sonlu bir geçmişte ve belli bir zamanda, çok yoğun ve sıcak bir 

noktadan (tekillik) büyük bir patlama ile meydana geldiğinin ortaya 

konması, yaradılış teorisine uygun olarak, yoktan yaratılışın veya âlemin 

hâdis oluşunun bilimsel anlamdaki ispatı olarak görülmektedir. 

Nazariyenin ana düşüncesi şudur: Hâlen genişlemeye devam eden 

evrenin geçmişteki belirli bir zamanda sıcak ve yoğun bir başlangıç 

durumundan itibaren ani bir patlama ile genişlemiş olduğudur. Sonuç 

olarak âlem belirli bir zaman önce başlamış ve gelecekte de sonlu bir 

 
139 Craig, “Büyük Patlama ve Ötesi”, 173-174. 
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zaman sonra bitebilecektir.140 Filozoflar ise bunun tam tersini 

düşünmektedirler. Onlara göre âlemin zamanda bir başlangıcı olmadığı 

gibi sonu da yoktur. Yani âlem her iki taraftan da sonsuzdur. Hem ezelî 

hem de ebedîdir. Bununla birlikte filozoflar âlemde gelecekte bu dünya 

gezegeninde bir değişim, dönüşüm ve başkalaşım olabileceğini inkâr 

etmezler. Dünyadaki boyut değişikliğiyle gelecekte bir değişimin 

olabileceğinin de önü açılmış olmaktadır. Bu şekilde Kıyametle ilgili akıl 

ve vahyin arası bulunmaya çalışılmaktadır. 

Big Bang teorisi, kelam hudûs anlayışını ne kadar 

desteklemektedir sorusunun cevabı “yoktan yaratma” (creatio ex nihilo) 

kavramına yüklenen anlamla da yakından ilişkilidir.141 Bu iki şekilde 

anlaşılmaktadır. ‘Varlık alanında herhangi bir şey ortada yok iken 

Tanrı’nın bir şeyleri varlığa getirmesi’ şeklinde anlaşıldığı gibi, 

‘herhangi bir materyal kullanmadan var etme, maddeye muhtaç olmadan 

var etme’ şeklinde de anlaşılabilmektedir. İslâm filozofları sudûr (feyz) 

teorilerinde Tanrı’nın yaratma esnasında hiçbir malzeme kullanmaması 

anlamında ikinci tanıma yakın durup, birinci anlamı kabule 

yanaşmamaktadırlar. Haddizatında onlar, bu ilk tanımı Tanrı’dan sudûr 

eden ilk akıl için kullanmaktadırlar. Onlar, ayaltı âlem için ise mutlak 

yokluktan varlığa gelişin söz konusu olmadığını, bütün var oluşların 

“imkân” üzerinden meydana geldiğini ifade etmektedirler.142 

 
140 Stephen Hawking, Zamanın Kısa Tarihi, trc. Mehmet Ata Arslan, 1. Bs (İstanbul: 

Alfa Yayıncılık, 2019), 70-75; Caner Taslaman, Modern Bilim Felsefe ve Tanrı, 1. 

Bs (İstanbul: İstanbul Yayınevi, 2008), 59. 
141 Ahmet Mekin Kandemir, “Big Bang Teorisi Kelâmın Yoktan Yaratılış 

Düşüncesini Destekler mi?”, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi Bildiriler 

Kitabı III (V. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi, Konya, 2016), 179. 
142 Hüseyin Atay, Fârâbî ve İbn Sînâ’ya Göre Yaratma, 1. Bs (Ankara: Ankara 

Üniversitesi Basımevi, 1974), 135-137; Kandemir, “Big Bang Teorisi Kelâmın 

Yoktan Yaratılış Düşüncesini Destekler mi?”, 179. 
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Kelâmcılara gelince onlar, hudûs delilinde yaratılanların sonradan 

yaratılmış (hâdis) olduğunu ısrarla vurgulamaları yönüyle ilk tanıma 

daha yakın durmaktadırlar. Bununla birlikte kelamcılar, muhdesin bir 

şeyden veya bir maddeden meydana geldiğini kabul etmezler. Zira onlara 

göre yaratmadan önce ne bir madde ne de kendisinden varlığın çıktığı bir 

nesne mevcuttur.143  Burada ifade edilmesi gereken diğer bir husus da 

‘yoktan yaratma’dan (creatio ex nihilo) dinin anladığı şey ile bilimin 

anladığı şeyin farklı olduğudur. Dinin yoktan yaratma ile kastettiği şey 

mutlak hiçlikten yaratılıştır. Bilim ise daha çok hâlihazırda var olan 

maddelerin ya da fiziksel anlamda ulaşılabilecek nitelikte olan olguların 

niteliksel olarak farklı olan yenilerine dönüştürülmesidir. Dolayısıyla 

bilimsel anlamda yokluk (vacuum) aslında mutlak bir yokluk değil, 

sadece fiziksel bir boşluktur. Bu boşluk da bir yapıdır ve bazı yasalara 

tabi olup mutlak bir hiçlik değildir.144   

Big Bang Teorisinin yoktan yaratılış düşüncesini gerçek anlamda 

veya kesin olarak desteklediğini söyleyebilir miyiz acaba? Büyük 

Patlamanın kendisinden meydana geldiği tekillik (sigularity) durumuna 

baktığımızda yukarıda da ifade edildiği üzere, bilimin yokluğa 

(boşluk=vacuum) getirmiş olduğu tanımlamanın bu düşünceyi 

desteklemediği yönündedir. Klasik Kelâmdaki ma‘dum kavramı ile ilgili 

tartışmaların bir benzerinin fizikteki ‘tekillik’ konusunda yaşandığı ifade 

edilmektedir. Tekillik denilen şey, yukarıda da belirtildiği gibi fiziğin 

kurallarının geriye doğru işletilmek suretiyle şu anda genişlediği ispat 

 
143 Şaban Ali Düzgün, Nesefî ve İslam Filozoflarına Göre Allah-Âlem İlişkisi, 1. Bs 

(Ankara: Akçağ Yayınları, 1998), 73; Kandemir, “Big Bang Teorisi Kelâmın 

Yoktan Yaratılış Düşüncesini Destekler mi?”, 180. 
144 Kandemir, “Big Bang Teorisi Kelâmın Yoktan Yaratılış Düşüncesini Destekler 

mi?”, 180. 
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edilen evrenimizin geçmişte de genişlemekte olması sebebiyle, evrenin 

genişlemesini bir film şeridi gibi geriye doğru sararak, geçmişe doğru 

büzülen bu evrenin, bu büzülme sonunda evrendeki tüm maddenin 

arasındaki mesafenin sıfır olduğu sonsuz yoğunluktaki bir tekil noktaya 

ulaşılmasıdır. Büyük patlama dediğimiz olayın meydana geldiği bu 

sonsuz yoğunluk durumuna ‘Big Bang Tekilliği’ adı verilmektedir. Bu 

şu demektir: Sonsuz yoğunluktaki bir evren, fizik yasalarının, hatta uzay 

ve zamanın bozulduğu ve geçerliliğini yitirdiği bir tekilliktir. Bu tekillik 

sonsuz bir yoğunluğa sahip olduğundan ‘yokluk’ ile eş değerdedir. Bir 

şey nesnel bir varlığa sahipse sonsuz yoğunlukta olamaz. Bu tekillik 

durumu zaman (10-43 saniye), yoğunluk (10-35 metre) ve sıcaklık (10-

32 Kelvin) olarak sıfıra eşit değilse de ulaşılan bu sınırların ötesinde 

(Planck Duvarı) mevcut fizik yasaları işlemediğinden bu tekillik durumu 

ancak matematiksel bir nokta olarak nitelendirilebilir. Verilen bu 

bilgilere göre Big Bang teorisinin bize evrenin mutlak anlamda bir baş-

langıç noktasını verdiği iddia edilmektedir. Bu da yukarıda da ifade 

edildiği gibi evrenin yoktan yaratıldığının bir delili olarak 

gösterilmektedir.145 

Şu var ki bu iddianın karşı karşıya olduğu birtakım problemler 

mevcuttur. Şöyle ki, tekillik kavramının mutlak yokluk olarak 

düşünülmesi ve bundan bütün evrenin oluştuğunun kabul edilmesi, bu 

teorinin aynı şekilde Planck duvarında ve ötesinde de geçerli olduğunu 

kabul etmeyi gerektirmektedir. Büyük Patlama modeline göre, genel 

görelilik teorisi âlemin başlangıcından itibaren hep geçerlidir. Şu var ki 

Genel görelilik teorisinin, âlemin şu anki halinde olduğu gibi, tekillik 

 
145 Kandemir, “Big Bang Teorisi Kelâmın Yoktan Yaratılış Düşüncesini Destekler 

mi?”, 182. 
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denen yokluk noktasında da geçerli olan ya da o noktayı doğurduğu 

varsayımını destekleyen ya da iptal eden deneysel bir veriye sahip 

olmadığı belirtilmektedir. Bunun nedeni şöyle izah edilmektedir: Bugün 

evrende geçerli olan fizik yasaları, Planck duvarından önce geçerliliğini 

yitirmişlerdir. Bu vesileyle bu teoriden hareketle atom altı parçacıklar 

boyutundaki bir yapının oluşumunu açıklamak mümkün değildir. Bu da 

Kelamcıların ma‘dûm kavramını mutlak yokluk anlamında, fizikçilerin 

tekillik kavramını ise mutlak yokluk anlamında kullanmasından 

hareketle, Big Bang’in yoktan yaratılışa bir delil teşkil ettiği yönündeki 

açıklamalara katılmanın mümkün olmadığı anlamına gelmektedir.146 

Kelâm kozmolojik argümanının destek aradığı başka bir yasa da 

entropi diye isimlendirilen termodinamiğin ikinci yasasıdır. Buna göre 

âlemdeki enerji değişmediği için, enerji değişimi sıfıra eşit olup, âlemde 

tek yönlü bir değişim vardır. Tek yönlü süreçler de sonun habercisi 

olarak telakki edilmektedir.147 Entropi yasası ile ortaya çıkan sonucun 

teizmin ontolojisi ve kozmolojisi ile uyumlu olduğu, yirminci yüzyıldaki 

bilimsel gelişmelerin de entropi yasasını desteklediği, Hubble’in 

gözlemleriyle evrenin sürekli genişlemesi sonucunda ya büyük donma 

veya büyük çöküş senaryolarından biriyle son bulacağı ifade 

edilmektedir.148 Bu açıklamalara bakıldığında uzayın ve zamanın Büyük 

Patlama ile oluştuğu, dolayısıyla Big Bang’in öncesinde bir zamandan 

 
146 Rahim Acar, “Büyük Patlama Kelâm Kozmoloji Argümanını Destekler mi?”, 

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14 (2006): 99-100. 
147 Taslaman, Modern Bilim Felsefe ve Tanrı, 11-12. 
148 Hawking, Zamanın Kısa Tarihi, 189; Taslaman, Modern Bilim Felsefe ve Tanrı, 

26. 
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söz etmenin imkânsız olduğu, bu vesileyle âlemin başlangıcının da 

olduğu sonucuna varılabileceği belirtilmektedir.149 

Yukarıda da belirtildiği gibi Big bang öncesi bir yokluktan veya 

hiçlikten söz etmek ispatlanmamış bir iddia gibi görünmektedir. 

Fizikteki âlem kavramı ile kelâm ve dinlerde kullanılan âlem kavramının 

da birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Ayrıca tekillik denilen 

yokluktan büyük patlamaya sıçrayış ve büyük patlamanın ötesinde hiçbir 

şeyin olmadığını iddia etmenin fiziksel verilerle desteklenemeyeceği 

belirtilmektedir. Fizik biliminin konusunun, dinlerde kabul edilen âlem 

kavramıyla aynı sayılması, ya da felsefi olarak ele alınabilecek varlıkla 

aynı sayılması, dolaylı olarak, Tanrı dışındaki bütün gerçekliğin maddi 

gerçekliğe indirgenmiş olması gibi bir anlayışı da beraberinde 

getirmektedir.  Fiziksel araştırmanın Tanrı dışındaki gerçekliğin 

tamamını kuşatması gibi bir düşüncenin yanlışlığı olduğu ifade 

edilmektedir. Âlemin öncesinde veya ötesinde, âlemin meydana 

gelmesini sağlayacak fiziksel ve fizik ötesine ait hiçbir şeyin olmadığı 

iddiasını fizik biliminin araçlarıyla ispat etmek mümkün 

görünmemektedir. Büyük patlamanın meydana gelmesini sağlayan fizikî 

ve fizik ötesine ait herhangi bir varlık zemininin olmadığını iddia etmek, 

böyle bir varlık zemininin ilk madde veya heyûlâ olduğunu iddia etmekle 

eşdeğerdir. Âlemin fiziğin konusu olabilen kısımları olduğu gibi, 

metafiziğin konusu olabilen tarafı da vardır. İmkân konusu bu metafizik 

yönüne dair önemli bir noktadır. Bu vesileyle metafiziğin konusu olan 

tarafı ancak felsefi argümanlarla açıklanabilecek bir durum arz 

etmektedir. Çok fazla kozmolojik teorinin bulunması da aslında bize bu 

 
149 Hawking, Zamanın Kısa Tarihi, 26; Taslaman, Modern Bilim Felsefe ve Tanrı, 

33-34. 
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teorilerin deneysel verilerle tatminkâr biçimde desteklenmediğini ortaya 

koymaktadır.150 Mevcut bilimsel teorilere her geçen gün yeni teoriler 

eklenmektedir. Tekrar gözden geçirilmesi gereken bu teorilerin zamanla 

geçerliliklerini yitirdiklerini ve yerlerini başka nazariyelere bıraktıklarını 

görüyoruz. Bilimin de her zaman son sözü söylemediği ortadadır. Mesela 

entropi yasasına baktığımızda, astrofizikçilerin iddiaları doğru olsa bile 

bu, filozofların iddialarını hiçbir zaman çürütmez. Çünkü filozoflar 

geleceğe dönük bir değişim ve dönüşümü ay – üstü âlem için mümkün 

görmeseler de bunu ay-altı âlem için hiçbir zaman imkânsız 

görmemişlerdir.  

