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Takdim Konuşması
Doç. Dr. Hulusi ARSLAN
Sayın Belediye başkan yardımcım, Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, yurdumuzun dört bir yanından gelerek Üniversitemizi ve Malatyamızı şereflendiren çok kıymetli bilim insanları, değerli akademisyenler, değerli basın mensupları, çok kıymetli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler…İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu “XVII. Kelam Anabilim Dalları
Koordinasyon Toplantısı ile “Gnostik Akımlar ve Okültizm” konulu Sempozyuma hoş geldiniz.
İslam inanç esaslarını konu edinen Kelam ilmi ve kelamcılar bu Sempozyumda da inançla ilgili bir konuyu tartışacaklardır. Geçmiş yüzyıllarda meydana gelen manevi boşluğun doldurulması noktasında, çağımızda dine yönelişin
yeniden hız kazandığını biliyoruz. Bağlamda meditasyon, yoga, ruhsal arınma,
sihir, büyü, fal ve astroloji gibi uygulamalara da ilginin arttığı görülmektedir.
Geçen yılki toplantıda değerli hocalarımızın teklifiyle bu sene bu konuların
tartışılması kararlaştırılmıştı. Akla, mantığa, fıtrata uygun olan, anlaşılabilen,
başka insanlara aktarılabilen, tek kelimeyle makul olan İslam İnançlarının bu
şekilde tamamıyla, bilinmeze, sır ve gizeme terk edilmesi en azından tartışılması gereken bir husustur. O sebeple bugün burada, dini açıdan çok önemli bir
konunun tartışılacağını belirtmemiz gerekir. Konunun mahiyetini ve problemlerini değerli hocalarımız ortaya koyacaklar. Onun için sözü uzatmak istemiyorum.
Şüphesiz bu toplantı ve Sempozyumun gerçekleşmesinde çok değerli
katkılar aldık. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle bu konuda, maddi
ve manevi açıdan bize en büyük desteği veren Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Cemil ÇELİK’e şükranlarımızı arz ediyoruz. Yine bu çerçevede Sayın valimiz Doç.
Dr. Mehmet Ulvi SARAN’a, Belediye başkanımız Sayın Ahmet ÇAKIR’a, Malatya İl Müftümüz Sayın Hacı Yusuf GÜL’e, Ilıcak Motorlu araçlar A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Tevfik ILICAK’a, Mimsan Grup Yönetim Kurulu Üyesi
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Sayın H. Ahmet İLHAN’a; Bil-Ko A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hacı
Uğur POLAT’a, Esenlik Genel Müdürü Sayın Hulusi BOYRAZ’a, Hügem Dersanesi yöneticilerine, Yaman Tarım Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim
Kurulu Üyesi Sayın Hasan AYTEMUR’a, Gap Güneydoğu Tekstil Sanayi ve
Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali CÜREOĞLU’na, Karademir Yapı
Market yöneticilerinden Salih KARADEMİR’e Sempozyuma vermiş oldukları
katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum.
Fakültemizin on dokuz yıllık tarihinde ilk ulusal toplantıyı gerçekleştirmek çok şükür Kelam Anabilim Dalına nasip oldu. Bunun için dekanımız Prof
Dr. Saffet SANCAKLI’ya, toplantının tatlı hatıralarını birlikte yaşadığımız Kelam Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOZKURT’a, Araştırma
Görevlimiz İrem CEYHAN’a, Yüksek Lisans Öğrencimiz Ahmet ORÇAN ve
KEPENEK’e, düzenleme kurulu üyelerine, fakültemiz sekreteri Yusuf TEKİN
ve diğer çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.
Hakikatın keşfedilmesi yolunda Sempozyumumuzun yeni ufuklar açmasını diliyorum. Bir okul haline dönüşen bu toplantıların devamını temenni ediyorum. Kıymetli hocalarımıza tekrar hoş geldiniz derken, toplantımıza iştirak
eden tüm katılımcılara en derin şükranlarımı, selam ve saygılarımı sunuyorum.
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Protokol Konuşmaları
Prof. Dr. Cemil ÇELİK
Değerli Belediye Başkan Yardımcımız, ülkenin değişik İlahiyat Fakültelerinden gelen çok kıymetli öğretim üyeleri, saygıdeğer hocalarım değerli konuklar, İnönü Üniversitesi Rektörü olarak sizleri üniversitemizde ağırlamaktan
büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederek hepinize hoş geldiniz diyorum.
Bir kaç ay sonra dört yılımı bu üniversitede tamamlayacağım. İzin verirseniz
Malatya İlahiyat Fakültesinin gelişimi ile ilgili bu dönem içerisinde sizlere bilgi
sunmak istiyorum öncelikle. Tabi burada göreve başladığımda İlahiyat Fakültesi kapatılmış, öğrencisi yok ve öğretim üyelerinin büyük ekseriyeti mahkemelerle uğraşıyordu. Geldiğim ilk hafta yaptığım ilk iş öğretim üyeleri ile ilgili
mahkemelerden sarf-ı nazar etmek oldu. İkinci yaptığımda İlahiyat Fakültesine
öğrenci almak oldu. Onun arkasından ülkede bir ilki gerçekleştirdik. Ben, Türkiye’de ki yabancı dil öğretiminin sıkıntısını bildiğim için, Arapça öğretiminin
de sıkıntısını az çok bildiğim için, ilk yaptığımız Şam Dimeşk Üniversitesi ile
gidip iş birliği yapıp, İlahiyat Fakültesi öğrencilerimize Şam'da hazırlık sınıfı
okutmak oldu. Tabi oradaki sıkıntılar yaşanınca yaptığımız bilimsel iş birliği
çerçevesinde Arapça Dil öğretimi öğretim üyelerini buraya getirdik. Tabi
mekânı yoktu yeri yoktu Fen- Edebiyat fakültesinde sığıntı gibiydi İlahiyat
Fakültesi, hemen Malatyalı iş adamlarıyla iş birliği yapılarak Sayın Başbakanımızın da teşvikiyle iki hafta önce arkadaşlarımız mükemmel üniversitemizin
merkezinde güzel bir binaya kavuştular. İkinci öğretimleri var. Eğitim Fakültesinde Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenliği bölümü var. Ve bunun yanında
uzaktan eğitim merkezi çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle lisans tamamlama eğitimi var. Altı olan öğretim elemanı sayısı da yirmi dörde çıktı. Şimdi
biz bir seçim sathı mahallindeyiz. Diğer fakülteler bana diyor ki "Yahu hocam
bu ilahiyatçılara niye pozitif ayrımcılık yapıyorsun onlara çok değer veriyorsun
diyor ama ilahiyatçılar nasıl düşünüyor bunu konuşurken arkadan siz onları
dinlemek durumunda sanıyorum onların kanaatini onlardan öğreneceksiniz.
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Tabi ben ülkemizde ki İlahiyat Fakültelerinin sadece Türkiye için değil dünyamız için önemli olduğuna inanıyorum. Başka ülkeleri bilmem ama bizim ülkemizdeki İlahiyat eğitiminin ve doğru bilgilenmenin bizim gelişmemizin kalkınmamızın ve dünyamızda yer eden ihtişamlı bir noktaya gelmemizde önemli
olduğunu düşünüyorum. Biz dünyada karaciğer naklinde ikinci büyük merkeziz bunu belirtmek istiyorum Seul'den sonra, İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Tıp Merkezi Karaciğer naklinde ikinci sırada bir merkez. Allah kısmet ederse
iki yıl sonra dünya şampiyonu olacağız. Onun için karaciğer nakli hastanemizin
projesi tamamlandı aynı anda dört tane Karaciğer nakli yapan başka bir Türkiye ve dünyada merkezde bir tıp merkezide yok. Dolayısıyla bu nedenle zaman
zaman yurt dışındaki bu konuyla ilgili toplantılara katılıyoruz. Birincisine Almanlarla birlikte Malatya'da ev sahipliği yaptık. İkincisine de iki hafta önce
Almanya'nın Frankfurt Giessen Üniversitesinde onlarda ev sahipliği yaptılar ve
Türk-Alman sağlık vakfı güzel bir şekilde ev sahipliği yaptı. Organ nakli konusunda eski Diyanet İşleri Başkanlarımızdan Mehmet Nuri YILMAZ Bey İslam
da organ naklinin gereğiyle ilgili bir konuşma yaptı. Ben çok tanımıyorum biraz
korktum acaba hoca başka farklı şeyler söylerde bizi sıkıntıya sokar mı diye
endişem vardı. Fakat hoca öyle bir konuşma yaptı ki akademik bir konuşma IX.
yüzyıldaki islam kaynaklarını İslam bilginlerini kaynak göstererek bir hayvandan bile bir kemiğin alınarak eğer bir insanın ihtiyacı varsa ona takılabileceğini
anlattı. Sonra da bir insanı kurtarmanın dünyayı âlemi kurtarmak olduğunu
anlattı yüz elliye yakın alman bilim adamı Hıristiyan bilim adamlarından Bernard'ın ilk kalp naklini yapan yanında yetişmiş ve yaşı 78 olan birisi kalktı "sizin böyle bir dininiz olduğu için sizi alkışlıyorum biz bugüne kadar İslam'ın
böyle bir bakış açısının olduğunu bilmiyorduk” dedi. Şimdi değerli bilim insanları benim endişem bu yönde. Bizim o kadar değerli bir dinimiz var inancımız
var bunu ne biz doğru düzgün kendi insanlarımıza anlatmışız ne doğru düzgün temsil etmede yeteri kadar yetkinlikte etkinlikte değiliz ne de dünyaya
tanıtma noktasında yeterli çabayı sarf etmediğimizi anladım. Onun için İlahiyat
Eğitimini, İlahiyat da yetişen bilim insanlarımızın kendi kalkınmamız kendi
insanımız kendi coğrafyamız ve dünyamız ve kendi dünyamız dışındaki diğer
insanlar için anlamlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşlarımızın
böyle üniversitemizde kelam gibi önemli bir konudaki toplantıya ev sahipliği
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yapmalarını mutlulukla sevinçle karşılıyorum. Umarım toplantı sırasında sizlerle vaktim oldukça beraber olacağım. Sadece siz değil bakın yan tarafta başka
bir konferans salonumuzda Türkiye'de Eğitim Yönetimiyle ilgili uluslararası bir
toplantı var. Sanıyorum son iki ay içerisinde yirmiye yakın ulusal ve uluslararası toplantıya sahiplik ettik. İnönü Üniversitesi, dün de orada söyledim kendisi
başka üniversiteleri model alan değil kendisi model olmaya çalışan bir üniversite yirmi yedi bin öğrencisi ve altı yüz elli öğretim üyesi var ve birçok alanda
artık uluslararası olacak ve uluslararasılaşmayı önemli gören bir üniversite
olmaya devam ediyor. Bu münasebetle sanıyorum bu arada arkadaşlarımız
üniversitemizle ilgili birtakım tanıtım filmlerini ve birtakım görsel şeylerden
yararlanacaklar ama bu münasebetle tekrar üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi üniversitemiz adına saygıyla selamlıyorum.
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Protokol Konuşmaları
Prof. Dr. Saffet SANCAKLI
Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Kelam Anabilim dalının çok kıymetli hocaları, öğretim elemanları, hocalarımızın çok değerli eşleri,
fakültemizin çok değerli öğretim elemanları, kıymetli misafirler hepinizi en
kalbi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Kayısı şehri Malatya'mıza hoş geldiniz diyorum. Sempozyumun ve programın düzenlenmesinde bizlere çok büyük
katkı sağlayan Sayın Rektörümüze, Sayın Rektör Yardımcılarımıza, sekreter ve
sekreter yardımcılarına, katkı sağlayan tüm kişi ve kuruluşlara özellikle Kelam
Anabilim dalında görev yapan ve yoğun bir çalışmayla bu sempozyumun,
toplantının düzenlenmesinde emeği geçen Doç. Dr. Hulusi ARSLAN bey'e, Yrd.
Doç. Dr. Mustafa BOZKURT bey'e, Arş. Gör. İrem CEYHAN hanımefendi'ye
huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu toplantımızın hayırlı ve verimli geçmesini Cenab-ı Allah’tan temenni ediyorum. Çok değerli misafirler, sizleri aramızda görmekten sizleri Malatya'da ağırlamaktan hakikaten çok büyük
bir mutluluk duyuyoruz. Özellikle aramızda fakültemizde öğretim üyesi olarak
görev yapmış olup da bilahare aramızdan ayrılan hocalarımız var. Ben onları
da bu vesile ile hatırlamak istiyorum. Örneğin Prof. Dr. Süleyman TOPRAK
hocamız fakültemizin ikinci dekanı olarak fakültemizde görev yapmıştır. 19971999 yılları arasında Darende'de iken, şehirden 110 km. uzakta çok ağır şartlar
içerisinde bu görevi ifa etmiştir. Bendeniz iki yıl süreyle onun dekan yardımcılığını yaptım, bu süre zarfında unutulmayacak çok güzel hatıralarımız oldu.
Bunu da bu vesileyle hatırlamış olalım. O zaman fakültemizin ismi Darende
olarak geçiyordu. Şunu da belirtmek isterim ki, bir buçuk yıl kadar önce, Bakanlar Kurulu kararı ile Darende ismi kaldırılmış olup, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak isim değişikliğine gidilmiştir. Bunu da yeri geldiği için
kaydetmekte fayda var. Çünkü fakültemizi hala Darende ismiyle zikredenler
söz konusu olabiliyor. Yine fakültemizde uzun yıllar idareci ve öğretim üyesi
olarak görev yapmış olan ve aramızdan ayrılmış olup, şu anda Eskişehir İlahi-
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yat fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Hüseyin AYDIN beyi de zikretmek isterim. Yine Doç. Dr. Yusuf BENLİ hocamız Kayseri Din Kültürü bölümüne geçtiler, onu da zikretmek isterim. Dolayısıyla fakültemizde görev yapmış olan hocalarımıza teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.
İlahiyat Fakültelerinde anabilim dalı toplantılarını ilk başlatanlar kelamcılar olmuştur. Hakikaten bu takdir edilecek bir şeydir. Bakın bu yıl XVII. yapılıyor. Bu süreç on yedi yıl önce sanırım Konya'da başladı. Bu yönüyle kelamcı
akademisyenleri ve hocalarımızı takdir ve tebrik ediyorum. Onlar, böyle bir
başlangıç yaptılar, sabır gösterdiler ve daha sonra diğer anabilim dalı toplantıları da peyder pey düzenlenmeye başlandı. Mesela benim branşım Hadis Anabilim dalı, bu yıl daha onuncusunu yapıyor. Ama kelamcılar maşallah diyelim
XVII. yapıyorlar. Dolayısıyla diğer anabilim dallarına da bu açıdan örnek olmuş
oldular. Ayrıca ikinci olarak takdir ettiğim husus; kelam anabilim dalı öğretim
elemanlarının faaliyetleri arasında yer alan internet üzerinde online ortamında
dergi çıkarmalarıdır. Sadece Kelam Anabilim dalının online ortamında internet
dergisi var. Bu yönüyle de kendilerini takdir ediyorum. Hakikaten İlahiyat
Fakültesi olarak sorunlarımız çok, anabilim dalları olarak sorunlarımız hayli
yoğun, yani İlahiyat Fakültelerimizin niceliği (sayısal yönü) belli bir noktaya
gelmiş vaziyette, son rakamlara göre atmış beş olduğu söyleniyor. Ancak niteliğini, kalitesini esasında çok yönlü olarak tartışmamız gerekir, dünyaya ve islam
ülkelerine sayın rektörümüzün de belirttiği gibi model olan, örnek olan İlahiyat
Fakültelerimizin daha kaliteli eğitim öğretim görmeleri için acaba neler yapmalıyız. Bu toplantılarda esasında bu konuları da gündemimize alarak çok yönlü
olarak tartışmamız gerekir. Aynı zamanda bu toplantılarda Anabilim dalımızın
genel olarak problemleri, sorunları tabii olarak tartışılıyor. Fakat son yıllarda
Anabilim dalları toplantıları sempozyumlara dönüşmüş vaziyette. Durum böyle olunca sanırım biraz anabilim dalının problemleri, sorunları, müfredatla ilgili
sorunları, ders, araç ve gereçlerinin tartışılmasına daha az bir zaman ayrılıyor
gibi geliyor bana . Bende öyle bir algı var. Ancak yıllık yapılan bu toplantılarda
her anabilim dalının genel olarak sorunları, problemleri, lisans dönemindeki
birtakım sorunlar, dersler, krediler, lisansüstü programlardaki dersler, krediler
ve bunlarla ilgili birtakım çözüm yolları üzerinde de yeteri kadar durulmalı ve
yeteri kadar bunlara da zaman ayrılmalıdır. Biz akademisyenler olarak özellikle
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Temel İslam Bilimleri bölümündeki akademisyenler olarak bir-iki hususu hatırlatarak konuşmama son vereceğim. Bugünkü toplantımızın sempozyum konusu genel olarak büyü, sihir, şifrecilik, gizemlilikle ilgili konular olmaktadır.
Ancak hazırlanan tebliğlere baktığımızda alan araştırması yapan bir tebliğe ben
rastlamadım. Temel İslam Bilimleri bölümünün böyle bir eksikliği olduğunu
ben düşünüyorum. Bu hususu hatırlatmakta fayda buluyorum. Biz hadisçiler,
fıkıhçılar, tefsirciler, kelamcılar olarak alan araştırmalarına gereken önemi maalesef vermiyoruz. Örneğin dindar sosyete arasında falcılık, büyücülük, medyumculuk hangi boyutlarda yer alıyor, onların hayatlarında ne kadar yer alıyor,
bunların da alan araştırmaları yapılarak tespit edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla pek çok konuda alan araştırmalarına, anketlere gereken önemi vermemiz gerekir. İkinci bir husus da fakültelerimizde kollektif araştırmaların yapılmamasıdır. Birlikte ikili veya ikiden fazla ilahiyatçının bir araya gelerek kollektif olarak ekip çalışmasının yapılmasıdır. Bizim dışımızda diğer bilim
dallarında bu tür çalışmalar çok daha yaygın olarak yapılıyor, bizim camiada
bunda da pek fazla başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Bu tür hususları da göz
ardı etmememiz gerekir. Sözlerime burada son verirken Kelam Anabilim Dalı
toplantımızın ve sempozyumumuzun verimli, faydalı ve istifadeli geçmesini
umuyorum. Hepinize saygılar, hürmetler, selamlar sunuyorum…

Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu
25-27 Mayıs 2012- Malatya

Hermetizmin İslâm Kültürüne Girişi ve Etkileri
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ

Yüce Allah kâinatı yoktan yaratmış ve onu belli bir düzene koymuştur.
Bu düzen Allah’ın bilgi, yönetim, irade ve kontrolü altında yürümektedir. Bu
hususta Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır:
“Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki,
yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Âlemlerin Rabb’ı olan Allah ne
yücedir!”1, “Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık…”2, “…Ona ve yerküreye: isteyerek veya istemeyerek gelin, dedi. İkisi de
“İsteyerek geldik” dediler.”3, “O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşın
üzerine istiva edendir. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir…”4
Meâllerini verdiğimiz âyetlerden de anlaşıldığı üzere Allah yer ve göğü
belli kanun ve esaslar üzerine bina etmiş, hareket ve duruşlarını ölçülü kılmış
ve hepsini kendi emrine âmâde kılmıştır. Evrende O’nun bilgisi haricinde hiçbir
şey olmamaktadır.
Yine Yüce Allah varlık âlemi içinde insanı yaratmış, onu bir takım yeteneklerle donatarak “mükerrem” kılmış, halife yaparak özel bilgi ile techiz etmiştir. İnsanın buradaki hilafet görevi, kendisine verilen bilgi ve yeteneklerin
uyumlu bir şekilde kullanılmasına dayanıyordu. Kur’an’da bu durum şu şekilde dile getirilmektedir:



Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
ان ربكم هللا خلق السموات واالرض فى ستة ايام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات
 بامره اال له الخلق واالمر تبارك هللا رب العالمين:el-A’raf 7/54.
2
 وما خلقنا السموات واالرض وما بينهما اال بالحق: el-Hicr 15/85.
3
 فقال لها ولالرض اءتيا طوعااو كرها قالتا اتينا طاءعين: Fussilet 41/11.
4
 يعلم ما يلج فى االرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها: el-Hadid 57/4.
1
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“Rahman Kur’an’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. Güneş
ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dir. Bitkiler ve ağaçlar secde ederler.
Göğü Allah yükseltti ve nizamı O koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Ölçüyü
adaletle tutun ve eksik tartmayın. Allah yeri canlılar için yarattı.” 5, insana isimleri öğretip6, onu mükerrem kıldı7 ve kendine halife yaptı8, sonra da aşağıların
aşağısına indirdi.”9,
Aradan zaman geçip nesiller değişince insanoğlunun bu âleme ve oradaki işlevine ilişkin görüşleri farklılaştı. Hermetizmin ortaya çıkışı da bu döneme
tekabül etmektedir. Bu süreç aynı zamanda insanların “beyan”dan uzaklaşmalarının, vahyin berrak ışığını terk edip veya başka görüşlerle karıştırıp yeni
mitler oluşturduğu bir döneme tekabül eder. Sözünü ettiğimiz durumun, Hz.
Nuh’tan önce mi yoksa sonra mı vukû bulduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz bu
süreçte bazı insanların âleme ve insana ilişkin ilâhî mesajlardan uzaklaştığıdır.
Şüphesiz Allah Teâlâ bu durumu düzeltmeleri için yeni peygamberler göndermiş, onlar da bu uğurda çaba sarf etmişlerdir. Bununla beraber her zaman vahyin etki alanından uzaklaşan insanlar olmuştur.
Yeni dönemde hem varlık algısında hem de bilgi edinme metodunda değişiklikler olmuştur. Varlıkta yaratılış ve yüce Allah’ın kontrol ve idaresinde
âlemin devam ettiği inancı terk edilerek sudur, zuhur, türeyiş gibi yöntemler
ve beyan yerine ani aydınlanma (gnostisizm) ve âlemde sürekliliği sağlayan
sebep-sonuç ilişkisi yerine gevşek ve düzensiz bir ilişkiler ağı (okültizm) gibi
sistemler kabul edilmiştir. İşte hermetizm bu döneme ait ilişkiler ağını temsil
eden bir felsefedir.
Hermes tabirinin anlam alanına gelince; bu kelimenin aslının Süreyanice
olduğu ve “ilim” anlamına geldiğini söyleyenler olmuştur. “Hermesü’lheramise” (ilimlerin âlimi) terkibi bu anlamda kullanılmaktadır. Hermes kelimesinin Hürmüs kelimesi ile irtibatının bulunduğunu iddia edenler de bulun-
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الرحمان علم القرآن خلق االنسان علمه البيان الشمس و القمر بحسبان والنجم و الشجر يسجدان و السماء رفع ووضع الميزان اال تطغوا في
 الميزان واقيموا الوزن بالقسط وال تخسروا الميان واالرض وضعها لالنام: er-Rahman 55/1-10.
 وعلم آدم االسماء كلها: (el-Bakara 2/31).
 ولقد كرمنا بني آدم: (el-İsra 17/70).
 اني جاعل في االرض خليفة:el-Bakara 2/30.
 لقد خلقنا االنسان في احسن تقويم: (et-Tîn 95/4-5)
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maktadır. Bilindiği üzere Hürmüz, Zerdüştlükte Ahriman’a karşı “hayır ve
iyilikleri savunan tanrı”nın adı olup Ahuramazda da denilmektedir. Bu duruma göre hermes, hayır ve iyilik taraftarı demektir. Mısırlılar onu Thoth, İbraniler Uhnuh, Grekler Hermes Trismegistos tabiri ile karşılamışlardır. Bu isimlerin
hepsi kendi dilleri içinde “bilgelik, irfan ve gizemli hususları öğrenme” anlamlarına gelmektedir.
İslâm kültüründe Hermes ile Hz. İdris arasında irtibat kurulmuştur. İdris
kelimesinin “öğrenme ve öğretme” anlamlarına gelen “derese” kökünden türediğini, Eski Mısır’daki Osiris ile İdris kelimeleri arasında ilişki bulunduğunu,
İbranice Uhnuh kelimesinin tercümesi olduğunu iddia edenler olmuştur. Ünlü
müfessirler Taberi ve Fahreddin er-Râzî bu irtibatı kuranlar arasında yer almışlardır. Hz. İdris, Kur’an-ı Kerim’de Hz. İsmail ve Hz. Zülkifl gibi peygamberlerden biri olarak zikredilmekte 10, “sadık bir peygamber olduğu ve yüce bir
makama yükseltildiği” haber verilmektedir11. Hadislerde Hz. Peygamberin
İdris’le Miraç yolculuğunda semâda karşılaştığı bildirilmekte (Buhârî, “Salat” 1;
“Enbiya”, 4-5); “Eskiden kum üzerine hat çizen (Hattu’r-remil) bir nebi vardı.
Kimin hattı onunkine uygun düşerse o isabet etmiş sayılır.” (Müslim, “Selâm”,
121; Ebû Dâvûd, “Tıb”, 23) buyurulmaktadır. Remilciler bu nebinin İdris peygamber olduğunu iddia etmektedirler. Bazı İslâm tarihi yazarları ve müfessirler
ise İdris peygamberin remil ilmine vâkıf olduğunu heyet, nücûm, hesap, tıp,
yazı, bitkilerin özel hassaları gibi konulara sahip bulunduğunu ileri sürmektedir. İdris peygambere nispet edilen bu özellikler, İslâm tarihinde hermetizme
sempatiyle bakılmasına ve bu yolla bir tür İsrailiyât’ın İslâm kültürüne girmesine neden olmuştur12. Ünlü Osmanlı tarihçisi Nişancızâde Hz. İdris’le ilgili
olarak şu bilgileri vermektedir: “Hz. İdris’in mucizeleri remil ilmi olup, heyet,
nücûm, hesap, tıp, bitkilerin özellikleri gibi nice garip ilimler ondan zuhur etmiştir.
Sahifelerinde semâvî sırlar ruhânilere hükmetmek, acîp ilimler, varlıkların özellikleri ve
her çeşit bilinmeyen şeyler vardır. Harflerin özellikleri ilminde bir kitap yazmıştır.

10
11
12

 واسمعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصابرين:el-Enbiya 21/85-86.
 واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا: Meryem 19/56, 57.
Tekvin’de Enoh’un dindar biri olduğu ve göğe yükseltildiği haber verilmektedir (Tekvin 5/23).
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Aristo ve nice bilginler buna şerhler yazdılar… Allah Teâlâ’nın ihsanı ile onda peygamberlik, hikmet ve hilafet toplanmıştı.”
Gelenekte hermetizm yönünden önemli bir husus da Hz. İdris İlyas ve
Hızır arasında kurulan irtibattır. İdris Kur’an’da nebi olarak zikredilir. İlyas da
aynı konumdadır. Sâffât suresinin 130. ayetinde ise “İlyasîn” ifadesi geçer. Bazı
müfessirler bu çoğul kullanımdan hareketle İdris İlyas ve Hızır’ın aynı hakikatin değişik tezahürleri olduklarını savunurlar.
Hermetizmin Âlem Tasavvuru:
Hermetizme göre evrenin zirvesinde Yüce İlâh vardır. O, akılların ve
gözlerin idrak edemeyeceği (vasfedilemez) bir varlıktır. Onun karşısında ise
Yaratıcı ilâh vardır. O, kaos ve kötülüğü oluşturan maddenin kaynağıdır. Dünya semâsı ve tüm evren yaratıcı ilâh tarafından var edilmiştir. Ay altı âlem yedi
gezegenin ve yıldızların kontrolü altındadır. İnsanlar da yedi türe ayrılmışlardır. Ve her türün özelliğini yıldız ve gezegenlerden biri belirler. Antik Yunan’daki âlem tasavvuru da buna benzemektedir. Onlara göre de evrende birlik
esas olup onu oluşturan her parça birbirine bağlı ve birbirini etkilemektedir.
Buna göre dünya iç içe geçmiş dairelerden ibaret olup merkezinde dünya vardır. İhvan-ı safa felsefesinde bu yapı soğanın tabakalarına benzetilir. Bu durumda yeryüzündeki canlılar kendilerini kuşatan yörüngelerin etkisi altındadır.
Dolayısıyla yeryüzü ay üstü evrene ait yıldız ve gezegenler tarafından yönetilir.
Hermetizmin İnsan Tasavvuru:
Hermetizme göre insan, temiz olmayan maddî beden ile küllî akla ait
olan manevî nefsten (ruh) meydana gelmiştir. Bu ikisi arasında sürekli bir çatışma söz konusudur. Allah ile insan arasında aracı olan Hermes, bu çatışmayı
durdurmak için vardır. Bunun yolu bedenin aklî küllî üzerindeki etki ve baskısını yok etmektir. Bu da bedenin arzularına karşı koymayı ve bir tür riyazeti
gerektirir. Bunu herkes başaramaz, ancak bedenin arzularından arınmış hikmet
ehli kusursuz kişiler başarabilir. Bir tür fenayı içeren bu mertebeye ulaşanların
ruhu göğe yükselir, bedenleri ise dünyanın cismânî yapısıyla bütünleşir. Arınamamış olanlar ise uzayın kasırgaları ile cehenneme savrulurlar. Beşerî nefsler
ilâhî canlılar olup, ulvî âlemde yaşamaktaydılar. İşledikleri bir günah sebebiyle
buradan uzaklaştırılıp dünyaya gönderildiler. Ceza çekmeleri için beden kafesine hapsedildiler. Bu nedenle Hermetik felsefenin dünyadaki hedefi bedenden
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kurtularak asli vatana dönmektir. Bunun yegâne yolu ise marifettir. Marifet
Hermes’in getirdiği bilgilere sahip olmaktır. Buna ulaşmak için maddeden kurtulmak yani riyazet yapmak gerekir.
Hermetizmin Tanrı Tasavvuru
Hermetizm biri diğerinin hizmetinde iki ilâh kabul eder. Birincisi Yüce
İlâh olup hiçbir vasıfla vasfedilemeyen, akıl ve gözle görülmeyen sadece selbî
yolla tanımlanan mutlak ilâhtır. O, kâinatın işleyişiyle ilgilenmez. Çünkü kâinat
kusur ve kirliliklere sahiptir. O ise her türlü kusurdan berîdir. İkinci Tanrı ise
Yaratıcı İlâh olup bu âlemde sürekli olarak tecelli etmektedir. Âlemi de o yaratmıştır. O kâinatta müşahede edilir. Olumlu niteliklerle nitelendirilir, görülür
ve idrak edilebilir.
Hermetik Felsefede Bilgi Teorisi
Bir genel felsefe olan Hermetizm’in yukarıda beyan ettiğimiz gibi kendine özgü metafiziği olduğu gibi, kendine özgü bir bilgi teorisi de bulunmaktadır.
Hermetizm, metafiziğe muttali olmak için gnostik yönteme başvurur. Bu, insana bir anda gayb perdelerinin açılıp bilgiye ulaşması şeklinde Vehbi bir durum
olup başta Zerdüşt ve Budha olmak üzere bütün gnostikler bu yolla gaybı bilme imkânına kavuştuklarını iddia etmektedirler.
Hermetizmin tabiatı tanıma yöntemini ise gevşek ve düzensiz bilgi sistemini öngören okültizm oluşturmaktadır. Gizli ilimler adı verilen ve müsbet
ilimlerde olduğu gibi görünür, denenir olaylar ve mücbir sebepler yerine olağan üstü yöntemleri öngören okültizm nesnelerin gizli özelliklere sahip oldukları, bu özelliklerin birbirleri ile irtibatının bulunduğu çekme itme etkileşimine
sahip oldukları gibi esaslara dayanmaktadır.
Okültist bilgi teorisinin üç ana yöntemi bulunmaktadır:
1. Harf ve rakamların esrarından hareketle tabiatın sırlarına ulaşma.
Babil Hermetizmi ve bundan etkilenmiş olan Pythagoras felsefesi ağırlıklı olarak bu yönteme başvurmaktadır. Esrar-ı huruf, tılsım, büyü ve muskacılık bu
yöntemle icra edilmektedir.
2. Nesnelerin gizli özelliklerinden hareketle tabiatın sırlarına ulaşma
(havas ilmi). Mısır ve Mezopotamya’da uygulanmakta olan bu yöntem ağırlıklı
olarak simya ve hiyel gibi havas ilminde kullanılmaktadır.
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3. Semâ güçleri, felekler ve gezegenlerle irtibata geçerek doğaya hükmetme, onlar üzerinde tasarrufta bulunma. Tılsım, ilmi azaim, ilm-i nücûm ve
bazı türleriyle büyüde bu yöntem kullanılmaktadır.
Hermetizmi ve bilgi felsefesini anlayabilmek için bu tasavvur ve yöntemlere vâkıf olmak gerekir. Hermetizme göre madenlerin itme ve çekme niteliğine
vâkıf olunduğunda değersizlerinin değerlilere (bakırın altına) dönüştürülmesi
mümkündür. Değersiz tabiatları güçlü tabiata dönüştürmek için aracı olarak
iksir adı verilen güçlü tabiatlar kullanılır. Doğa üzerinde yapılan bu operasyonun bir benzeri insanda gerçekleştirilir. Şöyle ki: İnsanın varlığın sırrına ulaşabilmesi için nefsini güçlendirmesi gerekir. Bunun yolu da onun üzerinde bedenin hâkimiyetini yok eden riyazettir. Bu sayede nefis bedenin etkilerinden sıyrılarak benliğinin derinliklerine yönelebilir. Orada Tanrı hazırdır. Böylece marifet
gerçekleşmiş olur. İnsan kazandığı bu marifet sayesinde gayba muttali olur,
tabiata hükmeder, değersiz madenleri değerliye dönüştürebilir. Allah’a ulaşan
kimse susuzluğunu hakikatin doğduğu kaynaktan giderir.
6. Hermetizmin İslâm kültürüne girişi ve Tesirleri:
Hermetizm, İslâm coğrafyasında etkili olmuş bir felsefedir. Bunda Hz.
İdris’le irtibatlandırılmasının etkileri önemlidir. Müslümanların bu felsefe ile
tanışması Grek felsefesiyle tanışmalarından daha önce olmuştur. Tahminlere
göre onlar, Şam’ın fethi esnasında Harran hermetizmi ile karşılaşmışlar, sonra
bu felsefe Antakya ve Bağdat’a intikal etmiştir. Bu hususta öncü görev üstlenenlerin başında Hâlid b. Yezid gelir. Onun hermetizme dair ilgisi bilinmektedir. Ayrıca Sâbit b. Kurra’nın Süryanice’den Arapça’ya yaptığı tercümeler arasında bu tür metinlerin de bulunduğu bilinmektedir. Hermes’e ait olduğu iddia
edilen Kitabu’n-Nevamis bunlardandır. İbnü’n-Nedim el-Fihrist’te Hermes’e 22
kitap nisbet edildiğini kaydetmekte olup bunların 13’ü simyaya, 5’i astrolojiye
ve 4’ü sihre aittir.
17. İslam kültüründe yayılan hermetik düşünceleri iki gruba ayırabiliriz:
1. Felsefi düzeydeki hermetik düşünce ve yöntemler. İslâm düşüncesinde bunların öncülüğünü İbn Sina, İhvan-ı Safa, işrak filozofları gibi düşünürler ile bazı sûfiler ve bâtınîyye mensupları yapmıştır. İbn Sina eş-Şifa, en-Necat,
el-İşarat gibi eserlerinde Aristo’nun akıl, zorunlu sebeplilik gibi görüşlerini sa-
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vunurken el-Hıkmetü’l-meşrikiyye’de bunun tam aksi bir tutum izlemiştir. Hay b.
Yakzan, Salaman ve Absal adlı eserlerinde de bu tutumunu devam ettirmiştir.
İhvanı safa Risaleleri de hermetik temanın hâkim olduğu metinlerdir. Bu metinlerde rastladığımız “nitelenemeyen ilâh” inancı âlemi yöneten küllî akıl, nefsin
arındırılması ve bilhassa 52. Risalede yer alan sayıların esrarı ile ilgili iddialar
söz konusu risalelerin hermetik içeriğini ortaya koymaktadır. Nitekim bu risalelerde, Nur sûresinin 35. ayetinde geçen nûru “evrensel akıl”, labmayı “evrensel
ruh”, cam fanusu “ilk form”, parlayan yıldızı da “ferdî form” olarak yorumlamış, “nur üzerinde nur” ifadesini ise aklın ruh üzerindeki etkisi olarak izah
etmiştir. İşrak felsefesinin öncüsü olan Sühreverdi de Hikmetü’l-İşrak’ta teellüh
felsefesine yönelişini “Meşşâi gelenekteki rasyonel yolla elde edilen bilgiyi araştırdıktan sonra duyduğu tatminsizlik üzerine Pisagor, Eflatun, Hermes ve Zerdüşt gibi filozofları yönelip hakîm-i müteellih olduğunu kaydetmektedir. Başta
Beyazid-i Bistâmî, Hallâc-ı Mansûr, Zunnûn el-Mısrî, İmam Gazzâlî ve Muhyiddin İbnü’l-Arabî olmak üzere özellikle felsefi tasavvuf taraftarlarının büyük
kısmı da varlık felsefesi, bilgi teorisi ve dünya görüşü olarak Hermetizmin etkisinde kalmışlardır. Bistamî’nin vecd ile sekr sonucunda söylediği şatahatlar,
Hallâc’ın Tavasin’deki yaklaşımları özellikle Ezel ve Nokta Tasinleri, Zünnün elMısrî’nin piramitlerdeki hiyerogliflere ilişkin iddiaları, Gazzâlî’nin Mişkatü’nenvar, Mearicü’l-kuds fi medarici’n-nefs adlı eserlerinde ortaya koyduğu çerçeve,
İbn Arabî’nin Futuhât’taki bilhassa Esrar-ı Huruf bölümü, Semâvî Felekler, Hazarât ve Ruhanî Miraç ile ilgili görüşleri ve Molla Sadra’nın Hikmet-i Hâlide
olarak ifade edilen “teellüh felsefesi”ni Hermetizm muhtevalı olarak zikretmemiz gerekir.
2. Dini ve halk düzeyindeki hermetik düşünceler:
Okültizmin halk düzeyinde yaygın olan şekli esrar-ı huruf ve erkam,
havassu’l-eşya, davetü’l-kevakip ve azaim tarzında gruplandırılabilir. Cafer-i
Sadık’a nisbet edilen cefr ilmi merkezli inanışlar, İmamiyye ve İsmailiyye gibi
Şiî fırkalar arasında yayılmıştır. Bu geleneğe göre Hz. Ali’den Cafer-i Sadık’a
gizli bir ilim intikal etmiş olup, İmam Cafer de bu ilmi sistematize edip, kendisinden sonraki imamlara intikal ettirmiştir. Bu ilim sayesinde imamlar geçmiş
ve geleceğin bilgilerine vakıf olmaktadırlar ve tabiat üzerinde tasarrufta bulunmaktadırlar. Cefr ilmi bir oğlak derisinin üzerine yazılmış bulunan yazılar-
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dan veya sayı ve harfleri deri üzerinde yayıp gruplandırmak suretiyle bilgilere
ulaşma yöntemidir. Ayrıca İsmailiyye’de yedi rakamı üzerine bina edilen sistem, bir nevi kozmik akıl mesabesinde sayılan imam ve onun talimiyle gerçekleşen irfan hermetizmin ürünüdür.
Nesnelerin gizli özellikleri bulunduğu varsayımına dayanan havas ilmi
konusunda ise Cabir b. Hayyan, Ebu Yakub es-Sicistani, İbn Vahşiyye, ve Makritî gibi kişiler öne çıkmaktadır. Bu usul, nesnelerin iç özelliklerinden hareketle
mahiyetlerinin değiştirilebileceği, hatta bu yöntemle bakırın altına dönüştürülebileceği iddiasını içermektedir. Başta esma-i hüsna, Kur’an sure ve ayetleri
olmak üzere çeşitli dua, kelimete, harf ve sayıların esrarı, iklim ve şehirlerin
özellikleri ve nesnelerin içyapısı gibi noktalardan hareketle oluşturulan havas
türleridir. Bu üsulü simyacılar çeşitli nesnelerin havassı bağlamında; el-Bûni,
Antaki ve Cevalikî gibi Sünnî kişiler ise dua ve isimlerin havassı bağlamında
kullanmışlardır. Halk düzeyinde kullanılan okültist yöntemlerden birisi de
yıldız ve feleklerden destek alarak tılsım yapmaktır. Bu yöntem tam da Hermetik kozmoloji üzerine bina edilmiş bir uygulamadır. Son olarak dini çevrelerde
yoğun olarak kullanılan azaim metodundan söz edebiliriz. Cinleri emir altına
alarak onlara çeşitli işler yaptırma metodu olarak ifade edilebilecek bu uygulama medyum ve cincilerin kendilerini savunurken başvurdukları en yaygın
yöntemdir. Dinde cinlerin varlığının kabul edilmesinden hareketle sanki bu
tasarruf yetkisi de verilmiş gibi davranarak, kendilerini tasdik etmeyenleri cinlerin varlığını inkâr etme gibi bir ithamla karşı karşıya bırakan cinciler, tabir
yerinde ise bir kurnazlık yapmaktadırlar, zihin karışıklığı yaratarak kendilerine
bir meşruiyet alanı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Hâlbuki cinlerin varlığına
inanma, onların bazı kişiler tarafından istihdam edildiğini kabullenmeyi gerektirmemektedir. Aksine böyle bir inanç medyumlara imtihan sırrı ile bağdaşmayan büyük avantajlar sağlamaktadır.
Sonuç olarak hermetik felsefe dinî düşünceye tümüyle yabancı olan bir
düşünce tarzı olarak görülmemektedir. Aksine birçok fikirleri ile yozlaşmış ve
tahrif edilmiş bir dini yapıyı yansıttığı intibaını vermektedir. Dünyaya atılmış
olmak, bedene hapsedilmek, geldiği yere dönebilmek için çaba göstermek, ani
bir aydınlanma ile gayb bilgisine ulaşmak gibi hususlar, bu kırıntı ve kalıntıları
yansıtmaktadır. Bununla beraber hermetizm, evren tasavvurunda yaratılışı
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ıskalayıp bir tür kıdem-i âlemi çağrıştıran görüşü, Tanrı tasavvurunda düalizme, hatta politeizme kapı aralayan yaklaşımı, insan konusunda, onun bedenini
bir tür pislik ve şer kaynağı olarak gören anlayışı, vahyi sıradanlaştıran tutumu
ile İslâm inanç ve akaid sistemi ile uyuşmamaktadır. Aksine tahrif kalıntıları
zaman içinde gerçek dine alternatif olarak algılanıp onun karşısına geçince durum vahamet arz eden bir hal almakta, her bozulan şey gibi o da zararlı olmaya
başlamaktadır. Son sözümüz şudur: Müslümanlar İsrailiyat karşısında gösterdikleri hassasiyeti, aynı özelliklere hatta daha tehlikeli hususlara sahip olan
hermetizm karşısında da göstermek durumundadırlar.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
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Gnostisizmin Genel Teolojik Arka Planı ve Tarihsel
Gelişimi
Yrd. Doç. Dr. Harun IŞIK
Gnostisizm yüzyıllar boyunca etkisini devam ettiren, ilk dönem Hıristiyan kilisesi tarafından sapık akım olarak etiketlenmeye çalışılan kadim bir dini-felsefi hareketin
adıdır. Bununla birlikte Gnostisizm çalışmaları 1945 yılında Mısır’da bulunan Nag
Hammadi’de pek çok Gnostik dokümanın keşfedilmesi ile birlikte yeniden canlanmaya
başlamıştır. Bu çalışmadaki temel amacımız, Gnostisizmin ne olduğu, nasıl bir teolojik
ve felsefi arka plana sahip olduğunu ortaya koymaya çalışmaktır. Bu bağlamda ilk önce
Gnostisizm kelimesinin kavramsal analizi yapılacaktır. Daha sonra da milattan önceki
süreç de dâhil olmak üzere bir takım ihtilaflar ve teolojik tartışmalar neticesinde varlık
kazanıp farklı dini geleneklerden beslenmekle birlikte köken itibariyle Hıristiyanlığa
aykırı bir düşünce midir? Yoksa Hıristiyanlıkla herhangi bir bağlantısı olmayıp, kaynak
bakımından ondan bağımsız ve daha önceki sürece dair bir oluşum mudur? sorularına
cevap aranacaktır. Son olarak da İslam dünyası açısından Gnostisizmin etkilerinin olup
olmadığı araştırılacaktır.
Protestan anti-Katolik polemikleri bağlamında ilk defa 1669 yılında
Henry More tarafından kullanıldığı belirtilen Gnostisizm, Milattan önceki ilk üç
yüz yıldaki başlangıcından günümüze kadar değişik şekillerde etkisini devam
ettiren son derece mistik ve gizemli dini-felsefi bir hareketin adıdır. Geniş ve
farklı manalarda kullanılması terim hakkında tam anlamıyla bir tanımlama
yapabilmeyi de zorlaştırmaktadır. Istılah, eski döneme ait Hıristiyan heretiklerinin bazı türlerini ifade etmesinin yanı sıra felsefe, edebiyat, politika ve psikoloji gibi diğer alanlar için de önemli bir kavram olma özelliğindedir.1
Gnostisizm, Yunanca bir kelime olan “gnostikos” dan türemiştir. Gnostikos, bilmek anlamına gelmektedir. Buradaki bilgiden maksat, akıl ve iradeden
ziyade metafizik ve mistik bir sezgi yoluyla Tanrı’nın ilişkisel ve deneyimsel
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Karen L. King, What is Gnosticism?, Harvard University Press, London 2003, p. 5.
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bilgisidir. Gnostisizm, doğrudan kutsal ilhamın bir sonucu olarak seçilen kişiye
verilen sezgisel bilgi veya Gnosis’i elde etmeye vurgu yapan bilgi ile kurtuluş
öğretisi anlamına gelmektedir.2 Arapça’da irfaniyye kelimesi ile ifade edilen
kavram, Tanrı, evren, dini ve dünyevi bakımdan meydana gelen her türlü olay
hakkında elde edilen bilginin kaynağının duyu ve akla değil, ilham ve sezgiye
dayandığını belirten hem mistik hem de felsefi düşünceyi ortaya koymaktadır. 3
Dünyaya karşıtlığı, nefreti, dünyadan kaçışı simgeleyen, bireysel ve içsel soyutlanma yoluyla dünyadan kurtuluşu belirten bir kavramdır. 4 Gnostisizm aynı
zamanda Hıristiyanlığın ilk birkaç yüzyılında Roma İmparatorluğu ve Batı
Asya’yı besleyen Ortodoks olmayan mezheplerin pek çoğunun inanç ve uygulamalarına verilen bir isim olma niteliğindedir.5
Gnostisizmin Hıristiyanlığın içerisinde gelişen ya da Hıristiyanlıktan önceki süreçte bağımsız olarak varlık kazanan bir akım olup olmadığı hakkında
alanda uzman olan araştırmacılar arasında farklı yaklaşımlar bulunduğu görülmektedir. Bazıları Gnostikleri Hıristiyanlığın ilk filozofları ve teologları olarak değerlendirmekte, Gnostisizmi de Yunan felsefesinin etkisi altında kalmış
bir Hıristiyan teolojisi, Hıristiyanlığın Helenleştirilmiş hali olarak görmektedir.
Bu yaklaşıma göre gnostisizm Hıristiyanlık sonrasına ait bir fenomendir ve
ancak Hıristiyanlık bağlamında anlaşılabilir.6 Burkitt’e göre, Gnostik düşüncenin önemli simalarından olan Valentinus ve takipçileri Hıristiyan olup, farklı
Gnostisizm şekilleri de içinde bulunduğu zamanın bilim ve felsefesine uygun
terim ve kategorilerde Hıristiyanlığı yeniden ifade etme girişimleridir.7 Harnack’da öncelikli olarak Hıristiyanlığın saf ve temiz şeklinin Yunan dini ve
entelektüel etkiler tarafından bozulması neticesinde Gnostisizm’in ortaya çıktı-

Paul Carus, Gnosticism in Its Relation to Christianity, The Monist, Hegeler Institute, Vol. 8, No.4,
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Ömer Mahir Alper, “İrfaniyye”, DİA, İstanbul 2000, c. 22, s. 444-445.
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Thomas J. J. Altizer, “The Challenge of Modern Gnosticism, Journal of Bible and Religion,
Oxford University Press, Vol. 30, No. 1, 1962, p. 20, pp. 18-25.
5Benjamin Walker, Gnosticism: Its History and Influence, the Aquarian Press, Wellingborough,
Northamptonshire 1983, s. 11; R. McL. Wilson, “Gnostic Origins”, Brill, Vigiliae Christianae, Vol.
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ğını belirtmektedir.8 Diğerlerine göre ise Gnostik düşüncenin batı ile herhangi
bir alakası olmayıp tamamen doğu kökenlidir ve Hıristiyanlıkla ilgisi bulunmayan doğu kaynaklı bir dindir.9 Nitekim Hans Jonas, Harnack’ın aksine Gnostisizm’in kaynağı olarak Hıristiyanlığın bozulmasını değil, eski Akdeniz’in
çeşitli bölgelerinde Hıristiyanlıkla eşzamanlı ve farklı bir din olarak ortaya çıktığını iddia etmektedir. Dahası ona göre Gnostisizm, insan yabancılaşmasının
varoluşsal bir deneyiminden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla kaynak olarak
antik bir yapıya sahip olmakla birlikte her yaş ve her çağa hitap etme ihtimali
bulunmaktadır10 Law’a gelince Gnostisizm, Greko-Romen dünyaya doğunun
dini inançlarının akın etmesinin bir sonucudur ve dolayısıyla batı entelektüalizmi ve doğu mistisizmi gibi iki farklı karakteri bünyesinde birleştiren bir yapısı vardır.11
Görüldüğü üzere Gnostisizmin kaynağı olarak bir yandan Hıristiyanlık
gösterilirken diğer taraftan da doğu mistisizmi ve düalizmine vurgu yapılmaktadır. Kaynak olarak farklı yaklaşımlar sergilenmekle birlikte 1945 yılı Aralık
ayı içerisinde Mısırlı bir çiftçi Mısır’ın kuzeydoğusundaki Nag Hammadi kasabasının yakınında bulunan Tarif dağlarının eteğinde tarlasına gübreleme işi
yapıyorken, içerisinde Kıptice orijinal Gnostik yazmaların bulunduğu kırmızı
bir küp bulması, Gnostisizm açısından bir dönüm noktasıdır. Küpün içerisinde
Gnostik öğreti hakkında bilgileri de içeren deriye sarılı halde on üç adet papirüs
kitap vardır. Bu kitaplar daha sonra Unesco’nun desteği ile Prof. James Robinson’un gözetiminde bilim adamları tarafından 1977 yılında İngilizceye tercüme
edilmiştir. Günümüzde toplam 1153 sayfadan oluşan elli üç metni içeren on üç
kitabın tamamımın İngilizce çevirisi bulunmaktadır. Bulunan bu eserler bir
yandan milattan önceki birkaç yüzyılda neler yaşandığı hakkında bilgi verirken
diğer taraftan da özelde Hıristiyanlığın genelde de Hellenistik düşünce dünyasının gelişimi hakkında bilgi vermiştir. Elde edilen veriler Gnostisizmin iddia