Son yıllarda mevcut âlemin çok daha büyük bir âlemin sadece 

küçük bir parçası olduğu yönünde farklı birtakım düşüncelere rastlamak 

mümkündür. Bazen âlemin varlığı ile ilgili yapılan açıklamalar bütün bu 

evrenler için de ifade edilmiş olmaktadır. Ne var ki mümkün evrenler 

için yapılacak olan açıklamaların sonuçsuz ve belirsiz kalacağı da 

ortadadır. Mesela Big bang konusunda da kelâmi olmayan birçok 

açıklamaların olduğu ve yaradılış teorisini desteklediği yönünde yapılan 

açıklamalar konusunda çok acele davranıldığı şeklinde birtakım 

eleştiriler söz konusudur. Mesela Kant, âlemin başlangıcı fikrinin 

tutarsızlığından bahseder. Ona göre eğer evren t zamanında var olmaya 

başlarsa, t’den önce, esasında hiçbir şey olmayan, sonsuz bir ‘boş zaman’ 

genişliğinin uzanmış olması gerekir ki Kant, evrenin uzaysal sınırları 

ötesinde sonsuz bir ‘boş uzay’ın uzanabileceğine inanır. Hiçbir şey bir 

anı diğerinden ayıramadığından dolayı Kant, Aristoteles’in boş zamanın 

imkansızlığı delilini tekrarlarken, benzer bir şekilde, böyle bir boş uzayın 

 
150 Acar, “Büyük Patlama Kelâm Kozmoloji Argümanını Destekler mi?”, 107-108. 
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imkansızlığı konusunda da ısrar eder. Kant bu işletimsel yahut 

metodolojik prensibi bir metafizik tez haline dönüştürmeksizin bilimin, 

evreni uzay ve zaman açısından sonsuz olarak ele alması gerektiğine de 

inanmaktadır. Ancak daha önce de ifade edildiği gibi mevcut kelâm 

kozmoloji argümanına göre, âlemin uzay ve zamanın her ikisi açısından 

da sınırlıdır. Kozmolojik argüman, boş uzay ve zaman görüşünü 

reddederken, Aristoteles ve Kant ise belirtildiği gibi benzer şeyler söyler. 

Kozmolojik argümanın uzay ve zamanı bizzat sınırlı tuttuğu, tekillik 

öncesinde, zamanın olmadığı, uzayın sonlu fakat nihayetsiz olduğu, 

sınırlı bir küre yüzeyi gibi kendi üzerine geri kavisli yapısından hareketle 

bu iki görüşün uzlaşmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.151  

Günümüz astrofizikçilerinden Stephen Hawking de ezeli yeni bir 

âlem modeline inanmaktadır. O, uzay-zamanın sonlu ama sınırsız 

olduğunu, yani başlangıcının, yaradılışı anının olmadığını iddia 

etmektedir.152 Görüldüğü gibi Hawking evrenin uzay ve zamanda 

sonluluğu görüşüne de karşı çıkmaz. Dolayısıyla 16-10 milyar yıldan 

daha önce zamanın olmadığı, Hawking’in modelinin uzaysal zamanı 

gerektirmediği belirtilmektedir. Zamanı uzamsal boyuta çevirme iyi 

bilinen üç uzay boyutundan farksız olduğu için onun modeli değişim ve 

oluşun radikal bir reddini gerektirir. Bu da şu anlama gelmektedir: Âlem 

değişmeyen, çok boyutlu varlığını defaten alan bir bütündür.153 Evrenin 

defaten meydana geldiği düşüncesinin Fârâbî (ö. 950) ve İbn Suvar’da 

(943-1020) da olduğunu görüyoruz. Onlara göre de Yüce Allah evreni 

 
151 Robert C. Koons, “Teizm ve Big Bang Kozmolojisi”, 254-256. 
152 Hawking, Zamanın Kısa Tarihi, 200-201. 
153 Hawking, Zamanın Kısa Tarihi, 22-26; Koons, “Teizm ve Big Bang 

Kozmolojisi”, 254-255. 
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bir defada (defatan) ve hiçbir tabii tekvin (et-tekvinu’t-tabii) olmaksızın 

var etmiştir. Allah’ın gücü sonsuz olduğuna göre, fiillerini herhangi bir 

zamanda meydana getirmeye ve tamamlamaya ihtiyaç duymaz. Bilakis 

onu bir defada (defeten) ve zaman olmaksızın meydana getirir. O’nun 

için ‘söyledi ve hemen oldu’ ‘emretti ve hemen yarattı’ denilir.154 

Koons’a göre Hawking’in modeli, onun bir kuantum gravite teorisi 

kabulüne dayanan son derece spekülatif bir modeldir. Hawking’in 

modeliyle ilgili en önemli problem inanç dışı bir zaman ve değişim 

görüşüyle birleşmesidir. Fizikî bir teoriyi metafizik bir araştırmada 

kullanmak ‘gigo’ prensibinde olduğu gibi, kendinde değersiz olanın, 

başka şeyde de değersiz olması gibi bir durumla karşı karşıya kalır. Yani 

kendini olumlamada başarısız olan, başkalarını olumlamada da başarısız 

olmaktadır. Fizikî bir teorinin metafizikte kullanılması böyle bir hataya 

düşmek anlamına gelmektedir. Hawking kendi tezinde, imgesel zaman 

tekniğini kullanır ve bu tekniğin evrenin gerçek tabiatını yansıtıyor 

olduğu yorumunda bulunur. Bu, Hawking’in, zamanın bir uzaysal 

boyuttan farkı olmadığı varsayımıyla yola çıktığı anlamına gelir ki 

evrende gerçekliği olmayan böyle bir şeyin apaçık bir hata olduğu 

ortadadır. Koons’a göre Fizik bize, hayret uyandıran birçok şey anlatır, 

fakat şayet bir fizikçi bize zamanın geçmesi gibi şeylerin olmadığını 

söylerse bu, ciddi bir hatanın yapıldığı anlamına gelmektedir.155 

 
154 Fârâbî, Kitabü’l-cem’ beyne re’yeyi’l-hakimeyn, 2. Bs (Beyrut: Darü’l-Maşrık, 

1986), 190-191; Fârâbî, fî Cevabi mesâile suile anha , es-Semeretu’l-mardiyye fi 

b‘adi’r-risalati’l-Farabiyye içinde, thk. İmad Nebil, 1. Bs (Beyrut: Dâru’l-Fârabî, 

2012), 294-296; İbn Suvar, Makâletun li ebi’l-Hayr bin Suvar, fî enne delile 

Yahya en-Nahvî alâ hadasi’l-âlemi evlâ bi’l-kabuli min delili’l-mutekellimîne 

aslen, el-Eflâtûniyye’l-muhdese inde’l-Arab içinde, thk. Abdurrahman Bedevî, 2. 

Bs (Kuveyt: Vekâletü’l-Matbuât, 1977), 346-347. 
155 Koons, “Teizm ve Big Bang Kozmolojisi”, s. 256, 257. 
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Kelâmî kozmolojik tez, varoluşa geçen her şeyin varlığa çıkışının 

bir nedene sahip olması gerektiği varsayımına dayanır. Bununla birlikte 

Quentin Smith, Kuantum mekaniğinin bize kimi delillerle hadiselerin 

nedensiz olarak meydana gelebileceğini temin ettiğini savunmaktadır. 

Kuantum mekaniğinde boşluk (halâ), hiçlik değildir. Smith, aslî 

tekilliğin illetlendirilemeyebileceğini de savunur. Belirtmek gerekir ki 

kelâmcılarca bahse konu olan illet ile Smith’in bahsettiği illet farklıdır. 

Bu tekilliğe herhangi bir fizikî illet etki etmemişse de burada Kelamî 

delilin haklı olarak savunduğu şey tabiat üstü (süpernaturel) bir nedenin 

varlığını yani İlk Neden olan Tanrı’nın varlığını her şeyin başlangıcı 

olarak ortaya koymaktır.156 

Craig’e göre, tekilliği olan, sınırsız eyleme sahip olabilen, zaman 

âlemini var eden varlık, her şeye gücü yeten bir varlıktır. O bütün 

açıklamalarının neticesinde bu âlemi, zatî bir yaratıcıyı var kabul etmek 

suretiyle en iyi şekilde açıklayabileceğimiz sonucuna varır.157  

Görünen o ki, âlem gerçekten hâdis mi (ex nihilo / yoktan) yoksa 

ezeli mi? Sorularının cevabı çok uzun süre daha tartışılacaktır. Mevcut 

bilimsel teoriler bazı sonuçlar ortaya koysalar da meselenin farklı 

boyutlarının olması, işin içine teolojik düşüncelerin girmesi, her iddia 

sahibinin meseleyi kendi perspektifi açısından ele alması gibi sebepler, 

tartışmayı orijinallikten ve objektiflikten uzaklaştırmaktadır.  

Âlemin var oluşu hangi şartlar altında gerçekleşmişse gerçekleşsin, 

bir başlangıcı olsun ya da olmasın, ezelî – ebedî olsun ya da olmasın 

mevcut âlemin bir kaynağı ve ilkesinin olması gerektiği üzerinde, 

kelâmcılar ve filozoflar cephesinde neredeyse ortak bir düşünce 

 
156 Koons, “Teizm ve Big Bang Kozmolojisi”, 257-259. 
157 Koons, “Teizm ve Big Bang Kozmolojisi”, 262. 
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hakimdir. İbn Rüşd, kelâmcılarla felsefecilerin arasındaki ihtilafın 

neredeyse kavramlar ve isimlendirmeler düzeyindeki bir ihtilaf olduğunu 

iki tarafın da arasını bulmak istercesine ifade etmektedir.158 Gerçekten 

âlemin Tanrı tarafından varlığa getirilmesinden sonra ezeli veya hâdis 

olmasının pek bir anlamı kalmamaktadır.   Ünlü Hıristiyan tolog St. 

Thomas Aquinas (1225/1227-1274) da İbn Rüşd ile benzer bir görüşü 

paylaşmaktadır. O, Tanrı’nın hür irâdesiyle yaratma eylemini sonsuz 

olarak gerçekleştirdiğini ileri sürer.159 Büyük İslâm filozofu Fârâbî de 

Aquinas gibi âlemin var oluşunu Tanrı’nın irâdesine bağlamaktadır.160 

Ona göre Tanrı diledikten sonra eşya var olmaktadır. Eşyanın sonra 

olması zamansal bir sonralık değil ontolojik olarak sonra anlamına 

gelmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
158 İbn Rüşd İbn Rüşd, Kitabu faslu’l-makal ve takrîru ma beyne’ş-şeriati ve’l-

hikmeti mine’l-ittisal, thk. Albir Nasri Nadir, 1. Bs (Beyrut: Darü’l-Maşrık, 1986), 

97-100. 
159 Koons, “Teizm ve Big Bang Kozmolojisi”, 262-263. 
160 Fârâbî, Fusûsu’l-hikem, Resâil Ebî Nasr el-Fârâbî İçinde (Haydarabad: 

Dâiretu’l-Meârif el-Usmaniyye, 1345), 21; Fârâbî, El-Cem’, 191-192. 
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SONUÇ  

Âlemin kıdemi meselesi İlk Çağ’dan beri ontolojik, metafizik, 

bilimsel, kelâmi ve felsefi zeminde her zaman tartışılan bir konu 

olmuştur. Kelamcılar âlemin hudûsunu Tanrı’nın mutlak iradesine 

bağlayarak açıklamaya çalıştıkları gibi, günümüzdeki modern çalışmalar 

bir takım bilimsel nazariyelerden de destek alarak aynı iddiayı 

tekrarlamaktadırlar. Onlara göre âlem zamanda yaratılmış olup bir 

başlangıcı vardır. Âlemin kadîm oluşu beraberinde zorunluluğu getirir. 

Bu daTanrı’nın irâdesinin ortadan kalkması demektir. İrâdesiz bir Tanrı 

anlayışının dinde yeri yoktur. Kelamcıların âlemin hudûsu bağlamında, 

ma‘dûm kavramı üzerindeki tartışmaları bu konunun ana eksenini 

oluşturmaktadır. Kelamcılar kadim bir âlemi reddetseler de başka bir 

âlemde ebedi bir hayatın devamlılığı sadedinde gelecekte âlemin 

ebediliği konusunda filozoflarla aynı kanaati paylaşmaktadırlar.  

İslâm filozofları, âlemin kıdemini temellendirmek için Tanrı’nın 

varlığı, sudûr, sebeplilik ve imkân gibi argümanlara başvururlar. Onlar, 

Tanrı’nın akletmesi sonucu âlemin varlığa geldiğini semavi cisimlerin 

ezeli – ebedi, ay-altı âlemin ise zamansal olduğunu düşünmektedirler. 

Kelamcıların özellikle günümüzde bilimsel teorilerin arkasına sığınarak 

iddialarına destek aramaları yanlış bir yol olarak görülmektedir. Bilimsel 

bir nazariyenin, sonraki dönemlerde başka bir nazariye tarafından 

çürütülmesi gibi örnekler görmek zor değildir. Gelecekte bilimsel 

çalışmaların da zamanla değişmesi, hiçbir çalışmanın son çalışma 

olmadığını göstermektedir. Üstelik daha çok metafizik olarak tartışılan 

ve filozofların argümanlarının daha makul ve doğru olduğunun 

görüldüğü bu meselede son sözü söylemek imkânsızdır. Âlemin 
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kıdemiyle ilgili Tanrı’nın varlığı, âlemin niteliği, Tanrı’nın bilgisi, 

sebeplilik, imkân, zaman gibi argümanlardan hareket eden filozofların 

iddialarının hiçbir tanesi yukarıda tartışılan fizik teorilerin alanına 

girmez. Örneğin bu teorilerden herhangi birisinden hareketle imkânın 

var olmadığı söylenemez. Bu bakımdan ontolojik yönü ile birlikte âlemin 

kıdemi meselesi aynı zamanda metafizik yönü de olduğu için sadece 

bilimsel teorilerle izah edilmekten uzak görünmektedir. Felsefî yönüne 

baktığımız zaman ancak metafiziğin konusu olarak izah edilebilecek 

yönü ile birlikte maddi boyutuyla da fiziğin konusu olabilmektedir. Bu 

bakımdan yapılacak olan yorumlar iki taraf göz önünde bulundurularak 

yapılmalıdır. 
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GİRİŞ 

Din kutsal alan ve kutsal olan ile iletişim ve etkileşim sahasıdır. 

Kutsalın varlık sahası ise yalnızca görünür âlemle (şehadet) sınırlı değil 

aynı zamanda görünmeyen âlemlere (gayp) de uzanan bir sonsuzluktur. 

Bu nedenle dinî alan, salt akla dayalı felsefenin de aralarında bulunduğu 

dünyevî bilimlerin sınırlı alanından daha ötelere, fizikî mekân ve zamana 

sığmayan manevi coğrafyalara ve kutsal tarihlere uzanan namütenahi bir 

alandır. Bu alana girmeye teşebbüs etmek ise temiz olmayı gerektirir.161 

Burada dikkat çekilen temizlik ise maddî ağlar ve bağlardan kurtulmak, 

materyal dünyanın cazibeleri ve albenilerinden sıyrılmak, beş duyu ile 

sınırlı beden kafesinden çıkmak, somuta ve maddeye kilitli çocuksu algı 

seviyesinden yükselerek soyut ve aşkın olana doğru kanatlanmaktır. 