8
9

10
11

King, p. 11.
Giovanni Floramo, Gnostisizm Tarihi, çev: Selma Aygül Baş, Bilal Baş, Litera Yayıncılık, İstanbul
2005, s. 45-46.
King, p. 11.
Wilson, p. 194.
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edilenin aksine çok daha önce şekillendiğini, diğer düşünce sistemleri ile hem
bağlantı hem de büyük bir rekabet içerisinde bulunduğunu ortaya koymuştur. 12
Son dönemlerde yapılan araştırmalara göre gnostik düşünce milattan önceki ve sonraki birkaç yüzyılda Suriye’de ortaya çıkmış, Doğu Akdeniz yoluyla
önce Mısır daha sonra da Ortodoks Hıristiyanlığın önemli rakiplerinden biri
olan Roma’ya ulaşmıştır. Mısır’dan Hindistan’a kadar Doğu ile Hellenistik bir
yapıya sahip olan Batı arasında böylesi bir fikir alışverişini etkileyen en önemli
unsurlardan biri hiç şüphesiz ki Büyük İskender’in M.Ö. 334 ve 323 yılları arasında gerçekleştirmiş olduğu fetih hareketleridir. Diğer etkene gelince o da,
Yahudi tüccarlar ve bankerlerdir. Bunlar sadece ekonomik anlamda değil aynı
zamanda doğunun mistik dini düşünce, ilham ve meditasyonunu batıya taşıyan önemli kanallar olmuşlardır.13 Carus’a göre Gnostik öğreti dikkatle incelendiğinde Doğu izlerini taşıyan kavramların ve dini ilkelerin son derece yoğun
bir şekilde bulunduğu görülecektir.14 En etkili Gnostik öğreticilerden olan başta
Simon Magus, Basilides ve Roam Psikoposu Valentinus’un önderliğinde gelişen
bu dini ve felsefi düşünce hareketliliği ki bunlar arasında Yahudi monoteizmini, Babil astrolojisini ve İran düalizmini de saymak mümkündür, deyim yerinde ise entelektüel değişimin ve Helenistik yapının da esasını oluşturmuştur. 15
Nitekim Frend’e göre Gnostisizm ikinci yüzyılda dünya çapında bir hareket
olup Anadolu, Suriye, Filistin, Roma, Mısır, Kartaca ve İspanya’da Gnostik
mezhepler bulunmaktadır.16 Helen dünyasında oluşturduğu etki M.Ö. 3. Yüzyılda Neo-Platonist filozoflar arasında yer alan Plotinus’un (204-270) “Gnostiklere Karşı” isimli bir eser yazmasına, Hıristiyan apolojist Irenaeus’un (125-202)
“Sapıklıklara Karşı” çalışmasına yol açmıştır.17 Bu tarz eserlerin kaleme alınması

12

13

14
15
16
17

Priscilla Anne Costello, Gnosticism then and now: From the first centuries A. D. To the psycology of C. G. Jung, ProQuest Dissertations and Thesis, National Ligbrary of Canada, Ontario
1993, p. 3.
Hans Jonas, The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity, 2nd ed., Beacon Press, Baston, 1963, p. 3.
Carus, p. 505, pp. 502-546.
Jonas, p. 3.
W. H. C. Frend, The Early Church, Hodder and Stoughton, London 1965, p. 62.
Bernie Gallagher, The Challenge of Resurgent Gnosticism to Christianity, ProQuest Dissertations
and Thesis, Ann Arbor 2009, p. 8; İrenaues’un böyle bir reddiye yazmasındaki temel faktörler
olarak dönemin Gnostik bir okulu olan Valentinus hakkında bilgi sahibi olunmasına katkı sağlamak ve böyle bir akımın varlığına kilisenin dikkatini çekmek zikredilebilir. Floramo, s. 35.
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Gnostisizm’in var olduğunun ve hem Hıristiyanlar hem de Helenistik topluluklar üzerindeki etkisinin yanı sıra reddiyeler yazılacak derecede dikkatle takip
edildiğini göstermektedir. Bir heretik olarak görülen ve alay edilen gnostisizm
Hıristiyanlığın ilk üç ve dördüncü yüzyıllarından sonra belli belirsiz bir oluşum
haline gerilemişse de öğreti ve uygulamaları batı kültür tarihi boyunca yüzeyde
kalmaya devam etmiştir.18 Başata Yahudilik ve Hıristiyanlık olmak üzere, Hinduizm, Budizm, İslam, Sabiilik19, Maniheizm20, ve Cathar’larda21 gnostisizmin

18

19

20

Stephan A. Hoeller, Gnosticism: New Light on the Ancient Tradition of Inner Knowing, The
Theosophical Publishing House, İllionis 2002, p. 2.
Batılı araştırmacılar tarafından Mandeizm olarak isimlendirilen Sabiilik, inanç ve uygulamaları
ile yaşayan son gnostik din olarak bilinmektedir. Güney Irak, Fırat ve Dicle havzası, Basra, Bağdat,e İran’da bulunan Karun nehri boyunca yerleşmiş bulunan Sabiilerin sayısının seksen ila yüz
bin arasında olduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde İsveç, Danimarka, ABD, Avustralya ve
Kanada gibi batı ülkelerinde de Sabii topluluklar yer almaktadır. İran gnostisizminin ve düalizminin etkilediği diğer dini gruplar arasında yer alan Sabii düalizminde biri ışık ve nur diğeri de
karanlık olmak üzere iki alem bulunmaktadır. Işık aleminin başında Yüce Hayat, Kudretli Ruh,
Yüceliğin Efendisi gibi isimlere de sahip olan Işığın Kralı Makla d Nhura bulunmaktadır. Üstün
niteliklere sahip olup, her türlü eksiklik ve noksanlık uzaktır. Etrafında sayısız nurani varlıklar
yer almakta olup bunların asli vazifesi Kral’ı takdis, tespih ve yüceltmedir. Düzen, varlık ve verimliliği sembolize eden Hayat prensibinden oluşan Işık Âlemi ve bu âlemde yer alanlar kötülük, yokluk, eksiklik gibi noksan sıfatlardan uzak olup mükemmel vasıflarla donatılmışlardır.
Yokluk, eksiklik ve düzensizliği sembolize eden kaos veya Kara Su’dan oluşan karanlık alemine
gelince, bu alemin başında Ur ya da Büyük Canavar diye adlandırılan Malka d Hşuka (Karanlık
Kralı) bulunmaktadır. Malka d Hşuka, karanlık âlemde bulunan kötülüklerin ve dev, şeytan, kötü ruh, canavar gibi kötü varlıkların yaratıcısı ve yayıcısı, aptal ve sersem biri olarak tasvir edilmiştir.Sabiilik hakkında geniş bilgi için bkz: Gündüz, ss. 471-491.
Maniehizm, Mani tarafından MS. 3. Yüzyılda kurulan Gnostik bir dini akımdır. Güçlü misyoner
yapılanması sayesinde İran, Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Avrupa ve Asya’da hızlı bir şekilde
yayılma göstererek 4. Yüzyılda Hıristiyanlığın en büyük rakibi konumuna gelmiştir. Mezopotamya ve İran’ın 7. Yüzyılda Müslümanlar tarafından fethi sonucunda bu bölgelerdeki varlığı
tamamen ortadan kalkmıştır. Günümüzde müntesibi bulunmamakla birlikte İslamiyetin bölgeye
hakimiyetinden önceki süreçte özellikle Ortadoğu’da Gnostik bir yapıya sahip olan inanç ve uygulamaları ile son derece etkin olmuştur. Maniheizm düalizminde de birbirine zıt iki asli prensip ve bunların birbirleriyle ilişkilerini ortaya koyan üç zaman tasavvuru dikkat çekicidir. Asli
prensipler başlangıcı ve sonu olmayan ışık ile karanlık veya iyilik ve kötülük olarak isimlendirilmektedir. Üç zaman ise geçmiş, şimdiki ve gelecek zamana işaret etmektedir. Bu dilimlerden
sadece şimdiki zamanda iki zıt prensip olan ışık ve karanlık arasında aktif bir şekilde mücadele
bulunmaktadır. Diğer iki zaman diliminden geçmişle ilgili süreçte pasif bir kavga vardır. Gelecek ise aktif mücadeleden pasife yani geçmişteki pozisyona geçişin yaşandığı bir dönemdir. Işık
dünyasının hâkimi uluhiyet, nur, güç ve bilgi özelliklerine sahip bulunan Işık Âleminin Kralı,
Yüceliğin Babası, Işık Tanrısı veya Tanrı’dır. Işık âlemi, hava, rüzgâr, ışık, su ve ateşten oluşan
beş unsurdan meydana gelmiş olup, akıl, düşünce, idrak, bilgi ve temkinden ibaret bulunan beş
ilahi niteliğe sahiptir. Bu âleme sevgi, iman, sadakat, iyilik ve hikmet ilkeleri hâkimdir. Başında
Kranlık Tanrısının bulunduğu karanlık âleme gelince, etrafında sayısız kötü varlığın yanısıra
duman, ateş, rüzgar, su ve karanlıktan müteşekkil beş karanlık âlemi vardır. Bu alemi ölüm zeh-
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izlerini bulmak mümkündür. Süreç içerisinde önce Hümanizm daha sonra da
Rönesans’la birlikte Kabalitik düşünce ve Hermetizm’le birleşen Gnostik düşünce kendini yenileyerek Gnosisi, “yeni gereksinimlerine uygun bir şekilde
benlikle karşılaşma bilinci olarak kendini bilmek” olarak tanımlamıştır. Bu sayede sadece Kabalist yapıdaki Hıristiyan düşüncesine ilham vermekle kalmamış, Rosicrucian hareketinin22 fitilini ateşlemiş, okült oluşumlara, büyük mistikler, ruhani düşünürlere, simyacılara ve de 18. Yüzyıl Alman düşüncesine ilham
kaynağı olmuştur. Dahası Ernst Topitsch’e göre Karl Maks’ın Marksist düşüncesinin şekillenmesinde bile Gnostik düşüncenin izlerini bulmak mümkündür.
Carl Jung’un ortak bilinçaltı ve arketipleri hakkındaki düşüncesinde merkezi
bir yere sahiptir.23 Progresivizm, pozitivizm ve Hegelianizm ile bağlantısı vardır. Herman Melville, Lawrence Durrell, Walter Percy ve diğer pek çok roman
yazarının eserlerinde Gnostik temalara rastlamak mümkündür. Edebiyat eleştirmeni Harold Bloom dahi “The Flight to Lucifer: AGnostic Fantasy” adı altında
yeni bir Gnostik roman yazmıştır.24 Jean Guitton da Gnostisizm’in geçmişte
olduğu gibi bugün ve gelecekte başta felsefe ve din başta olmak üzere siyaset,
edebiyat ve şiir gibi alanlara esin kaynağı olmaya devam edeceğini belirtilmektedir.25
Gnostiklerin temel düşünce, ilke ve esaslarına gelince, sistemin temel
özelliği mitolojik, kozmolojik, psikolojik ve soteriolojik26 bir yapıda olmasıdır.

21

22

23
24
25
26

ri adı verilen bir duman kaplamıştır ve dallarında her türlü kötülüğü barındıran ölüm ağacı bulunmaktadır. Geniş bilgi için bkz: Gündüz, ss. 493-505.
Catharism, 11 ve 12. Yüzyıllarda Fransa’nın Languedoc bölgesinde ve Avrupa’nın diğer kesimlerinde görülen, 12. Ve 13. Yüzyıllarda güçlenen dualist ve gnostik unsurları ihitva eden Hıristiyan dini bir harekete verilen isimdir. Bu hareket, müntesiplerinin tutuklanması ve Engizisyon
sürecinde katledilmeleri neticesinde
13. Yüzyılın ilk çeyreğinde yok olmuştur.
http://en.wikipedia.org/wiki/Catharism [01.05.2012’de ulaşılmıştır.]
Rosicrucianism Christian Rosenkreuz tarafından geç Orta Çağ Almanya’sında kurulduğu ifade
edilen felsefi arka planı bulunan gizli bir topluluktur. Sıradan bir insandan gizli kalan, doğa, fiziki evren ve manevi alana ilişkin bilgi veren antik geçmişin batıni gerçekleri üzerine inşa edilen
bir doktrin veya teolojiye sahiptir. Geniş bilgi için bkz: Carl Edwin Lindgren, “The Way of the
Rose Cross: A Historical Percepiton 1614-1620”, Journal of Religion and Psychical Research, Vol.
18, No. 3, 1995, pp. 141-148.
Floramo, s. 17-21.
King, p. 5.
Floramo, s. 17-21.
Soterioloji: Yunanca kurtuluş/salvation, kurtarıcı/savior, koruyucu/preserver kelimelerinden
gelmekte olup teolojinin sevap ve kurtuluşa dair dini doktrinleri ile ilgilenen bir alana verilen
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Hemen hemen tüm gnostik filozoflar öz-ben’i/soul madde dünyasına geçici
olarak karışmış ve aslına dönmeyi arzulayan ruhsal bir varlık olarak gören düalist bir bakış açısına sahiptir. Maddi varlık günah ve kötülüğün nedenidir ve
vücudun esaretinden kurtulmak özün nihai amacıdır ve dini bakımdan arzu
edilen bir sondur.27
Gnostik öğreti yapı itibariyle herhangi bir şekilde ayrıştırmaya tabi tutulmayan farklı din ve felsefelerin Bu durum, akım hakkında genel bir sonuca
ulaşmayı engellediği gibi oldukça farklı kaynaklardan toplanan materyallerin
bir araya getirilmesini de zorlaştırmıştır. “Gnostik bir arka plana sahip olan
düşünce örnekleri nelerdir?” sorusuna cevap vermek zor olmakla birlikte gnosis başta olmak üzere Tanrı, kozmos/evren ve insan unsurlarında gnostik akımlar arasında görüş birlikteliği olduğu söylenebilir.28 Bu dört hususu nasıl açıkladıklarına kısaca değinmek gerekirse şunları belirtmek mümkündür:
Tanrı aşkın bir varlık olup, merhamet ve iyilik sahibidir. O, Tanrı
(God) ve ışığın üst dünyasına ait olan Baba’dır (Father). Bununla birlikte evrenden ve insanlıktan son derece uzaktır ve ona gerçekten yabancıdır. Nag hammadi Kütüphanesinde bulunan Apocryphon of John’da İsa havarilerine Tanrı’yı tasvir ederken, onun üstünlüğünden, her şeyin yaratıcısı olduğundan,
görülemeyeceğinden, hiçbir şeye muhtaç olamayan mükemmel yapısından ve
varlık âleminden farklı olarak her şeyin üstünde bulunduğundan selbi bir dil
kullanmak suretiyle şu şekilde bahsetmektedir:
“Hiç kimse Ruh’a üstün gelemez. Çünkü o bir monarşidir (tek başına yönetir). Gerçek Tanrı hepimizin babası, Kutsal Ruh, görünmeyen, bütün her şeyin üstünde
olan ve kendi bozulmazlığında var olan Tanrı, gözün bakamayacağı saf nur içindedir.
Ruh’u bir tanrı şeklinde düşünmek ya da onun belli bir formda var olduğunu kabul
etmek mümkün değildir. Çünkü O tanrıların üstündedir. O bir arche (ilke) dir. Ve hiç
kimse ona üstün gelemez. O her şeyden önce var oldu ve onun hiç kimseye ihtiyacı da
yoktur. Onun yaşama ihtiyacı yoktur, çünkü o sonsuzdur. Onun hiçbir şeye ihtiyacı

27
28

isimdir. Dini literatürde ise kavram, pek çok farklı dinde ortak bir yere sahip olan kurtuluşun ne
olduğu ve nasıl elde edilebileceğini karşılıklı olarak araştıran ve inceleyen bir bilim dalıdır.
http://en.wikipedia.org/wiki/Soteriology
Carus, p. 505.
Walker, p. 11-12.
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yoktur, çünkü o mükemmelsizleştirilemez, çünkü mükemmel olmak için onun hiçbir
şeye ihtiyacı yoktur. Her an tam mükemmeldir. O nurdur. O sınırsızdır, çünkü sınırları koymak için daha önceden var olan hiçbir varlık yoktur. O yargılanamaz, çünkü daha
önceden var olan hiçbir varlık yoktur ki onu yargılasın. Onun ölçüleri yoktur, çünkü
kimse onu ölçmedi. O görünmezdir, çünkü kimse onu görmedi. O sonsuzdur. O tasvir
edilemez, çünkü onu tanımlamak için hiç kimse onu kavrayamadı. O ismi seslendirilemeyendir, çünkü daha önceden var olan hiçbir varlık yoktur ki onu isimlendirsin. O
ölçülemez kutsal ve arı saflık olan nur, konuşulamaz, mükemmel, yok edilemezdir. O ne
mükemmellik, ne mutluluk ne de kutsaldır, ancak bunların hepsinin üstündedir. O ne
sınırsız, ne de sınırlıdır, ancak bunların hepsinin üstündedir. Ne manevi ne de maddidir. Ne büyük ne de küçüktür. O ölçülebilir bir boyuta sahip değildir. Hiçbir yaratık ya
da kişi onu kavrayamaz. Her şeyin üstünde var olandan farklıdır, bütün hepsinin üstündedir.” 29
Gnostiklerin Tanrı’yı tasvir ederken kullandıkları sıfatlara gelince onları
şu şekilde gruplandırmak mümkündür:
Mükemmel Bir Oluşunu İfade Eden Sıfatları: Teklik/Single, Bölünemezlik/Indivisible, Mükemmellik/Perfect, Bozulmazlık/Incorruptible, En Üstünlük/Supreme, İyilik/Good, Kusursuzluk/Faultless, Mutlaklık/Absolute
Kavranamazlığını

Gösteren

Sıfatlar:

Ebedilik/Eternal,

Sonsuz-

luk/Infinite, Sınırsızlık/Limitless, Ölçülemezlik/Immeasureable, Araştırılamazlık/Unsearcheable, Kavranamazlık/Inconceivable, Tanımlamazlık/Indescribable
Bilinemezliğini Belirten Sıfatlar: Tanımlanamazlık/Ineffable, Gizlilik/Secret, Görünmezlik/Concealed, Bilinmezlik/Unknown, İsimlendirilemezlik/Unnameable
Kendi Kendine Var Oluşunu Açıklayan Sıfatları: Yaratılmamışlık/Uncreated, Doğmamışlık/Unbegotten, Kendi Kendine Var Oluşluk/SelExistent, Her Şeyden Önce Var Oluşluk/Pre-Existent, Vücuda Getirilmemişlik/Unengendered, Başlangıçsızlık/Unoriginated
Değişmezliğini Ortaya Koyan Sıfatları: Değişmezlik/Immutable, Sabitlik/Stable, Harektsizlik/Motionless, Değiştirilemezlik/Unalterable, Yorulmazlık/Unwearied,

29

Floramo, s. 129-130.
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Duyu Algısının Ötesinde Var Oluşunu Simgeleyen Sıfatlar: Dokunulamazlık/Untouchable, Taklit Edilemezlik/Inimitable, Görülemezlik/Invisible,
Farklılaşmamışlık/Undifferentiated,

Mükemmellik/Complete,

Ölümsüz-

lük/Immortal, Şekilsizlik/Formless.30
Bu açıklamalardan da görülmektedir ki Gnostikler Tanrı’yı tamamıyla
insanla bağlantısız ve duyu tecrübesiyle algılanması mümkün olmayan soyut
ve aşkın bir yapıda takdim etmektedir.
Tanrı ile ilişki kurmanın yolu onun oğlu olan Logos’tur. Kutsal ile insanlık arasında köprü vazifesi görecek, insana asıl yeri olan uzakta bulunan mükemmel dünyayı hatırlatacak ikincil bir nedene ihtiyaç vardır. Çünkü bu dünya
insanın gerçek anlamda evi değildir ve insanoğlu bu kâinatın birer yabancısı ve
başka bir varlık âleminin ziyaretçileridir. Her birey bu dünyanın dışındaki daha
üst konumla Gnosis’i (bireyin kendi özü ve gerçek Tanrı hakkında Logos vasıtası ile elde ettiği Tanrı’nın kurtarıcı aşkın bilgisi) elde etmek suretiyle doğrudan
bağlantıya geçebilir.31
Evrene gelince aslında bizzat kendisi kötüdür ve gerçek Tanrı’nın değil,
kibirli ve kıskanç olan hâkim/demiurge ve yaratıcı/creator olarak bilinen zıt bir
varlığın işidir. Burada yukarıdaki nur dünyası için çalışan iyi melekler ve içinde
yaşadığımız alt dünya için çalışan kötü hükümdarlar olarak kabaca ikiye ayrılan bir tür pantheon (bir ulusun bütün tanrıları), ilahi bir hiyerarşi vardır. İnsan,
evreni işgal eden başlangıçtan beri var olan düalizme karışmış bulunmaktadır.
Başlangıçta bulunduğu nur dünyasından düşmüştür ve şu anda madde dünyasına yakalanmıştır ve Demiurg’un pençelerindedir. Bu kötü durumdan kurtuluşun/salvation yolu inançlı ve ahlaklı olmak, iyi ve güzel şeyler yapmakla değil, Gnosis’e ulaşmakla mümkündür. Yasaları, dini, ahlaki ve sosyal emir ve
yasakları ile dünya kurtuluş/salvation planıyla yok denecek kadar az ilişkisi
vardır.32 Çünkü madde ruhun bozulmuş bir şekildir ve kâinat Tanrı’nın niteliksizleşmiş bir halidir. Varoluşun temel amacı maddeden kurtulup Tanrı tarafından gönderilen bir kurtarıcı sayesinde Yaratıcı ruha geri dönüşten ibarettir.

30

31
32

F. C. Happold, Mysticism: A Study and Anthology, Penguin Books Ltd., Middlesex 1963, s. 146147.
http://www.gnosis.org/naghamm/nhlintro.html [accessed 04/05/2012]
Walker, p. 12.
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Gnostisizmin Tanrı ve evrene bu ikili bakış açısı onun düalist bir yapıysa sahip
olduğunu göstermektedir. Nitekim âlem, nur ve alt olarak, Tanrı da üstün ve
alçak olarak nitelendirilmiştir. Nur âlemi olan mükemmel mekanın yaratıcısı
üstün Tanrı olup, kusurlu ve noksan olan alt âlemin yaratıcısı ise alt-aşağı seviyede yer alan tanrı olmaktadır.
İnsan evreni işgal eden başlangıçtan beri var olan bir düalizme karışmış
bulunmaktadır. İnsan kutsal düşüncede tasarlanmış ve Işık Dünyasında ortaya
çıkmıştır. Logos tarafından dördüncü cennette bizzat Logos’un imajında şekillenmiştir. İnsan, Logos’un meleklere ve baş meleklere gösterdiği gururudur.
İnsanoğlunun ilk atası olan bu göz kamaştırıcı güzellikteki saf varlık, androjen
(çift cinsiyetli) bir yapıdadır. Ona tüm cennetin hâkimiyeti verilmiştir ve yenilmez manasında “Adamas veya Adamel daha sonra Adam” ismi verilmiştir.
Yahudi Kabala düşüncesinin Adam Kadmon veya ilk insanıdır. Havva/Eve
Adam’e bir arkadaş olarak Adam’den yaratılmıştır. İnsan, fiziksel olarak ölümlü gibi görünmekle birlikte aynı zamanda içerisine hapsedilmiş bulunan ölümsüz bir ruha sahiptir. Mitolojik hikayede sonraki süreçte şeytanın Adem ve
Havva’yı yoldan çıkarma ve Işık Dünyası’ndan aşağı düşürme planları üzerinde durulmaktadır. Hıristiyanlıkla aradaki farka gelince, bu düşüşün sorumluluğu Hıristiyanlıkta Adem’e verilirken, gnostik öğretide şeytan düşüşten sorumludur. Böylece Adem ve Havva asli yerleri olan Işık Dünyası’ndan düşerek
maddenin kirliliğine ve Demiurg’a yakalanmıştır ve insanın yeryüzü serüveni
başlamıştır.33
Gnostik düşünce sisteminde insanoğlu beden, akıl ve ruh olmak üzere üç
temel unsurdan meydana gelmiştir. Her bir insanda bu üç unsurdan biri veya
diğeri baskın konumdadır ve bu bireyin kim olduğunu ortaya koyduğu gibi
aynı zamanda kaderini de belirler. Beden Karanlık Dünya’nın/yeryüzünün
tanrısı Demiurg tarafından şekillendirilir ve maddeden oluşmuştur. Beden,
ruhu örten bir elbise veya örtü mesabesindedir. Gnostikler insanın ölümcül
yanını oluşturan bu yapıya kötü beden, kirliliğin yapısı, günahkârlığın merkezi,
ahlaksızlığın, açgözlülüğün ve şehvetin kaynağı olarak görmektedir.34
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Bir dişil olarak telakki edilen akıl, insanın zihinsel, entelektüel ve rasyonel tarafını oluşturmaktadır. Akıl ve düşünce unsurları insanın ruhunu düzenler, ego veya kişiliğine katkıda bulunur. Diğer canlılarla karşılaştırıldığında
sadece insan akıl yürütmeye dayalı düşünme kabiliyetine sahiptir. Akıl, Kutsal
Ruh’un bir aracıdır. İnsan sahip olduğu bu akıl sayesinde eylemlerini kendisi
belirler ve yaptığı şeyden sorumludur. Akıl, orta veya ara âleme aittir. Aklı
sayesinde gerçekleştirdiği eylemleri sonucunda insan ya üst âlemle özdeşleşecek ya da alt olanla birleşip yok olacaktır.35
Erkil olarak kabul edilen Ruh’a (Spirit/Nous) gelince, Kutsal Öz ve
Ruh’tan oluşmuştur. Işık Dünyasından düşüşü esnasında Ruha, önce aklın
giysisi giydirildi ve daha sonra da bedenin örtüsü ile kaplandı. Ruhun yapması
gereken şey Karanlık Dünyadan kurtuluşu sağlayıp Işık Dünyasına ulaştıracak
olan insan var olan, insanın gerçek doğasını şekillendiren Kutsal Ruh’un bilgisi
Gnosis’i elde etmektir.36
Gnosis bilmek, tanımak, kavramak, bilimsel anlayış ve irfan gibi anlamlara gelmektedir. Gnostik ise bilgi/gnosis yoluyla kurtuluşu arayan bilen kişiyi
ifade eden bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. 37 Buradaki bilgi rasyonel bir
bilgi (knowledge) olmayıp, bir anlık aydınlanma ve sezgiye dayanan bir bilgidir. Aynı zamanda içimizde bulunan kutsal ve ruhsal doğanın bilgisine de işaret etmektedir. 38 Nitekim klasik Yunancada gnosis, duyusal algılamanın veya
hakikati kesin olmayan düşüncenin aksine eşyanın mahiyetinin gerçek bilgisine
işaret etmektedir.39 Gnosis Tanrı’nın bir hediyesi olup onu elde edeni kurtaracak güce sahip olan bilgi formudur. Bu bilgi sayesinde kişi kozmik sırlara vakıf
olduğu gibi, kim ve ne olduğumuza, nereden gelip nereye gittiğimize, nelerden
arındırıldığımıza, yaratılma ve yeniden yaratılmanın ne demek olduğuna dair
pek çok sorunun da cevabını bulacaktır.40 Nag Hammadi kütüphanesinde bu-
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lunan Gospel of Truth’ta yer alan şu ifadeler bu durumu en güzel şekilde yansıtmaktadır:
“Bu nedenle eğer kişi bilgi/gnosis sahibi ise, o yukarılardandır. O çağrıldığında
duyar, çağrıya cevap verir ve kendisini çağırana döner ve ona yükselir. Ve hangi şekilde
çağırıldığını bilir… Bilgi sahibi olan, böylelikle nereden geldiğini ve nereye gittiğini
bilir. Kişi sarhoşken sarhoşluğundan uzaklaştırıldığını ve kendisinin olanın düzeltilip
kendisine döndürüldüğünü bilir.”41
Gnosise yüklenen bu anlam zaman içerisinde İslam dünyasında irfan anlayışı olarak kendisini gösterecektir. İslam tarihinden de hatırlanacağı üzere
Mısır, Suriye, Filistin, Irak ve Hindistan gibi bölgelerde fetih hareketlerinin hız
kazanması neticesinde buralardaki dini, felsefi, mistik ve kültürel atmosfer ile
ilişkiye girilmiş, bazı etkileşimler meydana gelmiştir. Gnostik düşüncenin tasavvuf, felsefe ve Şiiliğin İsmaili yorumu üzerinde varlığını hissettirmesi bu
etkileşimin bir yansıması olarak telakki edilebilir. Ancak burada şunu belirtmek
isteriz ki, tamamıyla Gnostik olan ve Gnostisizme benzeyen fakat onunla birebir tutulamayan düşünce şekilleri arasında ayrım yapılması gerekmektedir. Bu
açıdan bakıldığında İslam düşüncesinde yer alan irfan anlayışının Gnosis ile
sadece benzerlik arz ettiği düşünülmektedir. Tasavuf geleneği açısından gnosis/irfan, akli bilgiden üstün olup keşif, sezgi ve ilham yoluyla kalpte hâsıl olan
bilgi türüdür. Tanımlamadan da görüldüğü üzere mutasavvıflar, bilgiye ulaşmada duyu ve aklın yanı sıra müşahede ve sezgiye de vurgu yapmaktadır.
Böyle bir ayrıştırma bilgiye muhatap olan kesimler arasında farklılaşmayı da
beraberinde getirmiştir. Nitekim bilginin, avama, âlim ve hakimler ile velilere
hitap eden yönleri bulunmaktadır. Bunlardan velilerle ilgili bilgi, kalp sezgi
yoluyla Allah’ın lütfünün bir eseri olarak Allah’ı müşahede edenlerin ulaşabildiği bilgi çeşididir.42