Dinî alana girmek kutsalın arayışına girmekle eşdeğerdir. 

Kutsalla iletişim ve etkileşimin şartı ise metafizik aşktır. Kutsala doğru 

yolculuğa çıkmak isteyen kişi öncelikle adapperestlikten, 

putperestlikten, cüzî aklın mekanik hesaplamalarından ve sınırlı 

algılarından kurtulmalıdır. Çünkü bu alan materyal dünyanın kalıpları, 

formları, kelimeleri, gramerleri ve zahirî görüngeleriyle idrak 

edilemeyecek kadar derinlikli ve geniş kapsamlıdır. Bu alana ayak basar 

basmaz artık bütün görünen varlıklar, görünmez varlıkların, diğer bir 

ifadeyle kutsalın yansıdığı veya tecelli ettiği birer aynaya dönüşür. 

Dünya ve içindeki bütün her şey konuşan bir ayet, ışıldayan bir sembol, 

öteleri gösteren bir işaret ve son tahlilde kutsalın bir tezahürü haline 

gelir. 

 
161 Kuran, Vakı’a 56/79; İhvân-ı Safâ, Resâil, IV, s. 197 
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Kutsalı en iyi temsil eden insan, sahip olduğu beden ve nefs (ruh) 

sayesinde görünen ve görünmeyen âlemleri maddî ve manevî varlığıyla 

haykıran Tanrı’nın sembolüdür. Özü itibariyle sembolik bir varlık olan 

insan, yaşamı boyunca sembolik davranmaya ve sembol üretmeye 

meyleder. Nitekim o hayallerini, düşüncelerini, rüyalarını ve duygularını 

birer sembol olan kelimelere dökerek konuşur, bütün hesaplamalarını 

birer sembol olan rakamlarla yapar, merasimlerini, ayinlerini, 

bayramlarını, düğünlerini ve taziyelerini sembollerle icra eder. 

Sembollerin kaynağı olan insan, şiir yazarken de müzik yaparken de 

resim çizerken de dans ederken de ibadet ederken de aslında her daim 

sembolik bir faaliyetin içerisinde ve sembol üreterek yaşar. 

Öte yandan kutsal âlemin aşkın ve sonsuz anlam yüklü sözleri, 

materyal dünyanın ağları ve bağları ile kuşatılmış olan insana olduğu gibi 

değil, tenzilen yani insanın algı seviyesine inerek ya da indirgenerek 

nazil olurlar. İnzal olurken sembolik, mitik, ikonik, misâlî, temsilî veya 

müteşabih bir yapıya bürünen bu sözleri anlamak bir tür bâtınî tefsir 

sayılan te’ville mümkündür. Adeta rüyaların tabir edilmesine benzer bir 

yolla anlaşılması ve yorumlanması gereken bu kutsal sözlerin özel din 

dili ışığında incelendiği takdirde doğru anlaşılabilir. Bu yüzden dinî 

metinleri incelerken, onları nazil olmadan önceki âlemine götürmek ve 

çıkış kaynağına veya evveliyatına döndürmek yani te’vil etmekle 

mesajlarının şifreleri çözülebilir.  

Dinî metinlerin özel din dilini ve sembolik doğasını anlama, 

te’vil etme ve yorumlamada anahtar rol oynayan şey misâl âlemini 

keşfetmektir. Nitekim metafizik âlem ile fizikî âlem arasında ara bir âlem 

olarak varsayılan misâl âlemi ontolojik olarak temsilî veya misâlî bir 

doğaya sahiptir. Metafizik âlem ile fizikî âlemin niteliklerini taşıyan bu 
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âlem temsil ettiği çift boyutlu doğasıyla sembollerin ana vatanı olarak 

düşünülür. İnsanın sahip olduğu derin nefsanî-psikolojik boyutu, 

kurguladığı hayaller ve gördüğü rüyalarla varlığına kaçınılmaz olarak 

olanak tanınan bu âlem tıpkı aynaya yansıyan görüntüler, çizilen 

resimler, çekilen filmler, beyaz perdeye yansıyan karakterler, suya 

akseden varlıklar, hayal edilen cisimler, rüyada müşahede edilen 

varlıklar gibi cismanî özelliklere sahip olduğu halde yırtılmaktan, 

yıpranmaktan, kesilmekten ve delinmekten uzak temsilî varoluşa 

kaynaklık eden âlemdir. Buna göre aklanî-nuranî âlem ile maddi-

karanlık âlemin birleştiği bu kızıl ülke, bu arz-ı melekût, bu miraç diyarı 

sembolizmin ve din dilinin kaynağıdır. O halde bir taraftan kutsalla 

iletişim veya etkileşimin kurulduğu, vahyin, keşfin, şühûdun, miracın 

hatta cennet ve cehennemin tarih ötesi kutsal coğrafyası olarak anlaşılan, 

diğer taraftan insanın derin nefsanî-parapsikolojik katmanları, yaratıcı 

hayal dünyası veya rüyalar âlemi olarak bizzat insanın bâtınî dünyasında 

tezahür eden misâl âleminin varlığına imkân tanımak din dili ve dinî 

sembolizmin şifrelerini de çözmek anlamına gelecektir. 

 

1. Din, Dinler Tarihi ve Dinler Tarihçisi 

Dinin evrensel tanımları arasında ileri sürülmüş belki de en 

kapsayıcı olanı, dinin “kutsala verilen cevap” olduğu şeklindeki 

tanımdır.162 Bu tanımın yeryüzündeki bütün dinî hatta mistik söz, eylem 

ve ritüeli kapsayacak nitelikte kuşatıcı olduğu görülmektedir. 

 
162 William Paden, “Reconceiving the Category of Sacred” Comparative Studies in 

the History of Religions”, Museum Tusculanum, ed. Jorgen Podemann Sorensen, 

1999, 94; Arayış: Tarih ve Dinde Anlam, trc. Cem Soydemir (Ankara: Doğu Batı 

yay., 2017), 1; Muharrem Yıldız - Mehmet Mekin Meçin, “Din Fenomenolojisi ve 

Belli Başlı Öncüleri”, Ekev Akademi Dergisi, 53 (2012): 268. 
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Yukarıdaki kapsayıcı ve evrensel tanımlama denemesi dışında, “din 

nedir?” sorusuna verilen cevaplar arasında; “din vicdandır” tanımı da 

kayda değerdir. Bu tanıma göre din kelimesinin kökeni, Zerdüştîliğin 

kutsal kitabı Avesta’ya dayandırılan ve vicdan anlamına gelen “dainya” 

kelimesinden türetilmiştir.163 Dinin vicdan ile tanımlanması, doğası 

gereği temiz olan insanın tanrısal veya kutsal varlığına dikkat çekmesi 

ve böylece vicdanlı davranmanın dindar olmakla eşdeğer görülmesi 

çarpıcıdır. Yine bu tanım Mevlâna Celaleddin’in “Müftüler fetva verseler 

de sen yine kalbine danış!”164 şeklindeki sözünü hatırlamaktadır. Din ile 

ilgili yapılacak üçüncü ve belki de büyük oranda evrensel sayılabilecek 

tanım, “din imsaktır” şeklindeki tanımdır. Zeki insan ya da ilk insan 

Adem’den beri adeta insanlık tarihi boyunca bir imsak tarihi ile karşı 

karşıya olduğumuz anlaşılmaktadır. İlk dindar insanın aldığı ilk dinî 

talimat aynı zamanda bir imsak eylemiydi: “ve dedik ki «ya Âdem sen 

ve zevcen Cenneti mesken edin, ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol 

yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın ki haddi aşan zalimlerden 

olmayasınız!”165 Bu emir İnsanlık tarihi boyunca ve tüm bir dinler tarihi 

içerisinde varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Nitekim din, büyük 

oranda kendini tutmaktır aslında ve bu sadece Ramazan Ayı veya oruçla 

sınırlı değil, gündelik yaşamın tamamında ve ömür boyunca gerektiğinde 

kendini tutmak; bazı düşünce, söz ve eylemlerden kaçınabilmek, kendine 

hâkim olabilmek, irade sahibi bir varlık olduğunu kanıtlayabilmektir. 

 
163 Avesta Yesna 33/13; Yeştha, Haduht Nesk, Fargard 2, 14-1; Viştasp Yeşt, 

Fargard 8, 56-60; İbrahim Purdavud, Avesta: Gataha, ed. Ferid Muradi (Tahran: 

İntişârât-i Nigah, 1394), 1: 119. 
164 Mevlânâ, Fîhî Mâ Fîh, ed. Selçuk Eraydın, trc. Ahmet Avni Konuk, 6. Bs 

(İstanbul: İz Yay., 2006), 48. 
165 Bakara 2/35 
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Kutsala ilişkin deneyimi166, fizikötesi arayışların sonunda 

ulaşılan dinî tecrübeyi, sırlı ve bilinmez gaybi alanlarla irtibat kurma 

çabasını, esrime (cezbe) ve erginlenme (keşf-şuhûd) hallerini, materyal 

dünyanın sınırlı alanlarıyla sınırlı dilin ötesine geçen sembolik ve 

imgesel din dilini ve en nihayetinde en mükemmel varlık olarak tasavvur 

edilen kutsal veya Tanrı’ya özenme, öykünme ve benzeme girişimlerinin 

tamamını “din” kelimesinden daha iyi ifade edecek bir araç olamaz. 

Nitekim bu terim yalnızca Tanrı, ruh, melek, şeytan ve ölüm sonrası 

hayat gibi gaybî-metafizik imana işaret etmez aynı zamanda her türlü 

kutsala ilişkin deneyime ve bu bağlamda varlık, anlam ve hakikate dair 

her türlü düşünceye de atıfta bulunduğu hesaba katıldığında din, kitaplı-

paygamberli inançlardan, kitapsız-peygambersiz dinlere, düşüncelere ve 

mitlere kadar, ilkel kabilelerden putperestlere hatta gelişkin 

imparatorlukların içerisinde yeşeren bütün metafizik arayışlara ve 

meraklara kapı aralamak gibi bir kapsam alanına sahiptir.167 

Hakikî ve anlamlı bir dünyanın bilincine erişmek, kutsalın 

keşfiyle yakından ilişkilidir. Nitekim insanın arzularına ve 

deneyimlerine bir anlam vermeden herhangi bir bilince veya farkındalığa 

ulaşması beklenemez. İnsan yaşamı, doğaüstü ya da metafizik 

modellerin taklit edilmesiyle anlam kazanmaya başlar ve “insanüstü 

varlıklara öykünmek” ise dinsel bir yaşam alanına ayak basmak 

anlamına gelir. Antik dönemlerden beri insanın varoluşu için bir idol, bir 

rehber, üstün güçlere sahip kutsal bir varlık ya da Tanrı’yı taklit etmek 

ezeli bir arzu olarak varlığını korumuştur. Buna göre insan olarak 

yaşamak, üstün niteliklere sahip olan bir varlığı rol model kabul etmeyi 

 
166 Eliade, Arayış: Tarih ve Dinde Anlam, 11. 
167 Eliade, Arayış: Tarih ve Dinde Anlam, 11. 
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ve buradan hareket ederek dinsel bir faaliyete koyulmayı beraberinde 

getirmiştir. Diğer bir deyişle, “insan olmak” ya da “insanî sıfatları 

kazanmak üzere insan haline gelmek” ya da “beşerden insana 

yükselmek” dindar olmakla eşdeğerdir.168 

Yukarıdaki dinî tanımlardan hareketle dinler tarihi, kutsalın 

tezahürlerinin izini sürmek, insanlığın tümel tarihsel vicdanının sesine 

kulak vermek, insanlığın kutsal imsak tarihini veya kronolojisini takip 

etmektir. Yine dinler tarihi, bütün bilinen ve bilinmeyen malum ve 

meçhul kutsal aşıkların, vicdan babalarının, imsak meydanı 

pehlivanlarının, peygamberlerin, peygamberşahların, manevî 

coğrafyaların kahramanları ve hakimlerinin yol haritasını, biyografisini, 

siretini, mirasını içtenlikle incelemektir. Dinler tarihi yalnızca 

peygamberli büyük tevhit dinlerini incelemekle kalmaz aynı zamanda 

dinlerin büyük mistiklerini, saklı hazinelerle dolu imgeler ve simgeler 

dünyasını, bütün halkların kuşaklar boyu aktarıla gelen rivayetlerini ve 

mitlerini de mütalaa etmek gibi soylu ve dipsiz geleneklerin avcısıdır.169 

Bu bakımdan dinler tarihi, ezelden ebede akan hikmet ırmağını (el-

hikmetu’l atika, el-hikmetul halidiyye, el-hamiretu’l ezelliye), doğudan 

veya batıdan yeşerip boy veren bilgelik soyağacını, Güneşin, ateşin ve 

nurun parladığı bütün kutsal coğrafyaları,170 tenzil, te’vil ve tefsirin 

 
168 Eliade, Arayış: Tarih ve Dinde Anlam, 12. 
169 Mircea Eliade, İmgeler ve Simgeler, trc. Mehmet Ali Kılıçbay, 1. Bs (Ankara: 

Doğu Batı yay., 2017), 37. 
170 Sühreverdî, “el Meşari’ ve’l-Mutârahât”, Mecmua-yi Musannefât, 2. Bs (Tahran: 

İntişârât-i Muessese-i Mutalaat ve Tahkikat-i Ferhengi, 1375), 1: 1: 503; 

Sühreverdî, Kelimetu’t-Tasavvuf, ed. Henry Corbin v.dğr., 2. Bs (Tahran: İntişârât-

i Muessese-i Mutalaat ve Tahkikat-i Ferhengi, 1375), 4: 117; Taki Rüstemvendî, 

Endişe-yi İranşehrî der Asr-i İslamî (Tahran: İntişârât-i Emir Kebir, 1392), 341; 

Henry Corbin, İslam-i İran: Çeşmendâze-yi Felsefî ve Manevî, trc. Seyyid 

Ziyauddin Dehşir, 1. Bs (Tahran: İntişârât-i Sofya, 1391), 2: 232-236. 



99 | BATÜ İSLAM ARAŞTIRMALARI I 

 

hermetik dünyasını,171 dinî ve mitik metinlerin ve rivayetlerin din dili 

şifrelerini, sembollerin arka planını, rüyaların tabirini, yaratıcı hayal 

âlemini,172 vahiy kaynağı olan misâl âlemini teşhis edip ortaya çıkaran 

bir fenomenoloji veya “keşfu’l-mahcup”tur.173 

Dinler tarihi, zahirden batına, fizikten metafiziğe, kalıptan kalbe, 

eşkâlden anlama giden hermetik bir yolculuktur. Bu yolculukta Dinler 

tarihi, dinî arayışların ve insanın metafizik aşkının ifade biçimi olan özel 

ve özerk dile ve bu dilin te’vil gücüne sahiptir. Din dili olarak ifade 

edilebilecek bu ifade biçiminin şifrelerini, mesajlarını ve yorumunu 

te’vil gücüyle ortaya çıkaran dinler tarihi, yetkin bir yorum bilgisi ve 

hermetik bir dehayla, yalnızca fosiller, yıkıntılar ve modası geçmiş 

mucizeler ve mitolojiler müzesi olmaktan kurtulur böylece dinler 

tarihçisi için insanı insan haline getirecek hayat dolu mesajların, 

anlaşılması gereken saklı hazinelerin şifrelerini çözen deşifre edici bir 

saha haline gelir.174  

Tıpkı genel bir tarihçi gibi, dinler tarihçisinin çalışma sahası 

oldukça geniştir. Çünkü kutsalın tezahürlerinin izinde yol alan dinler 

tarihçisi, ilk zeki insandan günümüze kadar devam eden bütün manevî 

arayışların, dinî-mitik metinlerin, kutsala verilen tüm cevapların ve 

karşılıkların kronolojisini takip etmek gibi bir sorumluluk taşımaktadır. 

 
171 Henry Corbin, Zaman-i Edvarî der Mazdayesna ve İrfan-i İsmailiye, trc. 

İnşaullah Rahmetî, 1. Bs (Tahran: İntişarat-i Sofya, 1394), 19; Henry Corbin, 

Tahayyül-i Hallak der İrfan-i İbn Arabî, trc. İnşaullah Rahmetî (Tahran: İntişarât-i 

Camî, 1384), 75. 
172 Corbin, Tahayyül-i Hallak der İrfan-i İbn Arabî, 321-326. 
173 Corbin, Zaman-i Edvarî der Mazdayesna, 19, 205-206; Taki Purnamdariyân, 

Akl-ı Surh: Şerh ve Te’vil-i Dastânhâ-yi Remzî-yi Sühreverdî, 1. Bs (Tahran: 

İntişârât-i Sohan, 1390), 38; Buşra Arslan Meçin, Melekût Ülkesine Açılan Kapı: 

Misâl Âlemi (İstanbul: Sufi Kitap yay., 2021), 70-75. 
174 Eliade, Arayış: Tarih ve Dinde Anlam, 12. 
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Ancak dinler tarihçisi, genel bir tarihçiden farklı bir görev daha 

üstlenmektedir. Nitekim o, zahirî fenomenlerin altında yatan manayı 

yakalamak, ritüellerin ve sembollerin berisindeki aşkın hikmeti tespit 

etmek, dinî fenomenlerin farklılıklarını ve ortaklılıklarını ortaya koymak 

ve son tahlilde güçlü bir hermetik kabiliyetle simgeleri-imgeleri, 

metinleri, rivayetleri yorumlamak suretiyle insanın metafizik aşkına ve 

merakına cevap aramaktadır. Dinler tarihçisinin görevi, bir filolog gibi 

davranarak dinî metinlerin aktarıldığı dilin gramerini öğrenmek değil, 

aksine mistik bir filozof gibi dinî rivayetlerin ve metinlerin din dilini 

yakalamak ve böylece tıpkı rüyalarda müşahede edilen vakaları bir rüya 

tabircisi gibi te’vil etmek, sebollerin gizemli-sacret dünyasını deşifre 

etmektir. 

Dinler tarihçisi, salt akla dayalı felsefe yapan ve bu yüzden fiziki 

dünyanın sınırlı bilgi kaynakları ile yetinen logusçu filozof da değildir. 

Nitekim dinler tarihçisi kutsalla ilişkili olan fizik ötesi alanlara, logusun 

peşinde olanlar için girilmesi yasak ve sakıncalı sahalara, derinlik 

psikolojisinin uçsuz bucaksız katmanlarına, yaratıcı hayalin sınır 

tanımaz ve akıl erdirilmez âlemlerine, sınırlı aklın kavramaktan yoksun 

kaldığı nefsin-ruhun derin vadilerine, fizikî-materyal dünyanın 

sınırlarını sonuna kadar zorlayan ve ötelere-zirvelere kanatlanan mitosun 

sığ ve el değmemiş ormanlarına girmeye teşebbüs eden aşkınlık varisidir. 

Bu yüzden filozof, dinler tarihçisine göre daha yüzeysel, daha zahiri, 

daha sınırlı, daha bağımlı, daha yasacı ve selefi kalır. Nitekim dinler 

tarihçisi, kutsalın, kutsalın tezahürlerinin, sembol üretmeye meyilli 

insanın, hayalin, rüyanın, nefsin, gaybın ve fizikötesi bir varoluşun her 

zaman salt akla dayalı felsefenin temellendirmeleri, argümanları ve 

mekanik formülleriyle çözülemeyeceğinin farkındadır. 
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Dinler tarihçisi salt bir mistik veya arif de değildir. Büyük oranda 

dinler tarihçisi ve mistik benzerlik arz etse de ve zaman zaman birbirinin 

rolüne bürünseler de dinler tarihçisi bilimsel ve tarafsız kimliğiyle 

mistikten ayrılır. Çünkü dinler tarihçisi, tek bir mezhep veya tarikatın 

müridi veya mürşidi değil, yeryüzündeki bütün kutsal tezahürlerin ve 

kutsala verilen bütün zayıf veya güçlü yanıtların peşine düşmekte, onları 

empatiyle anlamaya çalışmakta, hermetik bir edayla yorumlamakta hatta 

bir rüya tabircisi gibi tabir etmekte ve her türlü dinî fenomenin 

üzerindeki perdeyi aralayarak öze, anlama ve ortak hakikate ulaşmaya 

çalışmaktadır. Bu bakımdan dinler tarihçisi, herhangi bir dinin derin 

batınî dünyasının lezzetlerine gark olan bir mistikten ziyade, ampirik bir 

bilim adamı sıfatıyla fenomenlerin berisindeki hakikatleri açığa 

çıkarmaya çalışan bir fenomenolog veya kaşifu’l-mahcuptur.175 

2. Din Dili 

Din dili ile kastedilen elbette dinî metinlerin şifahî veya kitabî 

dili değil ve bu bağlamda Vedaların Sanskritçe, Tevrat’ın İbranice, 

İncil’in Aramice veya Kur’an’ın Arapça ile aktarımı ve yazımı değildir. 

Burada din dili ile kastedilen şey, bütün dinî metinlerin ve rivayetlerin 

içerisinde yer alan sembolik, ikonik, mitik veya müteşabih niteliklere 

sahip özel aktarım dilidir. Nitekim din kutsalla ilişkilidir ve kutsal alan 

gaybî ve fizik ötesi bir alandır. Kutsal-gaybî alana ait aşkın anlamlar 

müşâhede âlemine ya da fizikî dünyaya inerler. Aşkın ve sınırsız 

hakikatler ve anlamlar kelime ve kalıpların sınırlı kalıpları içerisine 

olduğu gibi giremezler ve yerleşemezler.176 Bu yüzden bu aşkın manalar 

 
175 Corbin, İslam-i İran, 2: 189. 
176 Gulam Huseyin İbrahim Dinani, Ez Mahsus Ta Ma’kul (Tahran: Müessese-yi 

Pejuheş-i Hikmet ve Felsefe-yi İran, 1394), 262-263. 
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tenzil ederek, fizikî dünya ile sınırlı ve kuşatılı insan zihninin 

formalarına ve algı biçimlerine bürünerek bir indirgemeden veya 

süzgeçten süzülerek tenezzül etmek durumunda kalırlar. Kutsal ve sınırız 

sözler, sınırlı ve maddî bir forma bürünmüş insanın anlayabileceği 

düzeye inerek, tenezzül ederek ve indirgenerek anlaşılır hale gelmeye 

başlarlar.177 Bu bakımdan sınırlı insanî zihnin ve kavrayışın bildiği ve 

tanıdığı kelimeler, kalıplar, betimlemeler ve tasvirler halinde kendilerini 

açığa çıkarırlar. Bu yüzden dinî metinlerin dili, semboller, imgeler, 

simgeler ve bilindik formlar halinde belirirler. Dinî metinlerin 

anlaşılması, din dilinin şifrelerini çözmekle mümkündür. Kutsal âlemin 

hakikatlerini, indirgendikleri veya tenezzül ettikleri formlar içerisinde ve 

salt bu formlar ile sınırlı düşünmek metinleri anlamaya engel olacaktır. 

Bu metinlerin anlaşılması için güçlü bir yorum bilgisi veya te’vil gücüne 

ihtiyaç doğacaktır. Çünkü aşkın hakikatler, nazil oldukları kalıplar ve 

formlar ile sınırlandırılamayacak kadar sınırsız ve derin anlamlara 

sahiptir. Bu derinliği ve sınırsızlığı hesaba katarak içinde tezahür ettikleri 

sözcükler, semboller ve betimlemelerin berisindeki asıl maksadı 

yakalamak ve kelimeleri çıkış kaynağına götürmek ve evveliyatına geri 

döndürmekle yani te’vil etmekle anlamak mümkün olacaktır.178 Bu tıpkı 

rüyada meydana gelen ve müşahede edilen vakalara benzer. Rüyada 

görülen yılan aslında bir imge, bir simge ve bir semboldür. Bu sembolü 

uyandıktan sonra, olduğu gibi yılan olarak görmek ve okumak rüyayı 

anlamaya engel teşkil edecektir. Ama rüyada görülen yılanın aslında bir 

sembol olduğu ve bu sembolün berisindeki hakikî anlamın düşman 

 
177 Dinani, Ez Mahsus Ta Ma’kul, 263. 
178 Henry Corbin, İslam Felsefesi Tarihi, trc. Hüseyin Hatemî, 9. Bs (İstanbul: 

İletişim yay., 2013), 1: 41-48. 
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olduğu ve düşman gerçekliğinin algı dünyamızda bir yılan formunda 

tezahür ederek algı dünyamızın kavrayabileceği bir nesne üzerinden 

kendini deşifre ettiğini fark ettiğimiz anda din dilinin şifrelerini çözmeye 

başlarız. Bu yüzden rüyalar olduğu gibi anlatılmaz ve açıklanamaz 

aksine tabir edilebilir ve rüyadaki sembolik görüngülerin ardındaki 

anlamlara ulaşmak için sembolik şifreleri çözülebilir. Dinî metinlerin de 

tamamı, içine girdikleri dar kalıplar olan sözcüklerin sınırlı alanı ile 

anlaşılmaz, aksine bu metinlerin ifade araçları olan imgeler ve 

sembollerin te’vil edilmesiyle ancak anlaşılır.179 Tıpkı insanî derinliğin 

beden kalıbına girmesi ve bir bakıma ruhanî ve manevî varoluşun 

sembolik bir tezahürü olarak insanın et, kan ve kemikten müteşekkil 

zahirî heykelde belirmesinin çarpıcı bir sembol olması gibi, yine tıpkı 

zihindeki düşüncelerin, gönüldeki duyguların ve anlamların birer sembol 

olan harflerden oluşan kelime ve kalıplarla sembolize edilmesi gibi, yine 

tıpkı bütün yeryüzündeki hesaplamaların, kar ve zarar çıkarsamaların 

taşıdığı sonuçların ve anlamların birer sembol olan sayılar ve rakamlara 

dönüşmeleri gibi, kutsal alana ait aşkın mana ve hakikatler de sınırlı olan 

din dilinin bilinen imgeleri, simgeleri ve sembollerine bürünerek açığa 

çıkarlar.180 

Din dilinin anlaşılması yolunda bazı kavramların anlaşılması 

önem arz eder. Bu kavramlar; tenzil, te’vil, tefsir ve tabirdir. Tenzil 

kavramı, ilk etapta dinî metinlerin veya vahyin kutsal âlemden maddî 

âleme diğer bir ifadeyle lahuti âlemden nasutî âleme inmesi ya da 

 
179 Nasr Hâmid Ebu Zeyd, Kutsal Metin: Otorite ve Hakikat, trc. Muhammed 

Coşkun (İstanbul: Mana yay., 2015), 222-224; Nasr Hâmid Ebu Zeyd, Söylem ve 

Yorum, trc. Muhammed Coşkun (Istanbul: Mana yay., 2015), 242-245. 
180 Taki Purnamdariyân, Remz ve Dastanhâ-yı Remzî der Edebi-i Farsi, 8. Bs 

(Tahran: İntişârât-i Sohan, 1390), 13. 
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indirilmesi olarak anlaşılır. Ancak bu inme veya indirilme yalnızca 

yukarıdan aşağıya veya gökten yere inme eylemini ifade etmekten daha 

önemli bir anlam barındırır. Bu da vahyin veya Tanrı sözlerinin insan 

seviyesine inmesi, aşkın ve namütenahi tanrısal sözlerin sınırlı insanî 

kapasite ve algı düzeyine tenezzül etmesi böylece vahyin insan 

tarafından anlaşılır kılınacak şekilde fizikî/nasutî formlar, imgeler, 

simgeler ve betimlemelere bürünerek insanî algı düzeyine indirgenmiş 

olmasını ifade eder. Nitekim kutsal âlemin anlam dolu manaları ve 

sınırsız anlam yüklü sözleri sınırlı ve dar kaplar ve kalıplardan oluşan 

kelime ve cümlelere dökülerek insanlara aktarılır. Sınırsız anlamların ilk 

indirgenme faaliyeti, sınırlı ve sığ kelime ve kalıplara dökülmesi 

şeklinde gerçekleşir. Tıpkı İbn Sina’nın da dediği gibi, insanlık tekâmül 

bakımından henüz çocukluk hallerini yaşamakta181 ve bu yüzden kutsal 

âlemin mutlak soyut sözlerini algılayacak kapasiteye ulaşmamış 

görülmektedir. Tıpkı 11-12 yaşlarının zihinsel olgunluğuna henüz 

ulaşmamış çocuklara matematik denklemleri ve bilinmeyen soyut 

matematiksel hesaplamaların aktarılamaması gibi, somuta ve fiziksel 

dünyanın materyal araçları aracılığıyla soyut anlamları idrak eden 

insanlar için de Tanrı sözlerinin tenzili diğer bir ifadeyle soyut ve sınırsız 

hakikatlerin somut formlar içerisinde, insanlığın zihinsel algılama 

seviyesine indirgenerek aktarılması gerekli olmuştur. Sonuç olarak 

 
181 İbn-i Sînâ, Resâilu İbn Sinâ, ed. Hilmi Ziya Olgun (İstanbul: Danışgedeyi 

Edebiyat-i İstanbul, 1953), 2: 152-153; İbn-i Sînâ, el-İşârât ve’t-Tenbihât, 1. Bs 

(Kum: Neşrü’l Belâğe, 1375), 141; İbn-i Sînâ, eş-Şifa, et-Tabiiyyât, Nefs, ed. Said 

Zayid vd. (Kum: Mektebetu Ayetullah el-Marâşî, 1404); Seyyid Celaleddin 

Aştiyanî, Şerh-i Hal ve Âra-yi Felsefe-yi Molla Sadra (Kum: Defter-i Tebligat-i 

Havze-yi İlmiye-yi Kum, 1378), 92, 97, 99; İbn-i Sînâ, el-Mebde ve Meâd, ed. 