Tasavvuf geleneğinin önemli bilgi tasniflerinden olan

kesin akli delille elde edilip akıl sahiplerine hitap eden ilme’l-yakin, açıklama
ve bildirim sonucunda ulaşılıp ilim sahiplerine seslenen ayne’l-yakin, keşif ve
müşahede sayesinde varlık kazanıp marifet ehline ait olan hakka’l-yakin ile
zahir-batın, şeriat-hakikat, avam-has ayrımları gnostik/irfani düşüncenin birer
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yansıması olarak değerlendirilebilir.43 Hakka’l yakin konumunda bulunan bir
kişi, bilginin en üst mertebesine ulaşmış bulunup böyle bir kimseye Allah’ın
kaza ve kaderi de dâhil olmak üzere gaybın ve sırların kapıları açılmaktadır.44
Bazı sufiler bu bakış açısını daha da ileri götürerek ilme’l ve ayne’l yakin süreçlerini üçüncü mertebeye ulaşmada birer vasıta olarak değerlendirmiştir. Hakka’l-yakin olan marifet ve hakikat aşamasına varıldığında ise ilk iki durumun
değerini yitireceği savunulmuştur.45
Tasavvuf dünyasında Gnostik/irfani anlayışın önemli temsilcilerinden biri de, belki de en önemli, İbn Arabî’dir. Felsefi tasavvuf geleneğinin mimarları
arasında yer alan İbn Arabî, gnostik/irfani düşünceyi vahdet-i vücut doktrininde olduğu gibi hem epistemolojik hem de ontolojik bakımdan sistematik bir
yapıya kavuşturmuştur.46 İbn Arabî felsefesinde gnostik/irfani bilgi ile akli bilgiyi karşılaştırmakta, ikisi arasında bazı farklar olduğunu belirtmektedir. Nitekim ona göre, vasıtasız bir şekilde hakikate, herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak tarzda eşyanın gerçekliğine ulaşmayı sağlayan bilgi gnostik/irfani bilgidir. Bu bilgi aklın idrakinin dışında batıni yapıda ve ilahi lütfün bir gereği olup,
ruhani bakımdan kemal derecesine ulaşmış sufi kimselerin kalbini kapsayan
nur şeklinde kendini göstermektedir.47 İbn Arabî, Alah’ın lütfünün bir eseri
olarak bazı kimselere (sufi-veli) zahiri bilgiden daha üstün ve asli maksada
ulaştıracak olan marifetin bilgisini (yaratılmışlarla ilgili sırların, Kur’an’ın zahiri
manası yanında gaybi anlamlarının, batının bilgisi gibi) ihsan etmektedir. 48
Kâinatın ve dinin zahir-batın ayrımına tabi tutulduğu bir diğer düşünce
sistemi de hiç şüphesiz ki Şii-İsmaili ekoldür. İsmaili öğretinin gnostik/irfani
bakış açısını başta Yeni Eflatunculuk olmak üzere eski İran inanç sistemi büyük
ölçüde etkilemiştir. Nitekim onlar Hz. Ali ile diğer imamlara mitolojik ve yarı
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tanrısal özellikler atfetmekle kalmamış, Hz. Ali başta olmak üzere sahabe ve Şii
imamlara dayandırdıkları Kuran’ın zahiri ve batıni yönleri bulunduğuna dair
rivayetler bağlamında nakli de zahir-batın ayrımına tabi tutarak yorumlamışlardır. Zahiri yön, batına ulaşmada bir araç olup, peygamberden peygambere
değişmekle birlikte batıni hakikatlerde herhangi bir değişme söz konusu değildir. Batın zahirden üstün olup, batını elde etmenin yegâne yolu manevi bakımdan yetkinliğe ve şeriatın verilerini gnosise/irfana götürecek şekilde yorumlamaya bağlıdır.49
İslam düşünce dünyası açısından gnostik unsurların bir diğer yansımasını da yukarıda da ifade ettiğimiz üzere İslam felsefesinde, özellikle İbn Sina’nın
Meşşai duruşunda görmekteyiz. Meşşailik sistemi içerisinde o, bilginin akli ve
sezgisel yönlerine dikkat çekmekte, sezgiye dayalı bilginin akli olandan daha
önemli olduğuna vurgu yapmaktadır. Nitekim ariflik makamına ulaşmanın
temel taşları olarak nefse ve bedene hakim olan güçlerinin aşılıp metafizik boyutla irtibatlı hale gelmeyi ifade eden riyazet ve arınmayı öne çıkarmaktadır.
Arif olan kişi ancak bu sayede gayp âlemine dair ilahi sırlara vakıf olabilecektir.
Gnostiszm/irfaniyye anlayışını temsil eden bir diğer İslam felsefesi ekolü Sühreverdi, Molla Sadra ve Mir Damad’ın öncülüğünde gelişen İşrakilik’tir. Sühreverdi’ye göre bilgi sadece nesnelerin herhangi bir vasıta olmaksızın doğrudan
doğruya sezgi, aydınlanma ve müşahede sayesinde farkına varışla elde edilebilir. Akli çıkarımlar ve mantığa dayalı istidlallere gelince bunlar, hakikat bilgisinin bir aracı mesabesindedir.50
Sonuç olarak gnostisizm Mısır mitolojisi, Yahudi apokaliptisizmi, Babil
astrolojisi, Zerdüşt düalizmi, Yunan ve Helen felsefesi, Hıristiyanlık, Hindu ve
Budist etkileri, ortaçağ Cathar’ları gibi değişik farklı din, kültür ve felsefi düşünceyi bir araya getiren dini-felsefi bir hareket olarak karşımıza çıkmaktadır.
Suriye’de ortaya çıktığı M.Ö. birkaç yüzyıl ve sonrasında hızlı bir şekilde batıya
yayılmıştır. Bu yayılış esnasında ilişki kurduğu farklı dini ve felsefi akımları
etkilediği gibi aynı zamanda onlardan etkilenmiştir. Geçmiş ve geleceğin, eski
ile yeninin, doğu ile batının bir sentezinden ibarettir. Gnostikler Tanrı, insan ve
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evren hakkında gizli bir takım bilgilere sahip olduklarına inanmaktadır. Sahip
oldukları inanç ve görüşlerle özellikle birinci yüzyıl Hıristiyanlığı içerisinde üç
temel inanç sisteminde biri haline gelmişlerdir. Din ve varlığın gerçek bilgisine
ulaşmanın imkânı olarak ahlaki ve ruhi bakımdan olgunlaşmayı, hikmet ve
maslahata binaen yaşamayı ilke edinen bir bakış açısına sahiptirler. Gnostik
düşünce sadece Tanrı’nın ne olduğu değil aynı zamanda dünya ve insanın nasıl
yaratıldığı, her ikisinin de doğasının ne olduğu, her bireyin kurtuluşu nasıl elde
edeceği, dünya ve evrenin sonunun nasıl olacağı, daha sonra nasıl bir geleceğin
bizi beklediği gibi sorulara cevaplar bulmaya çalışan bir içeriğe sahiptir. Buradan hareketle gnostisizmin biri bireyin kurtuluşunu/salvation hedefleyen pratik, diğeri de başlangıç ve son bakımından Tanrı-evren-insan olgusuna dikkat
çeken nazari yönü bulunmaktadır. Nitekim kurutuluşun yolu olarak dış dünyadan uzaklaşma, içinde bulunulan durumdan hoşnutsuzluk, riyazet, keşif,
sezgi ve müşahede sayesinde Tanrı’ya kavuşma gibi hususlar pratik alanla,
başlangıç ve son hakkında dini-felsefi bir tevil ve tefsir yoluyla gelenek oluşturulup toplum, din, mezhep ve siyaset gibi alanlarda kullanılması nazari süreçle
ilişkilendirilebilir.
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN: Hocaya teşekkür ediyoruz vakti iyi kullandığı için. Hocam çok teşekkürler, ben vakit kazanmak adına öyle görünüyor
ki tebliğlerde tekrarlar olacak, hep referanslar olacak bir önceki konuşmacıya.
Sizi dinledikten sonra ben Şinasi hocamın tebliğini özetlemekten vazgeçtim.
Çünkü benzer noktalar vurgulanıyor ve dinler tarihçisi olduğu için Ali İhsan
YİTİK hocamda aynı noktalara vurgu yapabilir ondan dolayı birkaç dakika
kazanacağız gibi duruyor. Ali İhsan hocam buyurun...

Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu
25-27 Mayıs 2012- Malatya

İslâm Dini ve Hint Karma-Tenâsüh İnancı
İslâm’a göre öldükten sonra yeryüzünde yeniden doğuş (tenâsüh/ reinkarnasyon) mümkün müdür?

Prof. Dr. Ali İhsan YİTİK
İletişim alanında son yıllarda yaşanan hızlı gelişmelere paralel olarak,
diğer kültürlere özgü bazı düşünce ve inançlar insanlarımız arasında yayılmaya
ve tartışılmaya başlamıştır. Bunlardan biri de Hinduizm, Budizm, Caynizm ve
Sihizm gibi Hint kökenli dinlerin temel inançlarından biri olan karma-tenâsüh
inancıdır. O, bazen bilimsel bir gerçeklik olarak sunulmakta, bazen de İslâm
dinine ait bir inançmış ya da en azından İslâm ahiret inancının bir parçasıymış
gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Biz böyle değerlendirmelerin öncelikle söz
konusu inancın mahiyetiyle ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bundan dolayı bu yazımızda, samsara inancı da denen Hint karmatenasüh öğretisini ele alıp onu Türk okuyucusuna tanıtmaya çalışacağız.
Hint samsara anlayışı dilimizde genellikle tenâsüh ve reinkarnasyon kavramlarıyla ifade edilir. Kelime anlamı itibariyle tenâsüh, Arapça N-S-H fiilinden
türeyen bir mastar olup, bir şeyin başka bir şeyi yok ederek, onun yerine geçmesi
anlamına gelir.1 Reinkarnasyon ise Latince kökenli bir kelimedir ve “yeniden
ete kemiğe bürünme/bedenlenme” demektir. Istılahta ise tenâsüh, ruhun bir
bedenden diğerine geçmesini yani ruh göçünü ifade eder ve dört derecesinden
söz edilir: Bunlar, insan ruhunun ölümden sonra yeniden başka bir insan bedenine geçmesi (nesh); onun hayvan bedenine intikali (mesh); ruhun bitkilerde
yeniden bedenlenmesi (fesh), ve insan ruhunun ölümden sonra cansız varlıklarda belirli bir süre kalmasıdır (resh).2 Reinkarnasyon ise, özellikle ruhu sabit bir
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cevher kabul etmeyen Budizm’deki yeniden doğuş olayını ifade etmek için
kullanılır.3 Ama dilimizdeki kullanımlarında bu terimler arasındaki anlam farkları göz ardı edilmekte ve onlar birbiri yerine kullanılmaktadır.
İnsan ruhunun ölümsüz olduğu ve ölümden sonra yeniden bu dünyada
veya başka âlemlerde varlığını sürdüreceği inancı, yeryüzünün geçmiş veya
çağdaş neredeyse bütün dinlerinde yer alan yaygın bir inanıştır. Ruhun ölümden hemen veya belli bir süre sonra yeniden yeryüzüne dönerek, başka bedenlerde varlığını sürdürmesini ifade eden tenâsüh/reinkarnasyon anlayışı da bu
ölümsüzlük özlemi veya inancının Hintlilerdeki ifadesi veya biçimi olarak yorumlanabilir.
Hint düşüncesinde tenâsüh öğretisine ilk olarak Upanişadlar döneminde
(M.Ö. VIII-IV. yy) rastlanır. Ortadoğu kökenli dinlerin ahiret anlayışlarıyla büyük benzerlik gösteren Vedaların ölüm ötesi düşüncesi bu dönemde yerini karmatenâsüh öğretisine bırakır. Her ne kadar daha sonraki dönemlerde o, klasik ahiret inancı ile uzlaştırılmaya çalışılmış ise de Upanişadlarda böyle bir uzlaşı arayışına rastlanmaz. Zira Upanişadlara göre ruhların ölümden sonraki mekânları
artık Vedalarda açıklanan svarga/svarloka (İslâm ahiret inancındaki cennete tekabül eder) ve Naraloka/nâgaloka (İslâm ahiret inancındaki cehenneme tekabül
eder) değildir.
Yeni öğretiye göre ölümle birlikte bedenden ayrılan ruhlar, nihaî kurtuluşa ulaşıncaya kadar tekrar tekrar yeryüzüne dönmeye ve muhtelif varlık
formlarında bedenleşmeye mahkûmdurlar. Kemâle eriştikten sonra ise, devâyana adı verilen tanrılar âlemine yükselerek nihai kurtuluşa ulaşır ve artık bir
daha yeryüzüne dönmezler. Chandogya Upanişad’a göre hayatın doğuş evreleri
olan beş merhaleyi (gökyüzü, yağmur, yeryüzü, erkek ve kadın) idrak edenler
ile dünya hayatını terk ederek riyâzet ve mücâhade ile Brahmanın bilgisine
ulaşmaya çalışan zahitler bu yolu izler. Diğer insanlar arasında yaşayan, halk
için yararlı işler yapan ve yoksullara yardım eden kimseler de Pitryana (Atalar
diyarı) adı verilen geçici cennette belli bir süre salih amellerinin ödülünü aldıktan sonra yeryüzüne döner. Onların buradaki kalış süreleri, henüz sona eren
hayatlarında yapmış oldukları iyi amellerin miktarına bağlıdır. Dolayısıyla her

3

A. L. Herman, İA, s. 146; “Transmigration”, ER, XV/21.

İslâm Dini ve Hint Karma-Tenâsüh İnancı  47

bir ruhun ay âlemi de denen pitryanadaki kalış süresi birbirinden farklıdır. Ayrıca bu ruhların yeryüzüne eriştikten sonra izleyecekleri yeniden bedenlenme
süreçleri de karmik birikimlerine göre farklılık gösterir. Dine ve ahlâka duyarsız cahil ruhlar ise, başka bir kozmik âleme gitmeksizin ölümden hemen sonra
böcek, kuş veya sürüngen formunda yeniden yeryüzüne dönerler. Bu süreçte
onların izleyecekleri yol konusunda Upanişad metinlerinde bir açıklama yoktur.4
Yine Upanişadlarda ifade edilen başka bir anlatıma göre ise, kendisinde
varoluş arzusu bulunan her ruh, iyi amelleri olsa bile pitryanaya gitmeksizin
hemen yeryüzünde bedenleşecektir. Nitekim kişinin ölüm anı yaklaşıp bilinci
zayıflayınca, bütün algısal yetenekleri ruhunda toplanır ve her yetiyi kendisinde toplayan ruh kalbe yerleşir. Artık ölüm döşeğindeki böyle bir kimse hiçbir
rengi, tadı veya kokuyu algılayamadığı gibi hiç sesi duyamaz ve hiçbir şey söyleyemez hale gelir. Çünkü onun bütün duyusal hasseleri ruhla bütünleşmiş ve
hepsi birleşmiştir. Bundan sonra ani bir hareket veya sıçramayla ruh bedenini
terk eder ve ölüm gerçekleşir. Bu durum tırtılın bir ekin yaprağında en uç noktaya kadar ilerledikten sonra bir hareketle başka bir ekin yaprağına geçmesi
gibidir.5 Ya da Gita’nın ifadesiyle bir kimsenin eskiyen elbisesini çıkarıp üzerine
yeni elbiseler giymesine benzer.6
Ruhların ölüm sonrası serüvenine ilişkin Upanişad ifadeleri, zamanla
Hinduizm içerisinde ortaya çıkan neredeyse bütün felsefi yorumlar ve dinsel
mezhepler tarafından bir inanç olarak kabul edilmiş ve ayrıntılı biçimde ele
alınıp yorumlanmıştır. Bundan dolayı günümüzde karma-tenâsüh öğretisi, Hinduizm ve diğer bölge dinlerinin ayırt edici temel vasfıdır. Bu inancın söz konusu dinler için önemini büyük İslam âlimi Beyruni şu şekilde vurgular: “Nasıl ki
kelime-i şehâdet İslâm, Cumartesi gününe taz’im Yahudilik, teslis inancına bağlılık da
Hıristiyan dininin bir şiarı ise tenâsüh de Hint dininin alâmetidir. Eğer bir kimse
tenâsühe kail değilse, onlardan sayılmaz. Yani Hint dininden hariçtir.”7 Buna göre,
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Upanişad’ların karma-tenâsüh öğretisi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Ali İhsan Yitik, Hint
Kökenli Dinlerde Karma İnancı ve Tenâsüh İnancıyla İlişkisi, Ruh-Madde Yayınları, İstanbul 1996, s.
89-95.
Bri. Up., 4. 1-5.
Gita, 2/22
Alberuni’s India (I-II), I/55
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karma-tenâsüh öğretisini kabul etmeksizin Hindu, Budist veya Caynist olmak
mümkün değildir.
Öte yandan karma-tenâsüh olayını ifade etmek için kullanılan terimlerin
çokluğu, bu inancın Hindistan dışında da yaygın olduğunu göstermektedir. 8
Türkçemizde ruh göçü, tekrar doğuş, yeniden doğuş ve yeniden bedenlenme gibi
terimlerle ifade edilen tenâsüh anlayışı, Hint kökenli dinlerin yanı sıra Antik
Mısır, Yunan, Roma ve Kelt dinleri gibi pek çok tarihî dinlerce de benimsenmiştir. Aynı şekilde o, günümüzde Hint dinlerinin yanı sıra bazı Afrika yerlileri,
Yahudi Kabbalist geleneği mensupları ile Nusayriye, İsmailiyye, Dürzilik ve
Yezidilik gibi mezhepler tarafından da savunulmaktadır. Zikredilen bu din
veya mezheplere bağlı kimselerin toplam sayısının bir milyarı aşkın olduğu göz
önüne alınırsa, günümüz dünyasındaki en az altı kişiden birinin tenâsüh öğretisine inandığını söylemek abartı olmayacaktır. 9
Temelde ruhun varlığı ve ölümsüzlüğü varsayımına dayanan tenâsüh
inancının yaygınlığının birinci nedeni, insandaki ölümsüzlük arzusudur. İkincisi, Tanrının adaleti/kötülük problemine akla yatkın bir cevap bulma çabasıdır.
Başka bir ifadeyle, hem ruhun kimliğini koruma endişesi hem de kişilerin içinde yaşadıkları şartlar ile ahlaki özellikleri arasındaki çelişkiyi izah etme zorluğudur.10 Üçüncüsü, ezeli nitelikteki ruhun fonksiyonel hale gelebilmek için
mutlaka bir bedene ihtiyaç duyduğu, dolayısıyla ölümden sonra başka bir bedene geçmesinin zorunlu olduğu düşüncesidir. Dördüncüsü, Mozart gibi harika ve dahi çocukların durumlarının öğrenme kuramlarıyla izah edilemeyişidir.