Abdullah Nuranî, 1. Bs (Tahran: Müessese-yi Mutalaât-ı İslamî, 1323), 114; İbn-i 

Sînâ, el-İşârât ve’t-Tenbihât, 1. Bs (Kum: Neşrü’l Belâğe, 1375), 145. 
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tenzil, Tanrı’nın insanın seviyesine inerek onun anlayacağı ve zihinsel 

algı dünyasına tanıdık gelen formlarla insanla konuşmasını ifade eder.182 

Te’vil ise, tenzil etmeden yani kutsal âlemden indirgenmeden 

önceki hakikî anlamlarıyla tanrısal sözleri anlama çabası olarak 

okunabilir. Kelimenin kökeninden de anlaşılacağı gibi te’vil, sözcüklere 

ve kalıplara dökülmüş ve böylece sınırlandırılmış anlamları evvel 

emirdeki halleriyle anlamaya çabalamak, evveliyata gitmek, kelimeleri 

ve kalıpları ilk kaynağına götürerek tenzil öncesi veya indirgenmemiş 

orijinal haliyle anlama teşebbüsü olarak okunabilir. Tanrı’nın insanla 

konuşmasının hakiki muradını anlama çabasıyla insanın kalıptan kalbe, 

zahirden batına, ilimden irfana, şeriattan maksada, karanlık batı sürgün 

diyarı olan dünyadan doğunun nuranî âlemine doğru girilen bir 

yolculuk183 olarak değerlendirilebilir. Tenzil Tanrı’nın insanla 

konuşması iken te’vil insanın Tanrı ile konuşması olarak 

düşünülebilir.184 

Te’vil ancak dinde derinleşmiş kimselerin başvurabildikleri bir 

yöntemdir.185 Nitekim dinde derinleşmeden dinin özel dilini, sembolik 

 
182 İbn-i Sînâ, el-Edhaviyye Fi’l-Meâd (Tahran: İntişarat-i Şems-i Tebrizî, 1382), 

98-103; Corbin, İslam Felsefesi Tarihi, 1: 45-49; Corbin, Zaman-i Edvarî der 

Mazdayesna, 34; Mehmet Mekin Meçin, “Din ve Yorum Bağlamında Tenzil ve 

Te’vil”, İslam ve Yorum III – Uluslararası Sempozyum (Malatya, 2019), 541-550; 

Dinani, Ez Mahsus Ta Ma’kul, 262-263; Dan R. Stiver, The Philosophy of Religious 

Language Sign, Symbol & Story (Oxford: Blackwell Publishers, 1996), 131-132. 
183 Sühreverdî, “Hikmetü’l-İşrâk”, Mecmua-yi Musannefât, 2. Bs (Tahran: İntişârât-

i Muessese-i Mutalaat ve Tahkikat-i Ferhengi, 1373), 2: 273; Corbin, İslam-i İran, 

12; Oliver Leaman - Seyyid Hüseyin Nasr, İslam Felsefesi Tarihi, trc. Şamil Öçal - 

Hasan Tuncay Başoğlu, 2. Bs (İstanbul: Açılım Kitap yay., 2011), 539; Muhammed 

Ali Muvahhid, Serçeşmeha-yi Hikmet-i İşrâk (Tahran: İntişârât-i Ferarevan, 1374), 

19. 
184 Henry Corbin, İbn Sina ve Temsîl-i İrfanî, trc. İnşaullah Rahmetî (Tahran: 

İntişârât-i Sofya, 1392), 126; Dinani, Ez Mahsus Ta Ma’kul, 264-267. 
185  Al-i İmran 3/7 
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veya müteşabih din dilinin muradını, gerçek maksadını anlamak ve 

mecazdan hakikate gitmek mümkün görünmemektedir.  Bu bakımdan 

te’vil, tekdüzeliğin ve tek tipçi düşünmenin sınırlı ve dar dünyasından 

çıkmaya teşebbüs etmek, herkesin şekilci bir biçimde ezberlediği 

kalıpları aşmak, sıradan yığınlardan ve kör imanla kenetlenmiş 

mutaassıp cemaatlerden kopmak, ortodoksî geleneklerin tartışmasız ve 

yoruma kapalı dayatılmış kısır düşünsel mekanizmalarından kurtulmak 

için atılacak önemli bir adımdır. Te’vilin bireye sağladığı bu kurtuluş ve 

özgürlükle, din bilimcisi, dinî-kutsal metinlerin salt zahirî lafızcılığından 

sıyrılmanın, genel-geçer kanaatler ve geleneksel kabuller zindanından 

çıkmanın, ezber bozan bir anlam arayışına girmenin ve son tahlilde 

sembolden anlama, fenomenden numene, kalıptan kalbe, kelimeden 

manaya, Kabe’den gönle ve mecazdan hakikate giden üretken ve yaratıcı 

bir yola girmiş olur.186 

Te’vil evveliyata, başlangıç zamanlarına, doğuş yerine ve ana 

kaynağa yönelme faaliyetidir. Aynı zamanda iyi bir yorum bilimci ve 

te’vilci olan din bilimcisi, dinî-mitik sözlerin membaına, ilk çıkış 

kaynağına, ait olduğu ana vatanına yönelerek kutsal sözlerin tenzil 

öncesi kutsal zamanına ve kutsal mekanına yükselerek ve sonuçta 

mecazi perdeleri kaldırarak diğer bir ifadeyle bir keşful-macub 

faaliyetine187 soyunarak hakiki mesajların şifrelerini çözmeye çalışır. O 

halde te’vil faaliyeti nefsani bir yolculuk, batınî ve manevî bir yükseliş 

diğer bir ifadeyle maddî-materyal dünyadan misâl âlemine bir suud ve 

urucu temsil eder. Bir tür manevî ve batınî tefsir olan te’vil yolculuğuyla 

 
186 Corbin, İbn Sina ve Temsîl-i İrfanî, 125; Ebu Zeyd, Kutsal Metin: Otorite ve 

Hakikat, 272. 
187 Corbin, İslam-i İran, 2: 189. 
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din bilimci materyal dünyanın mecazî varoluşundan kurtularak ruhanî 

bir doğuşla188 nefsin anavatanı olan hakikî âleme ulaşma ve aşkın 

sözlerin fışkırdığı pınarın başına varma merakı ve heyecanıyla girdiği 

bereketli ve yaratıcı bir yolculuk olarak görülebilir. Bu yolculuk ise 

fizikî-nasuti dünyayı sembolize eden Mısır’dan189, Kayravan’dan190 

veya Batı Sürgün Diyarı’nın191 zahiri perdelerinin karanlığından, 

manadan yoksun ritüellerin puthanesinden, adapperestlikten ve mecazî 

dünyanın zindanından rüya ve hayal sayesinde ipuçları yakalanabilecek 

misâl âlemini sembolize edecek sahraya,192 Doğu’nun nuranî işrak 

ülkesine193 diğer bir ifadeyle sonsuz anlamlar ve aydınlanmalar diyarına 

ulaşmayı hedefler.194 

Yukarıda geçen ifadelerden yola çıkarak, tenzil faaliyetinin, 

sırlar ve kutsal hazinelerle dolu namütenahi yüce âlemden dar, yüzeysel 

ve sınırlı nasutî âleme tenezzülü, inişi, düşüşü ve kısıtlı-sığ insan 

belleğine ve zihinsel dünyasına indirgemeyi ifade ederken, te’vilin, tersi 

 
188 Corbin, Tahayyül-i Hallak der İrfan-i İbn Arabî, 129. 
189 Halkı zalim şehir olan Mısır’dan Yahudiler’in kurtuluş müjdesi olan çıkış. Bkz. 

Tevrat, Bab.3/1-6; Kur’an, Şuara 52; Taha 77 
190 Şeyh’ul İşrak Sühreverdî sembolizminde halkı zalim bir şehir olan batı, 

karanlıklar ülkesi olan dünyanın sembolü. Bkz. Sühreverdî, “Kıssatü’l Ğurbeti’l 

Ğarbiyye,” Mecmua-yi Musannefât, 2. Bs (Tahran: İntişârât-i Muessese-i Mutalaat 

ve Tahkikat-i Ferhengi, 1375), 2: 275. 
191 Sühreverdî, “Hikmetü’l-İşrâk”, 2: 273. 
192 Hem Yahudiler’in Mısır’dan çıkarken yürüdükleri özgürlük diyarı hem de 

Sühreverdî’nin dünya hapishanesinden kurtulduktan sonra ulaşılan özgürlük ülkesi. 

Bkz. Tevrat, Çıkış, Bap:12; 37-40; Maide 26; Sühreverdî, “Akl-ı Surh”, Mecmua-

yi Musannefât, 2. Bs (Tahran: İntişârât-i Muessese-i Mutalaat ve Tahkikat-i 

Ferhengi, 1375), 3: 210; Sühreverdî, “Âvâz-i Per-i Cibrîl”, Mecmua-yi Musannefât-

i Şeyh-i İşrâk, 2. Bs (Tahran: İntişârât-i Muessese-i Mutalaat ve Tahkikat-i 

Ferhengi, 1375), 3: 225-226. 
193  İşrak hikmetinde dünya karanlık batı sürgün diyarı iken melekût âlemi doğunun 

aydınlıklar ülkesidir. Sühreverdî, “Kıssatü’l Ğurbeti’l Ğarbiyye,” 2: 275. 
194 Corbin, İbn Sina ve Temsîl-i İrfanî, 126; Ebu Zeyd, Kutsal Metin: Otorite ve 

Hakikat, 271; Corbin, İslam-i İran, 1: 363-366. 
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bir istikametle tenzilin asıl kaynağına, hakikate ve maksada yükselişi, 

miracı, suudu, hermetik-batıni veya nefsanî bir kutsal yükseliş seferini 

sembolize ettiği söylenebilir.195 

Dinî metinlerin anlaşılma yolu tefsirden ziyade te’vildir. Nitekim 

Kur’an-ı Kerim’de tefsir kelimesi sadece bir yerde geçerken te’vil 

kelimesi en az on yerde kullanılmıştır.196 Çünkü dinî metinlerin hakikî 

manalarının anlaşılması tefsirden ziyade teville mümkündür. Özel bir din 

dili ile indirgenmiş kutsal sözlerin zahirî için tefsir, derinliğine inmek 

içinse tevil kullanılır. Bu bakımdan tevil bir tür manevî ve batınî tefsir 

olarak yorumlanabilir.197 Dinî metinleri anlamak ve kavramak kısmen 

rüya tabir etmeye benzer. Rüyada görülen varlıklar, olduğu gibi değil, 

başka bir anlama ve hakikî dünyasına tercüme edilerek ifade edilir. 

Rüyada görülen yılanın düşmanı sembolize etmesi, uçmanın başarı ve 

kurtuluşu temsil etmesi, düşmenin başarısızlığı ifade etmesi gibi, dinî 

metinlerin de berisindeki anlam dünyasına nüfuz ederek yorumlanması 

ve adeta bir rüya tabiri gibi tabir edilmesi gerekir. O halde dinî metinleri 

te’vil etmek, büyük oranda rüyaları tabir etme faaliyetiyle 

karşılaştırılabilir.198 

Tenzil, tevil, tefsir ve tabir kavramları ışığında din bilimcisi için 

yepyeni bir dünyanın kapıları da aralanmış olur. Bu yeni dünya fizikî 

dünya ile aklanî-soyut dünya arasında olduğu düşünülen misâl âlemidir. 

 
195 Henry Corbin, Vakıanigari-yi Rengha ve İlm-i Mizan, trc. İnşaullah Rahmetî, 2. 

Bs (Tahran: İntişarat-i Sofya, 1390), 277; Corbin, İslam-i İran, 1:359. 
196 Ebu Zeyd, Söylem ve Yorum, 245. 
197 Corbin, Vakıanigari-yi Rengha ve İlm-i Mizan, 23; Corbin, İslam Felsefesi 

Tarihi, 1: 27; Corbin, Zaman-i Edvarî der Mazdayesna, 20; Corbin, Tahayyül-i 

Hallak der İrfan-i İbn Arabî, 75, 103; Corbin, İslam-i İran, 2: 71. 
198 Ebu Zeyd, Kutsal Metin: Otorite ve Hakikat, 222-224; Ebu Zeyd, Söylem ve 

Yorum, 242-247; Corbin, İslam Felsefesi Tarihi, 1: 41; Purnamdariyân, Remz ve 

Dastanhâ-yı Remzî, 122-130. 
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Misâl âlemi ile tanışmak dinî metinlerin mitik, ikonik, sembolik, misâlî 

veya müteşabih dilinin anavatanını tanımak anlamına gelecektir. 

Nitekim tıpkı misâl âleminin ne salt maddi ne de salt aklanî-soyut olan 

aksine her iki âlemin de özelliklerini taşıyan doğası gibi, kutsal 

metinlerin dili de ne tamamen maddî dünyada kullanılan sıradan dil ne 

de aklanî âleme ait aşkın bir dildir aksine dil dili aşkın sözlerin içkin 

formlara bürünerek ve böylece her iki dünyanın arasında ama aynı 

zamanda onları birleştiren bir köprü, “macma’al Bahreyn”199, nurun ve 

karanlığın birleşirken oluşturduğu kızıllık200 ve kimi zaman Cebrail, 

kimi zaman peygamber, kimi zaman ise sufide tecelli eden “kızıl akıl”ın 

dilidir.201 

Dinler tarihinde bilinen önemli bir izlek, dinî metinlerin hakikati 

ifade ederken özel bir din dilini kullandıkları ve bu özel din dilinin her 

zaman kelimeleri ilk ve temel anlamlarıyla kullanmadıkları gerçeğidir. 

Buna göre dinî metinlerde Tanrı’nın geçtiği yerler, ilk ve temel 

anlamıyla muktedir ve egemen bir kralı çağrıştırır. Yine dünyanın 

yaradılışından söz edildiğinde, yoktan ve bir anda Tanrı tarafından ortaya 

çıkarılan bir zemin akla gelir. Bu yaradılış faaliyeti ise, ilk ve temel 

 
199 Muhyiddin İbnü’l-Arabî, el-Futuhâtü’l-Mekkiye, ed. Osman Yahya, 2. Bs 

(Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1994), 2: 148, 204; 4: 406; Abdurrezzak 

Kâşânî, Tefsir-i Kebir Te’vilat, trc. Vahdettin İnce (İstanbul: Kitsan yay., t.y.), 1: 

708; Seyyid Celaleddin Aştiyanî, Şerh-i Mukaddime-i Kayserî ber Fusûsü’l-Hikem, 

3. Bs (Tahran: İntişârât-i Emir Kebir, 1370), 707; Tâcuddin Hüseyin Hârezmî, Şerh-

i Fusûsü’l-Hikem, ed. Allame Hasanzade Amulî, 2. Bs (Kum: İntişârât-i Defter-i 

Tebliğât-i İslami-yi Havza-i Kum, 1379), 1032; Salih Musevî Halhalî, Şerh-i 

Menâkıb-i Muhyiddin Arabî, 1. Bs (Tahran: Kitabhâne-i Hurşid, 1322), 238-239. 
200 Sühreverdî, “Akl-ı Surh”, 3: 228. 
201 Sühreverdî, “Akl-ı Surh”, 3: 228; Corbin, İslam-i İran, 2: 416; Henry Corbin, 

Makâlât (Mecmua-yi ez Makâlât be Zebân-i Farisi), ed. Muhammed Emin Şahcuyî, 

trc. Seyyid Ziyauddin Dehşir, 1. Bs (Tahran: İntişârât-i Hakikat, 1384), 27; 

Purnamdariyân, Akl-ı Surh, 38, 286; Meçin, Melekût Ülkesine Açılan Kapı: Misâl 

Âlemi, 70-79. 
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anlamıyla, deneyimli ve yaşlı bir mimarın elleriyle balçıktan bir çömlek 

yaratmasına benzer bir eylemi andırır. Ne var ki dinî metinlerin 

kullandıkları özel din dili ile aktarılan hakikî mesaj, ilk akla gelen bu 

temel anlamları ve zahirî algıları aşan mesajlardır. Dinî metinlerde 

kullanılan din dili, dilin bu ikinci anlamı üzerine temellendirildiğinden 

dolayı mitik bir karaktere bürünmektedir. Ancak ne yazık ki mit 

denilince ilk akla gelen, doğruluktan ve realiteden uzak fantastik ve 

uyduruk peri masallarıdır. Bu yüzden mitin, dinî bir hakikatin ilk temel 

anlamıyla değil ikincil bir dilde ifadesi şeklinde bir anlam taşıdığı 

ıskalanmaktadır. Gerçek anlamıyla mit yerine kullanılabilecek en uygun 

kelime, semboldür. Mit ve sembol dışında üçüncü bir tanım olarak din 

dilini en iyi ifade edebilecek kelime ikondur. Nitekim ikon, üç boyutlu 

bir nesneyi iki boyutlu olarak göstermektir. Buna göre din dili ikoniktir 

denildiğinde aslında, gerçekte üç boyutlu gerçekliklerin söz ve ifade 

kalıbına girdikten sonra bir boyutunu kaybetse bile, tek boyuta inmediği 

ve iki boyutlu olarak kalmayı sürdürdüğü ama her hâlükârda tek boyutlu 

ve tek anlamlı fizikî dünyanın sıradan dilinden farklılık arz ettiği 

anlaşılmaktadır.202 

 
202 W. Montgomery Watt, Müslüman-Hıristiyan Diyalogu, trc. Fuat Aydın, 1. Bs 

(İstanbul: Birey yay., 2000); William P. Alston, “Religious Language”, The 

Encyclopedia of Philosophy, ed. Paul Edwars (New York: Macmillan Pub, 1967), 

7: 172; Ernst Cassirer, İnsan Üzerine Bir Deneme, trc. Necla Arat (İstanbul: Yapı 

Kredi yay., 1997), 42; Vedran Golijanin, “Paul Tillich’s Theory of Religious 

Symbolism: Meaning, Significance, Potential”, Ad Orientem: Essays from Serbian 

Theology Today,Belgrade: Faculty of Ortodox Theology, ed. B. Šijaković, 2019, 

287; Paul Tillic, A History of Christian Tought: From Its Judaic and Hellenistic 

Origins to Existentialism (New York: A  Touchstone  Book, 1972), 524; Paul Tillic, 

“Te Meaning and Justification of  Religious Symbols”,in: Clayton”, Writings in 

thePhilosophy of Religion, ed. John Clayton, 4 (t.y.): 415; Paul Tillic, Dynamics of 

Faith (New York: Harper & Brothers, 1957), 51-52. 
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Din bilimcisi, dinî metinlerin dili olan din dilinin hakikî 

manasına ulaşmak ve bunları te’vil veya tabir etmek için dinî tecrübenin 

önemli olduğunun farkındadır. Nitekim kutsal, kendisini sıradan/doğal 

gerçekliklerden farklı bir gerçeklik olarak gösterdiğinden din dili, aşkın 

ve mistik bir doğaya bürünür ve doğal alana ait olan sıradan sözcüklerle 

ifade edilmesi güçleşir. Bu bakımdan Tanrı veya kutsal ile iletişim 

kurmak diğer bir ifadeyle din dilini anlamak ve yorumlamak için dinî 

tecrübe önemli bir köprüdür.203 

Din dilinin tahlili yolunda önem arz eden konulardan biri de 

kelime ve anlam arasındaki zıt ilişkidir. Nitekim bir kelime ile kastettiği 

anlam arasında her zaman doğrudan ve sağlam bir ilişki kurulmayabilir. 

Bunun sebebi belki de ontolojik çelişkidir. Çünkü kelime nesneler 

dünyasına (mülk âlemine) anlam ise manalar dünyasına (melekût 

âlemine) aittir. Arka planındaki sınırsız anlamlar ile mukayese dildiğinde 

kelimeler, sınırlı kalıplar ve esneklikten uzak ağlar ve bağlar olarak 

görünürler. Dar ve sınırları çizilmiş bir kalıp olan kelime aracılığıyla 

insan sınırsız anlam dünyasına girmeye teşebbüs eder. Halbuki anlam 

dünyası kelimenin donmuş, sınırlı ve kalıba dökülmüş dar alanına 

yerleşemeyecek ve hapsedilemeyecek kadar geniş, cevval ve esnektir. 

Bu bakımdan anlam kelime gibi bir netliğe, kararlılığa ve son nokta 

konulmuş bir kesinliğe sahip değildir. Anlam, içine sıkışıp kaldığı 

kelime kalıbının işaret ettiği dar anlamdan kanatlanarak bağımsız bir 

şekilde, insanî deneyim ve bilincin ulaştığı derinlik derecesine göre204 

büyüleyici bir esneklik kazanmak gibi bir doğaya, özgürlüğe ve 

esnekliğe sahiptir. Anlamın bu özgün, üretken ve yaratıcı doğasına 

 
203 Turan Koç, Din Dili (İstanbul: İz Yayıncılık, 1998), 195. 
204 Rad 13/17 



BATÜ İSLAM ARAŞTIRMALARI I| 112 

 

rağmen maalesef sınırları kesin şekilde çizilmiş formlar ve kalıplar olan 

kelimelerin içerisine yüklenir ve mahkûm edilir. O halde kelimenin 

zahirini dikkate alarak, bu kalıbın ilk ve temel anlamına sıkı sıkıya 

tutunarak anlam dünyasının namütenahi kapsam alanına vakıf olmak pek 

de olanaklı görülmemektedir. Buradan hareketle, dinî metinlerde 

kullanılan din dilinin kelimeleri kutsalın birer tezahürleri ve bu 

tezahürlerin sınırlandırılmış formlar halinde sunuldukları için, arka 

planındaki derin ve sınırsız anlamlara ulaşmak köklü bir mistik 

tecrübeyle mümkündür. Bu mistik tecrübe, dinî metinlerin ve kutsal 

sözlerin ampirik olmayan doğasını her daim hesaba katmayı ve 

kelimelerin ilk ve temel anlamlarının ötesindeki çoklu anlam 

dünyalarına nüfuz etmeyi beraberinde getirir. Nitekim tecrübe dilden çok 

daha fazlasını içerir ve dinî tecrübe hiçbir zaman dil yoluyla kusursuz 

olarak ifade edilemez.205 

Nitekim birçok dinî gelenekte herkesin bilmediği aksine yalnızca 

seçkinlerin vakıf oldukları özel bir din dilinden veya kutsal bir şiveden 

söz edilir. Bu özel din dili, filolojinin standart kalıplarına sığmayan ve 

dil bilimin yüzeysel analizleriyle şifreleri çözümlenemeyen “kuş dili” 

(mantıku’u-tayr)’dir. Yine bu din dili, hava, gök ve meleklerle 

ilişkilendirilerek “melek dili” veya “melekutî dil” olarak da ifade edilir. 

Bu dil, beşerî dünyaya vezinli, şiirsel ve sembolik olarak tenezzül eder. 

 
205 Aynulkudât Hemedânî, Zübdetu’l Hakâik: Şekve’l-Ğarib ani’l-Evtan ila 

Ulemai’l-Buldan, 1. Bs (Paris: Dâr-i Bibliyun, 1962), 4; Toshihiko Izutsu, İslâm 

Mistik Düşüncesi Üzerine Makaleler, trc. Ramazan Ertürk, 3. basım (İstanbul: Ağaç 

Kitabevi Yayınları, 2010), 119; Rene Guenon, İnisiyasyona Toplu Bakışlar I-II, trc. 

Mahmut Kanık (Ankara: Hece yay., 2010), 174, 181; Ebu Zeyd, Kutsal Metin: 

Otorite ve Hakikat, 286; Fatime Muderrisî - Meryem Arap, Kabe-yi Dil (Tahran: 

Neşr-i Çapar, 1393), 186; Latif Tokat, Dinde Sembolizm, 2. Bs (Ankara: Ankara 

Okulu Yay., 2012), 33. 
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Yaradılışın başlangıcında (kâl û belâ) ve insanî ruhun ana vatanında 

hâkim olan dilin, bu kuşdili olduğu söylenir. Nitekim İslamî gelenekte 

Âdem’in cennette iken şiir veya nazımla konuştuğu aktarılır. Aynı 

şekilde kutsal kitapların da şiirsel, kafiyeli veya nakaratlı bir dile sahip 

oldukları görülür. Şiirsel dil için bu yüzden “tanrıların dili” 

denilmiştir.206 

Din dili, hayal ve rüya sayesinde varlığı inkâr edilemez bir 

varoluşun dili diğer bir ifadeyle misâlî bir dildir. Bu dil tıpkı maddî bir 

varlığın göz önünde hazır bulunmadığı halde hayalde yaratılması ve üç 

boyutlu olarak düşünülmesi gibi ya da rüyada duyu organları kapalı ve 

devre dışıyken görülen ve yaşanılan olaylar ve varlıklar gibi, salt fizikî-

nasutî dünyaya ait olmadığı halde bu maddî formlara bürünen hakikatler, 

misâlî suretler halinde tezahür eder. O halde din dilinin ana vatanı misâl 

âlemidir. Nurlar âlemi ile karanlık maddi âlem arasında bir köprü 

görevini gören misâl âleminde cereyan eden kızıl bir dildir. Nurun ve 

karanlığın buluştuğu, insanla Tanrı diyalogunun cereyan ettiği, beden ve 

ruhun birleştiği, Cebrail ile insanın karşılaştığı rüya âlemi, hayal âlemi, 

misâl âleminin tabir ve te’ville açığa çıkan dilidir. Bu dilin şifrelerini 

çözmek kelimenin kalıbından, bendenin zindanından, sıradan dilin 

gramerinden sıyrılmayı, miraç yaşamayı ve misâl âlemine yükselmeyi 

(suudu) gerektirir.207 

 
206 Rene Guenon, Zebân-i Morgan (Hermes ve Zeban-i Morgan, trc. Emin Aslanî 

(Tahran: İntişarat-i Ceyhun, 1386), 15-21; Corbin, İslam-i İran, 2: 355. 
207 Purnamdariyân, Remz ve Dastanhâ-yı Remzî, 121-130, 441-460; Henry Corbin, 

Arz-ı Melekût, trc. Ziyauddin Dehşirî, 4. Bs (Tahran: İntişârât-i Tahuri, 1378), 128-

129; Corbin, İslam-i İran, 2: 234, 249, 322-327; Mehdi Dehbaşî, “Hembestegi-yi 

Te’vil ba Âlem-i Misal der İrfan-i Şeyh-i İşrak”, İrfan, İslam, İran, t.y., 79-80; 

Purnamdariyân, Akl-ı Surh, 39; Corbin, Tahayyül-i Hallak der İrfan-i İbn Arabî, 

310-312; Corbin, Arz-ı Melekût, 291; Corbin, Zaman-i Edvarî der Mazdayesna, 27-
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3. Sembolizm 

Sembol, eski Yunanca bir kelime olan sumbolon (sum-ballein) 

kelimesinden türemiş ve tanınma ya da onaylanmanın bir işareti olarak 

kırılan ve ikiye ayrılan bir nesnenin her bir parçasını ifade etmek için 

kullanılmıştır. Bu kelime iki parçayı birleştirmek, birbirine bağlamak, 

tanımlamak için kullanılmıştır.208 Buna göre sembol hem somut bir obje 

hem de yazılı bir metin veya sözlü bir rivayet olarak tezahür etmiştir. 