8

9
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Kaynaklarda tenâsüh olayını ifade etmek için kullanılan terimlerden bazıları şunlardır: Latince
kökenli İngilizce terimler, Rebirth (yeniden doğuş), Reincarnation ve Reembodiment (yeniden
bedenlenme), Transmigration (ruh göçü); Grekçe terimler ise, Metempsychosis (yeniden canlanma), Paligenesis (yeniden doğuş), Metemsomatosis (yeniden bedenlenme) ve Metaggismos
(yeniden canlanma); Süryanicede ise, ruhun bir bedenden başka bedene intikalini ifade etmek
için sadece “Taspikha” veya “taspikha denafshatka” kullanılırken, Yahudi dinine ait Kabbalist
metinlerde “sodha-ibbur” veya “gilgul” terimleri kullanılmıştır. Geniş bilgi için bkz. C. J. Ducasse, The Belief in a Life After Death, U.S.A. 1961, s. 207; “Transmigration”, ER, XV/21
Geniş bilgi için bkz. R. Garbe, “Transmigration (Indian)”, ERE, XII/425 vd.; “Tenâsüh”, İA, XII/I,
s. 158-159; C. J. Ducasse, a.g.e., s. 207-220.
ERE, XII/429; C. J. Ducasse, a.g.e., s. 209.
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Son olarak, bilhassa yogilerin geçmiş yaşamlarına ait verdikleri bilgilerin kutsal
kitaplarda yer alması ve bunlara inanmanın mecburiyetidir.11
Tenâsüh öğretisi öncelikle bilincin merkezi ve hatırayı taşıyan ruhun
ölümle birlikte bir bedeni terk ettikten hemen veya belli bir süre sonra diğer bir
bedene geçtiği varsayımına dayanır. Bu inancın ikiz kardeşi ise, karma inancıdır.
Çünkü ruhun gireceği yeni bedenlerin biçimleri onun henüz terk ettiği veya
önceki hayatlarında işlediği fiillerin ahlakî niteliğine göre belirlenmektedir. Bu
durumda, her yeni var oluş bir öncekine bağlı olarak oluşmakta, dolayısıyla
âlemde keyfîlik veya tesadüfîliğe yer kalmamaktadır. Ayrıca, insanların kaderleri ve karşılaştıkları durumlar da onun geçmiş eylemlerinin doğal sonucu olarak görüldüğünden adaletsizlikten söz etmek de imkânsızlaşmaktadır. Çünkü
bu anlayışa göre, her şey belli bir sebep-sonuç zincirine yani karma-tenâsüh yasasına göre cereyan etmektedir.12
İlk bakışta hemen fark edileceği gibi, tenâsüh öğretisine dayanılarak kötülük problemine getirilen bu yorum, birinciden sonraki bedenleşme zincirleri
için geçerlidir. Hâlbuki burada ruhların ilk bedenleşmelerindeki farklılıkların
hangi temele dayandığı veya nasıl ortaya çıktığı açıklanmaz. Böyle bir durumda ise,