Sembol, iki insanın birbirini tanımasının üzerinden zaman geçtikten 

sonra, başlamış olan ilişkilerini kanıtlamak üzere iki parçaya ayırarak 

yanlarında sakladıkları aynı nesnenin işareti olan parçalardan her birini 

ifade ettiği gibi, kendini tanıtmak ve kim olduğunu kanıtlamak için 

kişiye ait bir imza, bir simge, bir mühür veya kişisel özelliklerini 

yansıtan ve kendisine dair kuşkuları gideren bir nesne olarak da 

kullanılmıştır. Somut bir nesne olarak beliren sembol ayrıca, garanti ve 

güvence sağlayan her türlü araç-gereç veya Atinalı yargıçların 

mahkemeye girdikleri sırada kendi kimliklerini ortaya koymak üzere 

taşıdıkları rozet gibi herhangi bir simge ve alamete karşılık da 

kullanılmıştır.209 

Yazılı dokümanlar hakkında kullanıldığında ise sembol, iki ülke 

veya iki insan arasında yapılan antlaşmayı ifade eden bir ahit veya misak, 

iki nüshaya sahip olan makbuz, imparator tarafından yayınlanan bir 

ferman, bir konu hakkında yapılmış özet, ilke, kısaltma ve reçete için 

kullanılmıştır.210 

 
32; Corbin, Makâlât (Mecmua-yi ez Makâlât be Zebân-i Farisi), 249-272; Meçin, 

Melekût Ülkesine Açılan Kapı: Misâl Âlemi, 72. 
208 Tokat, Dinde Sembolizm, 9. 
209 Tokat, Dinde Sembolizm, 9; Purnamdariyân, Remz ve Dastanhâ-yı Remzî, 5. 
210 Tokat, Dinde Sembolizm, 9-10. 
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Din bilimlerindeki kullanımına gelince sembol, dinî ilkeleri, 

öğretileri, imanın esasları, dinin ritüelleri (şe’âir), imanın işareti, gizemli 

olanın bilgisini, dinî ve mistik olan sakramenti ifade etmek için 

kullanılmıştır. Parçalardan hareketle tümele varmak, işaretten hareketle 

ana yola çıkmak, alametten esinlenerek maksada ve hedefe varmak 

olarak ifade edilebilecek sembol, somut ve zahirî bir nesne veya varlıkla 

sadece bilinebilen, görülemez gaybî bir hakikati keşfetmeye yönelten bir 

alamet ve ayet olarak din bilimlerinde yerini almıştır.211 

Sembollerin özellikleri arasında; kendileri üzerinden daha 

ötedeki bir varlığa gönderme yapmaları, parçadan tümele işaret eden 

düalist bir boyut ve karakterde olmaları, çok anlamlı ve boyutlu esnek 

bir doğaya sahip olmaları, beşerî tecrübe sahasına kapalı alanları ve 

hakikatleri aralamaları, birleştirici ve yapıcı olabildikleri gibi parçalayıcı 

ve bölücü bir nitelikte de olabilmeleri, parçalarının arasında sıkı bağlara 

sahip olmaları gibi noktalara dikkat çekilebilir.212 

Dinî metinleri incelerken özel bir din dilinin kullanılmış 

olabileceğinin farkında olan dinler tarihçisi, din dilinden daha geniş bir 

kapsama sahip olan dinî sembolün temel işlevinin şifrelerini çözmeden 

alana hatırı sayılır bir katkı sağlayamaz. Çünkü din dili yalnızca şifahi-

oral ya da yazılı metinlerle sınırlı iken, dinî sembol yazılı veya sözlü bir 

aktarımın içerisinde saklı olduğu gibi herhangi bir simge veya imge de 

olabilir. İnsanlık tarihinin başlangıcından şu ana kadar geçen sürede 

üretilmiş namütenahi dokümanlar, simgeler, imgeler ve sembollerle 

karşı karşıya gelmeye aday olan dinler tarihçisinin ulaşacağı genel 

sonuçlar oldukça değerli olabilir. Her şeyden önce dinler tarihçisi tüm 

 
211 Tokat, Dinde Sembolizm, 11. 
212 Tokat, Dinde Sembolizm, 17-21; Purnamdariyân, Remz ve Dastanhâ-yı Remzî, 4. 
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kâinatın ve varlıkların semboller aracılığıyla konuştuğu ve varoluşunu 

sembollerle haykırdığının farkındadır. Ancak bu sembollerin her zaman 

somut bir fayda sağladığı ya da sonuca götürerek doğrudan bir hidayet 

misyonuyla yüklü olduğu ilk etapta anlaşılmaz. Çünkü semboller 

hakikatin perdesiz ve saf tezahürleri değil aksine onlar daha derinlerde 

yatan, sanıldığından daha köklü bir ortak-aşkın hakikatin elçisidirler.213 

Dinî semboller, doğrudan tecrübe edilemeyen hakikatleri, gaybî 

veya metafizik alana ait gerçeklikleri materyal dünya sahasına indirmek 

ve böylece aksi takdirde anlaşılamayacak duyu ötesi varlıkların ayetleri 

ve işaretleri olarak tezahür ederler.214 Sözgelimi kozmik ağaç sembolü, 

dünyayı canlı bir bütünlük olarak ortaya koymakta; dünya periyodik bir 

biçimde yenilenmekte ve bu yenilenme sayesinde her daim bereketli, 

zengin ve tükenmez bir hazine şeklinde açığa çıkmaya başlamaktadır. 

Kozmik ağaçla sembolize edilen dünyanın şifreleri çözülmekte ve artık 

dünya kozmik ağaç sembolü aracılığıyla adeta dile gelerek konuşmakta, 

hayatın bizzat kendisi olarak anlaşılmakta böylece hayat varoluşun 

maskelenmiş boyutunu aşikâr kılmaktadır. Artık hayat gündelik yaşamın 

sıradan bir rutini olmaktan daha derin ve daha esrarengiz bir anlam 

kazanmakta, anlam dolu hayatın ifade edilemeyen boyutları, dünyanın 

ve insanın kaçınılmaz kutsal kimliğinin deşifre edildiği derin 

sakramental niteliği fark edilir hale gelmektedir. Dinî semboller 

sayesinde insan hayatı deşifre edilmiş gizemli ve derin bir hazineye 

dönüşmektedir. Adeta dinî sembol insan hayatının kökeninin buraya yani 

 
213 Mircea Eliade, “Dinlerdeki Sembollerin Araştırılması Konusunda Metodolojik 

Düşünceler”, Dinler Tarihinde Metodoloji Denemeleri, ed. Mehmet Aydın 

(Konya: Din Bilimleri Yay., 2003), 115. 
214 Paul Tillic, Teology of Culture (London: Oxford University Press, 1959), 56. 
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dünyaya ait olmadığı, daha uzak ve daha derin köklere sahip olduğu, 

insanın başka bir diyardan, daha mükemmel bir âlemden, doğaüstü bir 

varlıktan ya da Tanrı’dan kökenini alan bir varlık boyutuna sahip kutsal-

tanrısal kimliğini haykırmaktadır.215 

Arkaik insanlar için semboller daima dinî ve kutsal işaretler 

olarak anlaşılmıştır. Çünkü bu semboller gerçek bir varlığa, materyal 

dünyanın zahiri görüngülerinin ötesine yönlendiren sırlı işaretler olarak 

düşünülmüştür. Arkaik insan için güçlü, anlamlı ve dinamik olarak 

algılanan gerçek derinlikli bir varoluşu diğer bir ifadeyle kutsalı 

çağrıştırmıştır. Diğer yandan dünyanın kendisi de aslında Tanrı veya 

doğa üstü bir varlığın eseri olarak tasavvur edilmiştir. Bu antik düşünce 

mekanizmasına göre, dünyanın iç dinamiklerini veya yapısını ortaya 

çıkarmak bir sırrın ifşa edilmesi veya tanrısal-kutsal bir varlığın 

şifrelerinin çözülmesi anlamına gelirdi. Bu yüzden dinî semboller hayat, 

yaradılış ve köken hatırlatıcı bir ontolojik kutsallık misyonuna 

soyunurlar. Böylece dinî semboller, kavramlarla ifade edilmeyen ve her 

zaman için de kavramlarla ifade edilmeye uygun olmayan diğer bir 

ifadeyle kavramlara sığmayan kutsal bir ontolojinin varlığına ışık 

tutmaktadır.216 

Dinî semboller yoruma açık çok sayıda anlamı içinde barındıran 

özelliğiyle insana dünyayı bütüncül bir vahdet içerisinde görme imkanını 

verir. Diğer bir ifadeyle sembol, kesretten vahdete ve vahdetten kesrete 

dönüşebilen hakikatin tümel bir daire şeklinde algılanmasını sağlar. Bu 

 
215 Eliade, “Dinlerdeki Sembollerin Araştırılması Konusunda Metodolojik 

Düşünceler”, 115-116; John Russel Hinnels, “Symbol”, The Penguin Dictionary 

of Religions (Great Britain, 1984), 316. 
216 Eliade, “Dinlerdeki Sembollerin Araştırılması Konusunda Metodolojik 

Düşünceler”, 116; Dinani, Ez Mahsus Ta Ma’kul, 264. 
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işleviyle sembol paradoksal ya da düal zıt kutupları kendi bünyesi 

içerisinde uyumlu bir bütünlüğe kavuşturarak takdim eder. Dinî 

semboller sayesinde insan ruhunun belki de en önemli keşiflerinden biri 

sayılan zıtların ve karşıt kutupların birlik içerisinde örülebileceği gerçeği 

vaktinden önce saf bir biçimde ifşa edilmiş olur. Buradan hareketle 

insan, kâinatın ve tanrıların negatif ve kimi zaman korkunç bir hal alan 

doğalarını kutsal varoluşun tümel ama aynı zamanda çok yönlü ve çok 

anlamlı yapısının bir parçası olarak görmeye başlar.217 

Dinî semboller insanı uçsuz bucaksız kozmosun içerisinde yalnız 

ve bağımsız olmaktan kurtararak bir gerçeğe veya kendi varoluşuna 

bağlayan existansiyal bir nitelik taşır. Sembolleri kavramlardan ayıran 

ayırt edici nokta burasıdır. Nitekim semboller insanı ve hayatı, varlık 

sebepleri olan derin temelleri ve ana kökenleriyle ilişkilendirir ve 

görülmeyen bağıntının yakalanarak manevî olanın yaşanmasını sağlar. 

Semboller kendi içlerinde tanrısal bir parıltı, ilahî bir görkem, nuranî bir 

aura veya hurra218 taşır. Sembolün insanda huşu uyandıran bu derin ve 

sırlı doğasını hisseden insan, kendini artık kâinatta izole dilmiş olarak 

görmez aksine tanıdığı, aşina olduğu ve köken birliğine sahip olduğu bir 

dünyaya açıldığını fark eder. Sembollerin bu existansiyal veya 

kozmolojik işlevi sayesinde insan yaşadığı tecrübelerin tikelliği ve 

 
217 Eliade, “Dinlerdeki Sembollerin Araştırılması Konusunda Metodolojik 

Düşünceler”, 116-120. 
218 Zerdüştilik ve İşrakilikte ilahi nur, manevi görkem ve tanrısal parıltı anlamına 

gelen bir kavram. Bkz. Corbin, İslam-i İran, 2: 167-180; Mehmet Mekin Meçin, 

“Zerdüştîlik ve İşrakîlik’te Tanrısal Karizma: Hurra”, Bingöl Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 17 (2021): 21-33; Mehmet Mekin Meçin, “Zerdüştîlik ve 

İşrakîlik’te İnsan-ı Kâmil Örneği: Keyhüsrev”, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi 8/2 (2022): 258-274. 
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sübjektifliğinden kurtularak kişisel tecrübelerindeki tümelliği ve 

objektifliği yakalar.219 

Kelime hangi işlev için kullanılırsa kullanılsın kesin olan şey 

şudur ki, kelime herhangi bir gizli düşüncenin ve soyut fikrin 

sembolünden başka bir şey olmamasıdır. Kelimeler kalıplara henüz 

girmemiş sınırsız anlam dünyalarının işaretleri olarak herhangi bir 

düşünceyi ifade etmek üzere tahsis edilmiş araçlardır. Bu nedenle ister 

yazılı olsun ister sözlü olsun düşünceler ve sözler esasen bir semboller 

bütünüdür ve sembol üretmeye meyyal sembolik bir varlık olan insan, 

yaşamı boyunca sembollerle konuşur, sembollerle yaşar, sembollerle 

hesaplar ve sembollerle düşünür. Bu bakımdan insanın tüm bir 

yaşamının sembollerle iç içe olduğu ve bu hayatın baştanbaşa semboller 

üzerine kurulu olduğu söylenebilir.220  

İçinde kullanılan kutsal sözlerle, yapılan hareketlerle, yer alan 

nesneler, işaretler, imgeler ve jestlerle her ayin aslında bir semboller 

bütünüdür. Bu yönüyle ayinler aslında canlandırılmış ve harekete geçmiş 

sembollerdir ve her ayinsel hareket ve jest birer semboldür. Ancak 

sembolün kendisi, zamanlar üstü ve tarih ötesi özelliğiyle spesifik bir 

zamana bağlı ve kayıtlı olmayan bir mesajın taşıyıcısıdır. Bu tarih ötesi 

boyutu sayesinde sembol ayin ile mukayese edildiğinde bir üstünlük elde 

eder. Çünkü ayin ve içerisinde tekrarlanan ayinsel söz ve hareket tarihle 

kayıtlı ve sınırlı özelliğiyle değişkenken sembol kapsamlı ve evrensel 

mesajını her zaman koruyabilme özelliğine sahiptir. Bununla birlikte 

ayin ve sembol aynı gerçeğin iki farklı tezahürüdür ve bu gerçek 

 
219 Eliade, “Dinlerdeki Sembollerin Araştırılması Konusunda Metodolojik 

Düşünceler”, 120. 
220 Guenon, İnisiyasyona Toplu Bakışlar I-II, 174-181. 
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sayesinde, evrensel varoluşun bütün mertebelerini birleştiren özelliğiyle 

insan, daha üst varlık mertebeleriyle semboller üzerinden iletişim kurma 

imkânı doğar.221  

Belli niteliklere sahip bir hakikat, başka niteliklere sahip bir 

gerçeklikle temsil edildiğinde sembolizm ortaya çıkar ve böyle bir 

durumda bu iki gerçeklikten biri diğerinin sembolü haline gelir.222 

Sembolü sembol yapan bu ilkeden hareketle onun mitten daha geniş bir 

kapsama sahip olduğu söylenebilir. Çünkü sembol çok sayıda ve çok 

farklı varoluş boyutlarına elverişli iken mit sadece belirli bir varoluş 

boyutuyla ortaya çıkar ve bu yönüyle sembole göre daha basit, sınırlı ve 

özel bir durumu ifade eder. O halde sembolün bir tür olduğu buna karşın 

mitin bu türün çeşitlerinden sadece birini oluşturduğu söylenebilir. Yine 

her mit bir semboldür ama her sembol bir mit değildir ve bu bakımdan 

mitler sembolik anlatılardır denilebilir. Mit, ilk temel anlamından 

saptırılmadan ve yozlaştırılmadan önce, özellikle Yunanlar tarafından 

bireysel bir fantezi haline getirilmeden önce özü itibariyle sembolik bir 

anlatımdı ve varoluşun vazgeçilmez kaynağıydı. Buradan hareketle 

bozulmadan önceki ilk bakir anlamıyla mit kesinlikle fabl ile eş anlamlı 

değildi. Çünkü Latince bir kelime olan fabula olarak ifade edilmiş fabl, 

konuşmak anlamına gelen fari kelimesinden türetilmişken Yunanca bir 

kelime olan muthos olarak ifade edilmiş olan mit ise, sessiz, dilsiz, 

kapanmış ağız ve dolayısıyla sessizliği ve sükûtu temsil eden Latince mu 

veya mutus kelimesinden türetilmiştir.223 

 
221 Guenon, İnisiyasyona Toplu Bakışlar I-II, 176-177; Purnamdariyân, Akl-ı Surh, 

38. 
222 Purnamdariyân, Remz ve Dastanhâ-yı Remzî, 11. 
223 Guenon, İnisiyasyona Toplu Bakışlar I-II, 181-184. 
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O halde eğer mit kelimesi suskunluğu veya sessizliği ifade 

ediyorsa, sembolizmin bir türü olarak spesifik bir durumu nasıl beyan 

edebilir? Aslında bu soruya verilecek cevap sembolizmin veya sembolik 

anlatımın ruhuna oldukça uygun düşmektedir. Çünkü bu sessizlik 

düşüncesi doğaları gereği açıklanamayan ya da doğrudan gündelik 

yaşamın diliyle izah edilemeyen ve iletilemeyen durumlar karşısında 

gerçekleşen bir tavır veya temaşa hali olarak anlaşılır. Nitekim 

sembolizmin temel niteliklerinden biri de zaten izah edilemeyen, 

iletilemeyen ve açıklanamayan bir şeyi telkin etmek, sezdirmek, bir 

mertebeden başka bir mertebeye, varoluşsal bir seviyeden başka bir 

seviyeye, alt düzeyden daha üst bir düzeye geçmek, kolay algılanabilen 

ve yakalanabilen şeylerden zor algılanabilen ve güç yakalanabilen 

şeylere ulaşmak için kurulan sessiz ve kimi zaman sözsüz bir köprüdür. 

Öyleyse sembolizmin bir türü ve alt kategorisi olan mit de izah 

edilemeyecek şeylere karşı sessiz kalarak izah edilebilir bir dil ve söylem 

kullanarak, söylenmek istenen şeyi başka bir şekilde söylemektedir. Bu 

bakımdan mitte söylenen şey çoğunlukla söylenmek istenen ya da 

iletilmek istenen şeyden farklılık arz eder. Literal olarak alogori (kinaye 

ve istiare) de aynı anlama gelmekte ve burada da kelime olarak alegori 

başka bir şey demek anlamına gelmektedir. Buna göre eğer mit söylemek 

istediği şeyi söylemiyorsa ve bu manada asıl maksadı ifade etmede bir 

sükût haline bürünerek baka bir şey söylüyorsa, sembolik anlatımın 

metodu olan analojik yola başvurarak asıl söylenmesi gereken maksadın 

ya da iletinin kendisine karşı sessizliği yeğlemekte ve böylece asıl 

maksadı muhatapta uyandırmakta ve ateşlemektedir.224 

 
224 Guenon, İnisiyasyona Toplu Bakışlar I-II, 185-190; Corbin, İslam Felsefesi 

Tarihi, 1: 47; Frederick Sontag, “Words of Slience: The Context for God”, God in 
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Sembolizm felsefeden ayrı hatta kimi zaman felsefeye zıt bir 

yerde konumlanır. Çünkü dilin en sıradan ve en doğal formlarıyla ifade 

edildiği şekliyle felsefe aslında analitikken sembolizm sentetiktir. Dilin 

biçimi, tıpkı insan aklı gibi dağınıktır ve dil aklın emrinde iş görerek 

aklın bir aletine dönüşür ve büyük oranda aklın belirlediği sınırlarda 

dolaşarak akıl tarafından belirlenmiş yolu izler. Ne var ki sembolizm 

sezgiye dayalıdır ve doğası gereği sınırları aşan daha üst bir entelektüel 

kaynağa, akıl üstü veya akıl ötesi bir alandan kaynağını alan sezgiyle iş 

görür. Bu bakımdan sembolizm dilin standart akıl ve mantık dairesiyle 

sınırlı doğasından ayrılır ve böylece sınırsız bir alana girme teşebbüsüyle 

en yetkin ifade gücünü yakalar. İzah edilemez ve dilin standart 

kaideleriyle iletilemez varlığın aktarımı ve açıklanması karşısında, 

filozofun önermelere dayalı metotları ne kadar işe yarayabilir? Varlığın 

metafizik boyutu söz konusu olduğunda, felsefe ne kadar mükemmel 

olursa olsun aslında bir sap ve saman hükmünden başka bir şey ifade 

etmez. Çünkü felsefenin teorik olarak en uzak noktaya kadar 

ilerleyebileceğini kabul ederken bu, felsefenin aklın en uç noktasına 

kadar gidebileceğini ifade etmek içindir. Halbuki din dili ve sembolizm 

veya mitik anlatımla mukayese edildiğinde felsefe aslında önemli bir şey 

ifade etmemektedir. Çünkü sembolik alan her türlü rasyonel bilginin 

ötesinde hatta üstünde kalan bu boyutuyla felsefe için her zaman 

girilmesi yasak mayınlı bir arazi gibi kalacaktır. Düşünce ve dil 

standartlarının çizdiği alanın dışına ve ötesine odaklı olan sembolizmin 

bu metafizik aşkı ve bu aşktan kaynaklı aşkınlığı ve taşkınlığı karşısında 

felsefenin zahirî, sınırlı ve kısır kalmasının yanı sıra, sembolizmin tarih 

 
Language, ed. R.P. Scharlemann - G.E.M. Ogutu (New York: Paragon House, 

1987), 144. 
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ötesi ve zamanlar üstü bir geleneğin veya hikmetin taşıyıcısı ve temsilcisi 

olarak, tarihin belirli bir zaman sınırı içerisinde ortaya çıkmış ve o 

zamana bağlı kalan felsefenin tarihsel ve tarihe bağımlı kalan sınırlı 

alanına da sığmayacak bir kapsam alanına sahiptir.225 

Sembolizmin temel özelliği, hakikatin bütün mertebelerini 

birbiriyle uyumlu bir biçimde ilişkilendirmesi ve varlığı bir bütün 

halinde (vahdet-i vücut) takdim etmesidir. Parçaları uyumlu bir biçimde 

ilişkilendirerek bütünsel bir varoluşu ifşa eden sembolizm tabiattan 

tabiat ötesine (nasuttan lahuta) veya fizikten metafiziğe (mahsusattan 

ma’kulata) hidayet eder. Bu uyumlu ve bağlantılı varoluş biçimine 

yönlendiren sembolik bakış açısına göre, artık tabiat tamamıyla bir 

sembolden başka bir şey değildir. Nitekim tabiat gerçek anlamını 

kazandığında, diğer bir ifadeyle tabiat üstü veya metafizik hakikatlerin 

bilgisine yönlendirecek ve yükseltecek bir köprü niteliğine 

büründüğünde hakikî işlevini ve manasını kazanmış olur. Sembolizmin 

tam olarak yapmak istediği de bundan başkası değildir: İnsanı tabiatüstü 

ya da metafizik hakikatlerin bilgisine ulaştırmak. Bu yüzden “evren 

anlayabilenler için Tanrı’nın bir nevi dilidir” denilmiştir: “Gökler 

Allah’ın izzetini beyan ederler.”226 Nitekim sembolizmin içinde kökü 

insanlık kadar eski olan bir nitelik bulunur ve bu nitelik ezelden ebede 

akan ilahî geleneğin veya Tanrı Kelamı’nın içinde bulunan bir 

niteliktir.227 Hatta bu sembolik nitelik bizzat yaradılış veya evrensel 

 
225 Guenon, İnisiyasyona Toplu Bakışlar I-II, 195-198; Purnamdariyân, Akl-ı Surh, 

39. 
226 Mezmurlar 19, 1-2 
227 Sühreverdî, “el Meşari’ ve’l-Mutârahât”, 1: 503; Sühreverdî, “Se Risale ez Şeyh-

i İşrâk”, Mecmua-yi Musannefât, 2. Bs (Tahran: İntişârât-i Muessese-i Mutalaat ve 

Tahkikat-i Ferhengi, 1375), 117; Gulam Huseyin İbrahim Dinani, Şuâ-i Endişe ve 

Şühûd der Felsefe-yi Sühreverdî (Tahran: İntişârât-i Hikmet, 1393), 439; 



BATÜ İSLAM ARAŞTIRMALARI I| 124 

 

zuhurun içinde saklı olan bir niteliktir. Bu nitelik daha özelde ise insanî 

ölçekte kadim geleneğin içindedir ve söz edilen bu kadim gelenek ise 

bizzat Tanrı’nın vahyidir. Aslında bütün gelenekler bu köklü geleneğin 

farklı formları ve ana gelenekten türeyen biçimlerdir. Zamanlar üstü bu 

kadim gelenek, çağlar boyu nakledilen sembollerle taşınır. Çünkü 

semboller tarih ötesi, zamana ve mekâna sığmayan doğalarıyla hiçbir 

tarihle kayıtlı ve sınırlı kalmayan ebedî ve ezelî hikmetin taşıyıcısı olan 

şifreler ve ayetlerdir.228 

Sembolizm ile mukayese edildiğinde felsefe, insanî/nasutî 

hikmettir ya da insanî hikmetin yalnızca bir formudur. Bu yüzden felsefe 

tamamen rasyonel bir spekülasyon olarak aşkın hakikatlere ulaşmaktan 

acizdir. Felsefe akli bir tasavvur, aklın sınırları içerisinde hareket eden 

sistematik düşünce biçimidir ve akıl ise tamamen insanî bir yetenektir. 

İnsanî hikmet, din dışı anlamıyla dünyevî-seküler bir hikmet olan 

felsefenin aşkın ve zamanlar üstü hikmetin alanına girmeye cesaret 

edemeyen beş duyu bilgi kaynağıyla sınırlı bu bakımdan da zahirî-selefî 

bir düşünsel faaliyettir. Gerçek hikmet söz konusu olduğunda felsefenin 

herhangi bir şey ifade etmediği ve diğer bir ifadeyle bir şey olmadığı, 

hakikat bilgisi yolunda tersine çevrilmiş bir gölge olduğu görülecektir. 

Kendisine kaynaklık eden philosophia kelimesinin zahiri anlamı dikkate 

alındığında bile felsefenin aslında hikmet olmadığı, olsa olsa hikmete bir 

hazırlık olduğu ve hikmete giden yola girmeye bir teşebbüs olduğu 

anlaşılacaktır. Bu yüzden felsefe kendini aşan bir şeye doğru götürme 

 
Rüstemvendî, Endişe-yi İranşehrî der Asr-i İslamî, 341; Corbin, İslam-i İran, 2: 

232-236. 
228 Guenon, İnisiyasyona Toplu Bakışlar I-II, 196-197; Corbin, İslam Felsefesi 

Tarihi, 1: 24, 28-29. 
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amacından yoksun kaldığı sürece gayri meşru hale gelmektedir. Nitekim 

Orta çağ skolastik filozofları felsefeyi ilahiyatın hizmetçisi olarak 

görürlerdi. Ama maalesef ilahiyatın kendisi de sadece zahirî ilimlerle 

ilgilendiği için geleneksel hikmeti kendi bütünlüğü içerisinde temsil 

edememektedir. O halde felsefe din dışı bilgidir ve bundan daha fazla bir 

iddiası da olamazken sembolizm, gerçek anlamıyla ele alındığında kutsal 

bilimin temel yapı taşıdır. Nitekim sembolizm olmadan kutsal bilim var 

olamaz ya da onsuz tezahür edemez. Çünkü kutsal, sembollerle tecelli 

eder ve sembolizm olmaksızın kutsalı ifade edecek her şey eksik kalır.229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
229 Guenon, İnisiyasyona Toplu Bakışlar I-II, 198-199; Corbin, İslam Felsefesi 

Tarihi, 1: 2: 117-125. 
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SONUÇ 

Din kutsal verilen cevap olarak, insandan metafizik boyutunu 

muhafaza etmek üzere zahirî görüngüler ve formların albenilerinden ve 

yanıltıcı somut yansımalarından kaçınmasını (imsak), vicdanın 

derinliklerinden gelen metafizik-kutsal sese kulak vererek kalıplardan 

kalplere yönelmesini ve böylece putperestlikten kurtularak görünen 

varoluşun ötesine kanatlanmasını ilham eder. Dinî alana ayak basarken 

din dışı hikmetin ya da dünyevî bilimlerin zahirle sınırlı alanı dışına 

taşan ve sınırsız kutsal âlemlerin kapısından içeri girdiğinin farkında 

olan dinler tarihçisi, ezelden ebede akan kutsal ve aşkın hikmetin 

zamanlar üstü devasa mirasıyla karşılaşır. Dinler tarihçisi kutsal alanın, 

diğer bir ifadeyle sacret yani örtük, sırlı, suskun ve mahcup âlemlerin 

kapısını araladığını erkenden ayırt eder. Bu kutsal yolculukta fenomenin 

altındaki numene talip olan dinler tarihçisi, bir fenomenolog ya da 

kaşifu’l-mahcub edasıyla zahirden batına, sembolden manaya ve 

mecazdan hakikate ulaşmaya çalışır. Bu metafizik seferde ontolojik 

olarak Tanrı’nın yeryüzündeki sembolü olan insan, sembollerle basamak 

basamak yükselmeye başlar. Adeta göğe uçuş ya da miraç yaşar gibi 

maddeden, bedenden, kalıptan ve son tahlilde görünen mecazî-sembolik 

varoluştan görünmeyen hakikî anlamlar dünyasına yönelen din bilimci 

dinî metinlerin misâlî dilinin şifrelerini çözmeye çalışır. Dinî metinlerin 

ana yurdu olan misâl âlemini keşfederek yaratıcı hayal gücünü çalıştıran 

din bilimci, metinleri inzal öncesi kaynağına döndürerek ve evvel 

emirdeki ilk haline yönelerek, diğer bir ifadeyle dinî metinleri te’vil 

ederek hakikî manayı, gerçek maksadı ve kutsalın muradını yakalamaya 

çalışır. Böylece din bilimcisi, kutsal metinlerin özel din dilinin sembolik 

okuması ışığında kelimeden manaya, akıldan kalbe, logostan mitosa, 
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maddî âlemden misâl âlemine, aşıktan maşuğa ve Leyla’dan Lailahe’ye 

ulaşır.    
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