karma-tenâsüh öğretisinin kötülük problemine nihaî bir çözüm olduğu

iddia edilemez. Belki onun, söz konusu problemi bilinmeyen bir belirsizliğe
doğru ertelediği söylenebilir.
Aynı şekilde, kötülük problemine nihai çözüm gibi görülen karma-tenâsüh
inancında muhtelif bedenlerde dolaştığı kabul edilen ruhların ayniyeti de açıkça ispat edilebilmiş değildir. Hâlbuki “tenâsüh öğretisiyle insanlar arasındaki
eşitsizliklere akla yatkın bir çözüm bulabilmek mümkündür” denilebilmesi
buna bağlıdır. Aksi takdirde, önceki amellerinin ceza veya mükâfatını gördüğü
iddia edilen ruhlar, bütün bu tecrübeleri niçin yaşadıklarının farkında olamayacaktır. Böyle bir durumda ise, yeni bedenleşmelerin, ruhun tekâmülüne ve âlemin küllî bilgisine ulaşması için gerekli olduğu ileri sürülemez.
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Bu konuda ortaya atılan çeşitli izahlar konusunda bkz. Ninian Smart, “Reincarnation”, Encylopedia of Philosophy (I-VIII), Ed. Paul Edwards, VII/122-123; E. Konyalıoğlu-C. Aksoylu, Kader-Karma
ve Tekrar Doğuş, İstanbul 1987, s. 97-101.
ERE, XII/435; John Hick, The Philosophy of Religion, New Delhi, 1987, s. 136.
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Öte yandan John Hick’in de işaret ettiği gibi görünüşte birbirinden farklı
iki varlığın özdeş olduğunu iddia edebilmek için bunlar arasında en azından
hatıra bütünlüğü, maddî devamlılık ve psikolojik özelliklerde benzerlik gibi temel şartların mevcut olması gerekir.13 Tenâsüh olayına bu açıdan baktığımızda ise, ilk
olarak, bedensel veya maddi süreklilikten söz etmek mümkün değildir. Çünkü
ölümle birlikte mevcut beden yok olur. Ayrıca bir ruhun, ölüm sonrasında
amellerine bağlı olarak insan, hayvan, böcek veya cansız bir varlık formunu
alması aynı derecede muhtemeldir.
İkinci olarak hatıra bütünlüğüne gelince, gerek günümüzde gerekse
geçmişte bazı kimselerin geçmiş hayatlarından bazı anları veya tamamını hatırladıklarına dair iddialar her zaman var olagelmiştir. Nitekim dünyanın farklı
bölgelerinde ortaya atılan bu iddialar Ian Stevenson ve Hemandra Benarjee gibi
araştırmacılar tarafından toplanmış ve bilimsel incelemelerin konusu yapılmıştır.14 Ancak bu iddialardan çok az bir bölümü incelemeye değer bulunmuş,
çoğunluğunun ise ispat edilmesi mümkün görünmeyen sübjektif iddialar olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bu durumun çocukluk veya gençlik dönemlerine ilişkin
pek çok detayı hatırlamayan yaşlı kimselerin haline benzetilmesi de söz konusu
olamaz. Çünkü burada ayniyet konusundaki bütün şüpheleri ortadan kaldıran
bedensel süreklilik vardır. Oysa tenâsüh/reinkarnasyon olaylarında hatıra bütünlüğü bulunmadığı gibi, bedensel süreklilik de yoktur. 15
Bu durumda iki kişi arasındaki ayniyetin ispatı sadece kişisel karakterler
ve psikolojik özellikler arasındaki benzerliklerle sınırlı kalmaktadır. Bu ise bizi,
sahip oldukları kişilik özellikleri itibariyle birbirine benzeyen pek çok kimsenin
birbiriyle özdeş olduklarını iddia etmek gibi tuhaf ve gülünç sonuçlara götürür.
Örneğin cimri ve kibirli kişiliğiyle tanınan bir kimsenin ölmesi durumunda,
onun ölümünden sonra dünyaya gelen ve benzer özellikleri gösteren herkesi
söz konusu şahsın yeni inkarnasyonları olarak görmeyi mümkün hale getir-
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Hick, a.g.e., s. 135-137.
Ian Stevenson’un bu konuda çalışmaları ilk olarak değişik dergilerde müstakil makaleler halinde
yayınlanmış, daha sonra onun bu konudaki bütün çalışmaları dört ciltlik bir eser halinde toplanmıştır. Bkz. Ian Stevenson, Cases of Reincarnation Type (I-IV), Charlottesville, University of
Virginia Press, 1975-1980.
Hick, a.g.e., s. 136-137.
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mektedir. Dolayısıyla sadece kişisel psikolojik özellikler arasındaki benzerliklere dayanarak tenâsüh veya reinkarnasyon olayları ispat edilemez. 16
Görülüyor ki, tenâsüh öğretisini felsefi ve empirik olarak ispat etmek sanıldığı kadar kolay değildir. Hatta imkânsızdır. Ama o, milyonlarca insanın
benimsediği dinsel bir inançtır. Empirik veya felsefi bakımdan izah edilemeyişi
veya imkânsızlığı da onun veya ona inanan insanların değerini düşüren bir
durum olarak görülemez. Çünkü inanca konu olan her şeyi rasyonalize etmek
zaten mümkün değildir. Bizim yukarıdaki açıklamalarımız ise, onu dinsel bir
inanç olarak kabul edenlere değil, onu felsefi ve empirik açıdan ispat edilmiş
bilimsel bir veri gibi sunmaya çalışanlaradır.
İslâm’ın Ahiret Anlayışı ve Karma-tenâsüh İnancı
Bilindiği gibi ahirete iman, İslâm’ın temel prensiplerinden biridir.
Kur’an-ı Kerim’de bu husus, muhtemelen konunun mahiyetinin bir gereği,
birçok ayette ele alınmakta ve sıkça üzerinde durulmaktadır. 17 İlgili ayetlerden
anlaşıldığına göre, dünya hayatı nasıl gerçek ise, ölüm, kıyâmet, öldükten sonra
yeniden dirilme, mizan, sırat, cennet, cehennem ve likâullah/bekâbillah da aynı
şekilde hak ve gerçektir. A. H. Akseki bunu şöyle ifade eder; “Haşr ve neşr, sual
ve hesap, amellerin tartılması, sırat, sevap-ceza, cennet ve cehennem bütün
bunlar haktır ve hepsi olacaktır. Cennete girenler orada gözlerin görmediği,
kulakların işitmediği, hatır ve hayale gelmeyen bitmez, tükenmez nimetlere,
ebedi saadete kavuşacaklardır. Buna böylece iman etmek ve bunda hiçbir şekilde şüphe ve tereddüte düşmemek lazımdır.”18
İslâm’da bu derece üzerinde durulan ahiret hayatı ölümle başlar. İslâm’a
göre ölüm, insan ve diğer canlılar için Allah tarafından tayin ve tespit edilen
hayat müddetinin sona ermesi, başka bir ifadeyle ruhun cesetten ayrılmasıdır.
Ölümün bütün canlılar için kaçınılmaz bir son olduğu, “Her nefis ölümü tadacaktır”19 ve “Sizden her biriniz ölüme ulaşacaksınız, bu Rabbiniz tarafından
verilmiş bir hükümdür”20 vb. ayetlerde açıkça beyan edilmiştir.
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Hick, a.g.e., s. 136-137; Turan Koç, Ölümsüzlük Düşüncesi, İstanbul 1991, s. 154-159.
Örnek olarak bkz. 2.Bakara 28, 56, 259-260; 4.Nisâ 55-56; 17.İsrâ 49-50, 98-99; 19.Meryem 66-67.
Mevlanâ Muhammed Ali, İslâm Dini, çev. Naciye Hamdi Akseki, İstanbul 1946, s. 282’deki A. H.
Akseki’nin dipnotundan.
3.Âl-i İmrân 185.
19.Meryem 71.
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Gazâlî ise ölümü, bir hâl değiştirme olarak tanımlar ve bu konuda şunları
söyler: “Ruh cesetten ayrıldıktan sonra azap veya nimete kavuşmak üzere bâki kalır.
Bu Ehl-i Sünnet’in görüşüdür. Ruhun cesetten ayrılmasının anlamı ise, cesedin ona
itaatten çıkması sebebiyle onun ceset üzerindeki tasarrufunun sona ermesidir. Zira
vücudun organları, ruhun aletleridir. Ruh el ile dokunur, kulak ile işitir ve göz ile görür… Ruhun sıfatı olan her şey, ruh cesetten ayrıldıktan sonra bakidir. Ancak ruh için
vasıta olan bütün organlar, cesedin ölümünden itibaren onun kıyamette yeniden ruha
iadesine kadar, muattal kalır.”21
İslâm’daki genel anlayışa göre, Gazâlî’nin burada söz konusu ettiği topyekûn yeniden dirilme olayının meydana gelmesine kadar, ruhlar, kabirde kalacaktır. Kabir, bir hadiste “Ahiretten menzillerinden bir menzil”22 olarak tasvir
edilmiştir. Kabir hayatının mahiyeti ve niteliği ise, bütün insanlar için aynı değildir. Yine başka bir hadisin ifadesiyle o, “Ya cennet bahçelerinden bir bahçe,
ya da cehennem çukurlarından bir çukur” olacaktır. Kabrin, bu niteliklerinden
herhangi birine bürünmesi, oradaki meskûn ruhun bu dünyadaki amellerine
bağlıdır. İyi kimselerde o, bir bahçe gibi rahat ve huzur veren bir mekân, kötü
kimseler için ise, acı ve ıstırap veren bir çukur olarak algılanacaktır.
Berzah âlemi olarak da isimlendirilen kabir hayatı, kıyametin kopması ve
ruhların yeniden bedenleşmeleriyle sona erecektir. Bunu ruhların, yapıp ettiklerine bağlı ahlaki niteliklerinin belirleneceği mizan safhası, onu da, bu belirlemeye uygun olarak ruhların sevk edilecekleri, iyiler için cennet, kötüler için
cehennem hayatı izleyecektir.23
Burada ana hatlarıyla ifade edilen İslâm ahiret anlayışına, karma-tenâsüh
inancı açısından bakıldığında öncelikle şu iki husus dikkati çekmektedir. İlk
olarak, İslâm ahiret anlayışında da tıpkı tenasühte olduğu gibi yeniden dirilmenin söz konusu olmadır. İkincisi ise, ruhun ahiret hayatında karşılaşacağı
durumların, gerek yeniden dirilmeden önce gerekse ondan sonra, ferdin dünyadaki eylemlerinin ahlaki niteliklerine göre farklılık arz etmesi ve bunun da
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Gazâlî, İhyâ el-Ulûmi’d-Dîn (I-V), Kahire 1378, IV/613.
Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/63-64; Tirmizî, Zühd, 5; İbn Mâce, Zühd, 32.
İslâm’ın ahiret anlayışı ile ilgili bu bilgiler şu kaynaklardan özetlenerek alınmıştır. Gazâlî, İhyâ,
IV/217; Mehmet Aydın, “Al-Ghazzâlî’s Idea of Death”, AÜİFD, XXVI, s. 225-226; Bekir Topaloğlu
“Ahiret”, DİA, I/546-547.
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özellikle karma inancıyla büyük benzerlik göstermesidir. Dolayısıyla bu iki noktanın daha detaylıca ele alınması gerekir.
Kur’an-ı Kerim’deki yeniden dirilmeyle ilgili ayetleri, genel olarak iki
kısma ayırmak mümkündür. Birinci grup ayetler, biraz önce sözünü ettiğimiz,
ölümden sonra kıyâmet günü vuku bulacak yeniden dirilmeyle ilgilidir ki bunların sayıları burada zikredilmeyecek kadar çoktur. Bu nevi ayetlere ve onlarda
söz konusu edilen yeniden dirilmenin mahiyetine biraz sonra temas edeceğiz.
Bundan önce, yeryüzünde meydana gelen bazı yeniden dirilme olaylarının
tasvir edildiği ve bazı yazarlarca24 tenâsüh akidesinin Kur’an-ı Kerim tarafından benimsendiğine dair delil olarak gösterilen ikinci tür ayetleri de ele alalım.
Tespitlerimize göre, Kur’an’da yeryüzünde yeniden dirilme 2.Bakara 5556, 72-73, 243, 259, 260; 3.Âl-i İmrân 149 ve 18.Kehf 19. ayetlerinde zikredilmektedir. Bunlardan, Bakara suresinin 55 ve 56. Ayetlerinde, Hz. Musa’nın uyarılarına kulak tıkayan ve onunla tartışmayı sürdüren İsrail oğullarının başına gelen
bir şimşek çarpması ve bu olay nedeniyle onların belli bir süre korkudan baygınlık geçirdikten sonra ayılmalarından söz edilmektedir.25 Dolayısıyla ayette
zikredilen ölme ve dirilme, gerçek anlamda bir ölme ve dirilmeyi değil, belki
korku veya benzeri bir sebebe bağlı olarak meydana gelen bayılma ve belli bir
süre sonra ayılma anlamlarından kinâyedir.
Aynı surenin 72 ve 73. Ayetlerinde ise, fâil-i meçhul bir cinayet olayında
maktülün Allah tarafından diriltilerek, kendini öldüren kimseyi haber verme
mucizesi hikâye edilir. Ayetler kendi bağlamlarında siyak ve sibak itibariyle
incelendiğinde görülecektir ki, burada vurgulanmak istenen husus da, bunun
sıradan bir olay olmadığı26, ancak inanmak istemeyenlere böyle mucizelerin bile
bir fayda vermeyeceğidir.27 Dolayısıyla burada zikredilen yeniden dirilme olayının da bir basit tenâsüh olayı gibi görülerek ona delil olması söz konusu de-
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Mesela, Sadi Çaycı, Ruhçuluğa Göre Kur’an Öğretisi, İstanbul 1986, s. 86-87, E. Konyalıoğlu-C.
Aksoylu, Kader, Karma ve Tekrar Doğuş, İstanbul 1987, s. 120-123 bu konuda örnek olarak verilebilir.
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ğildir. Çünkü tenâsüh, sadece belirli kişilere özgü değil, samsara çarkından kurtulamamış herkes için sıradan bir olay, yani evrensel bir kanundur.
Aynı şekilde Bakara 243. ayette ise, Kitab-ı Mukaddes’in Hezekiel (37/6)
bölümünde de temas edilen bir olaya işaret edilerek, “binlerce kişinin memleketlerinden ölüm korkusuyla çıktıklarını görmedin mi? Allah onlara ‘Ölün’ dedi, sonra
onları diriltti. Allah insanlar bol nimet verir. Fakat onlar şükretmezler.” denilmektedir. Müfessirler burada zikredilen ölmenin ve dirilmenin de aynı surenin 55 ve
56. ayetlerindeki ölme ve dirilme gibi mecazî olduğu görüşündedir. Örneğin,
Prof. Dr. Süleyman Ateş bu ayetin tefsiriyle ilgili olarak şunları söylemektedir:
“Korkaklık göstererek savaştan kaçan topluluklar millet olarak varlıklarını sürdüremezler. Ancak yaşamak için ölmeyi bilenler yaşamaya layıktır. Çünkü Kur’an’a göre, bağımsızlık ve hürriyet bir millet için hayat, esaret ise ölüm demektir. Nitekim 6.En’âm
122. Ayetinde peygamberlerin uyarılarıyla uyanıp cehalet karanlığından zillet ve hakaretten kurtulmak da ‘hayat’ olarak tasvir edilmiştir. Dolayısıyla bu ayette de geri kalmış, esarete düşmüş bir milletin uyanıp silkinmesi, esaret zincirlerini kırıp atması,
ölümden sonra dirilme olarak zikredilmiş olabilir.”28
Bu nedenle, söz konusu ayetin de topyekûn bir tenâsüh olayı olarak görülmesine imkân yoktur.
Aynı şekilde Bakara suresinde, dünyada yeniden dirilişin söz konusu
edildiği 259 ve 260. ayetlerine gelince; burada iki ayrı olay zikredilmekle birlikte, her iki olayın da ölümden sonra dirilme konusundaki inançlarını pekiştirmek isteyen kimseler için mucize olarak meydana geldiği anlaşılmaktadır. Bu
nedenle, Yüce Allah’ın kudretinin bir göstergesi olan bir mucizedeki dirilme
olayının, insanın amellerinin zorunlu bir sonucu olarak meydana geleceği var
sayılan tenâsüh anlayışına delilmiş gibi görülmesi doğru değildir. Zaten görebildiğimiz kadarıyla hiçbir müfessir de zikredilen bu ayetleri bir yeniden bedenlenme olayı olarak anlamamıştır.29
Bunlardan başka, bize göre, Âl-i İmran suresi 49. ayetinde söz konusu
edilen yeniden dirilme ile Kehf suresinde hikâye edilen uzun süre mağarada
uyuyan kimselerin tekrar uyandırılması olaylarının da birer tenâsüh veya rein-
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Bkz. Ateş, Çağdaş Tefsir, I/431-432.
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karnasyon şeklinde anlaşılmaları söz konusu olamaz. Zira bunlardan birincisinde, Allah tarafından Hz. İsa’ya “Ölüleri diriltme kudreti”nin verilmesinden
söz edilmektedir. Dolayısıyla bütün bunlar ile tenâsüh/reinkarnasyon olayları
arasında şeklî bir benzerliğin ötesinde başka bir ortak nokta yoktur. Aynı şekilde Kehf suresinde zikredilen uyandırılma hadisesinin de iki bakımdan yine
tenâsühe delil olarak ileri sürülmesi imkânı yoktur.30 Çünkü ilk olarak, bu olayın anlatıldığı ayetlerden hemen sonraki 21. ayette “böylece, Allah’ın sözünün
gerçek olduğunu ve kıyametin kopmasından şüphe edilemeyeceğini bilmeleri için insanların onları bulmalarını sağladık” denilerek olayın sebebi anlatılmaktadır. Dolayısıyla yeryüzünde meydana gelen böyle dirilme herkesin karşılaşabileceği sıradan bir olay değildir. İkincisi, yine ilgili ayetlerden anladığımıza göre, söz konusu olayın kahramanları iyi ve mü’min kimselerdir ve onların uzunca süre
mağarada kalmalarının nedeni, Yüce Allah’ın onları düşmanlardan korumak
istemesidir. Hâlbuki tenâsüh inancına göre, Ashab-ı Kehf gibi iyi ve imanda
kemal mertebesine ulaşmış kimseler mokşa’ya (Hinduizm’de nihaî kurtuluş)
ulaştıkları için tenâsüh girdabına düşüşleri söz konusu değildir, tenâsüh çemberi kemalâta ulaşamayan kimseler için söz konusudur. Üstelik bu olayda kişilerin önceki bedenlerini aynen muhafaza ettikleri halde tenâsühte bedenlerin
değişmesi esastır.31
Öyleyse sonuç olarak denilebilir ki, Kur’an’a yeryüzündeki yeniden dirilmenin söz konusu edildiği bu ayetlerden hiçbiri, tenâsüh akidesinin Kur’an
tarafından benimsendiğine dair delil olarak ileri sürülemez. Üstelik şu ayetler,
İslâm dinindeki yeniden dirilmenin, Hint tenâsüh anlayışınca öngörüldüğü gibi
yeryüzünde olamayacağının açık delilleridir.
“Onlardan her birine ölüme gelince; ‘Rabbim! Beni geri çevir, belki yapmadan
bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim’ der. Hayır; bu söylediği sadece kendi lafıdır. Tekrar
diriltilecekleri güne kadar arkalarında geri dönmekten onları koyan bir engel vardır.”32
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18.Kehf 1-20.
Burada zikredilen ve yeryüzünde meydana gelen bazı dirilme olaylarının ifade edildiği bu
ayetlerden hiçbirinin tenâsühe delil olamayacağı konusunda bkz. Celâl Kırca, “İslâm Dini’ne
Göre Reenkarnasyon”, EÜİFD, s. 3, 223-242.
23.Mü’minûn 99-100; Bu ve bundan sonra iktibas edilen Kur’an ayetlerinin tercümelerinde,
Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı (Meâl), çev. Hüseyin Atay-Yaşar Kutluay, DİB, Ankara, 183 isimli
meâlden yararlanılmıştır.
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Burada zikredilen yeniden dirilme ise, kıyamette meydana gelecek topyekûn diriltmedir. Dolayısıyla, Kur’an’a göre ölümden sonra yeniden yeryüzünde bedenlenme söz konusu değildir.
Öte yandan kıyamet gününde meydana geleceği haber verilen yeniden
dirilmeye gelince, bu kıyametin kopmasından sonra meydana gelecek bir olay
olup, her Müslümanın inanması zorunlu bir inançtır. Muhtemelen gaybî bir
mesele olması ve bu nedenle insanların inanmakta güçlük çekmelerinden dolayı, Kur’an’ın birçok ayetinde öldükten sonra dirilmenin üzerinde durulmaktadır.33 Nitekim bir peygamber olmasına rağmen Hz. İbrahim’in bile, bu konudaki imanını pekiştirmek ve kalbini tatmin etmek için Allah’tan delil istemiştir. 34
Bu durum ahirete inanmanın ve mahiyetini kavramanın oldukça güç olduğunu
gösteren ilginç bir örnek olarak görülebilir.
Nitekim böyle bir dirilmenin, sadece ruhen mi, yoksa hem bedenen hem
de ruhen mi meydana geleceği İslâm düşünürleri arasında tartışmalara yol
açmıştır. Bilindiği Gazâlî, İslâm filozoflarını “Cesetler hasrolunmaz, sevap ve azap
gösterecek sadece ruhlardır” dedikleri için tekfir etmiştir. Çünkü diyor Gazâlî,
“Ruhların azap göreceklerini kabul etmelerinde isabet etmişlerdir. Zira onlar da azap
görecektir; fakat cesetlerin tekrar dirileceğini inkâr etmekle hata etmişler ve bundan
dolayı şeriat nazarında küfre girmişlerdir.”35
Gazâlî, İhyâ’da konuya dair kendi görüşlerini şöyle dile getirir: “Belli bir
süre kabirde kalınarak, buradaki süre tamamlanınca, dağılmış olan parçalar bir araya
toplanır ve ölümden o ana kadar, arş-ı âlâdaki yeşil kuşların kanatlarına asılmış vaziyette duran ve imanın yeri olan ruh da önceki cesedine geri döner. Böylece yeniden
dirilme gerçekleşir ve ahiret hayatının mizan, sırat, cennet-cehennem gibi yeni safhaları
başlar.”36
Gazâlî’nin ahiret hayatının yeniden dirilme ve bunu takip eden diğer
safhalarına dair bu görüşleri, aynı zamanda Ehl-i Sünnet’in genel görüşü olarak
da kabul edilebilir. Ancak unutmamak gerekir ki, Kur’an’a göre, burada söz
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Bu konudaki ayetlere örnek olarak bkz. 2.Bakara 28, 73, 260; 4.Nisâ 55-56; 16.Nahl 38-39; 17.İsrâ
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2.Bakara 26.
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konusu edilen yeniden dirilme ferdî değil, topyekûn bir yeniden dirilmedir.
Yani kıyametin kopmasıyla birlikte herkes kabirlerden kalkacak ve diriltilecektir. Şu ayetler bunu açıkça ortaya koymaktadır.
“Ahiretin azabından korkanlara, bunda hiç şüphesiz ibret vardır. Bu insanların
toplanacağı bir gündür; bu, görülecek bir gündür.”37
“Onların hepsini bir gün toplarız…”38
Buna göre İslâm dinince kabul edilen öldükten sonra dirilme ile tenâsüh
akidesinin ihtiva ettiği yeniden dirilme arasında şu farklılıkların olduğu anlaşılmış olur. İlk olarak, İslâm’daki yeniden dirilme herkes için aynı anda söz
konusu olan topyekûn bir dirilmedir. Hâlbuki tenâsühteki yeniden dirilmeler
ise ferdîdir. Bunun yanı sıra Hint tenâsüh akidesine göre, ölümden sonraki
yeniden dirilmeler bu dünyada meydana geleceği halde, İslâm’daki yeniden
dirilme, bu dünyadan ayrı bir mekânda olacaktır. Çünkü kıyâmetle ilgili ayetlerde, o gün mevcut kozmik düzenin bozulacağından söz edilmektedir. Son
olarak, Hint tenâsühü genellikle karmanın, yani insanın karmik birikimlerinin
zorunlu bir sonucu olarak telakki edildiği halde, İslâm’daki dirilme tamamen
Allah’ın iradesine göre cereyan eden bir olaydır. Her ne kadar dünyadaki amellerin kişinin ahirette karşılaşacağı durumlarda önemli rolü olsa bile, yeniden
dirilmeyi sadece onların bir sonucu olarak görmeye bir imkân yoktur.
Şüphesiz, tenâsüh öğretisine delil olarak öne sürülen ayetler bunlarla sınırlı değildir. Yeryüzünde gerçekleşen muhtelif ölme-dirilme olaylarının hikâye
edildiği bu ayetlerin yanı sıra, özellikle “İki ölüm-iki dirilme” olayının söz konusu edildiği 2.Bakara 28 ve 40.Mü’min 11. ayetleri konuyla ilgili en önemli
delil gibi görülmektedir. Aynı şekilde“Yapılan azgınlıklar nedeniyle Allah tarafından maymun veya domuza çevirmenin” ifade edildiği 2.Bakara 65 ve 5.Mâide 60
ayetleri de bazı yazarlarca tenâsüh öğretisinin Kurani temelleri olarak öne sürülmektedir. Özellikle, ikinci kısım ayetlerde anlatılan olaylar, şeklen tenâsüh
veya reinkarnasyonu çağrıştırsa bile bunların karma-tenâsüh öğretisine bir delil
olarak görülmeleri söz konusu değildir. Çünkü Kur’an bütünlük içerisinde ele
alındığında, biraz önce de ifade edildiği gibi İslâmiyet’in eskatolojik inancının
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11.Hûd 103.
10.Yûnus 28; Yine aynı konuda bkz. 31.Lokmân 28; 23.Mü’minûn 16; 45.Câsiye 24-26; 6.En’âm
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yaygın olarak bilinen ahiret inancı şeklinde olduğu hemen anlaşılacaktır. 39 Ahiret inancı ile karma-tenâsüh inançları birbirinden ayrı inançlardır ve her birinin
sistemi ve mekanizması diğerinden farklıdır. Örneğin, tenâsüh olayında Tanrı’nın cezası veya müdahalesi söz konusu değildir. Çünkü yapılan eylem zorunlu olarak kendi sonucunu ortaya çıkaracaktır. Tanrı bile, böyle bir kuralı değiştiremez. Çünkü kendi tanrılığı bile ona bağlıdır. Hâlbuki İslâmiyet’te böyle bir
düşüncenin kabul edilmesi söz konusu olamaz. Zira Allah her şeyin hâkimi ve
her şeye kadir bir varlıktır. Ayrıca Kur’an’ın bu tür metaforik ifadelerini sırf
popüler olmak ve gündemde kalabilmek için geleneksel anlayıştan farklı biçimlerde yorumlayarak, başka kültürlere ait inanç ve düşünceler sanki İslâm’ın
benimsediği bir inanç ve düşünceymiş gibi göstermeye uğraşmanın millî kültürümüze ve insanımıza da hiçbir faydası yoktur.
İslâm ahiret anlayışındaki hâkim fikirlerinden biri de, herkesin ahiret hayatında öncelikle bu dünyadaki amellerinin karşılığını göreceği anlayışıdır.
Bireylerin orada karşılaşacağı haz veya elem tamamen onların dünyadaki amellerine bağlıdır. Buna göre iyi kimseler için mutluluk dolu hayat söz konusu
olduğu halde, kötüler için acı ve elemli bir hayat vaat edilmiştir. Nitekim bu
husus, şu ayetlerde açıkça beyan edilmektedir.
“Eğer iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz o da kendi aleyhinizedir.”40
“Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür.”41
“İnsan ancak çalıştığına erişir. Şüphesiz onun çalışması görülecek; sonra da karşılığı verilecektir.”42
Üstelik Kur’an’ın insan fiilleri konusundaki tutumu ile Gita’da ifadesini
bulan ve bugün Hinduların büyük çoğunluğunca kabul edilen karma doktrini
arasında özellikle her ikisinin insanın bu dünyada başına gelen pek çok olayın
kendi amelleri sebebiyle meydana geldiği konusundaki görüşlerinde büyük
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benzerlik dikkati çekmektedir. Çünkü hem Kur’an hem de Gita’ya göre insanların bu dünyada izleyecekleri hayat çizgisi, amellerine bağlı olarak Tanrı tarafından belirlenir.
Bütün bunları tabiî olarak Hint karma-tenâsüh inancı, acaba İslâm dini tarafından da benimsenir mi, sorusunu akla getirir. Ancak işaret edilen bu benzerliklerin yanı sıra İslâm’ın konuya bakışında farklılıklar vardır. Nitekim İslâm
anlayışında ferdin fiillerine bağlı olarak, onların sonuçlarını yaratacak olan
Allah’tır; onun müdahalesi olmadan ne fiilin ne de semeresinin ortaya çıkması
mümkündür. Hâlbuki Hint karma anlayışında, bilhassa Upanişad’lar ve onlara
birinci derecede önem veren mezhepleriyle Caynizm ve Budizm’e göre karmik
birikimler, Tanrı’nın hiçbir müdahalesi olmadan kendi etkilerini, semerelerini
verebilir. Hatta Caynizm ve Budizm’e göre Tanrılık mertebesinin kazanılması
veya kaybedilmesi tamamen karmaya göredir. Bundan dolayı İslâm dininde
Hint dinlerindeki gibi bir karma anlayışından söz edilemez. Ancak bu, hiçbir
şekilde İslâm dinine göre, insanın fiillerinin onun kaderi konusunda etkisi olmadığı anlamına da gelmez.
Sonuç itibariyle, karma-tenâsüh öğretisi açık biçimde Kur’an’da yer almaz.
Dahası İslâm’ın öngördüğü eskatolojik sistem, yukarıda da ifade edildiği gibi,
kıyamet gününde topyekûn diriltme (Mücâdele 3) ezelî-ebedî nitelikteki cennet
ve günahlardan arınma yeri olarak cehennem (Fussilet 28) gibi safhaları kapsayan ahiret inancıdır. Şayet karma-tenâsüh inancı bu sistemin bir parçası gibi kabul edilecek olursa, o zaman Allah’ın her şeye gücü yeten kadir bir varlık oluşunu izah etmek güçleşeceği gibi, topyekûn diriltme, cehennemin sonsuzluğu
gibi ahiret inancıyla ilgili daha birçok konuyu izah etmek mümkün olmayacaktır.
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN: Ali İhsan hocamıza teşekkür ediyoruz.
Ali İhsan hocam, Hinduların ya da hinduizmin Türkiye represantı olduğu için
bıraksak çok gider bu yüzden müdahil olmak durumunda kaldım. Özellikle
karma ve tenasüh başlığı altında yazıldığı için üzerinde biraz daha odaklanırsak disipline ederiz diye. Çok teşekkür ederiz.

Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu
25-27 Mayıs 2012- Malatya

Erken Dönem Hıristiyan Gnostisizmi
Prof.Dr. Şinasi Gündüz
Yunanca “gnosis” (gizli/özel bilgi ya da hikmet) teriminden türetilen
Gnostisizm; Milattan önceki birkaç yüzyıldan itibaren çeşitli Ortadoğu geleneklerinde temsil edilen dinî-felsefî bir akım olarak karşımıza çıkar. Gnostisizm
başlı başına bir din ya da mezhep olmaktan ziyade, birçok dinî gelenek içerisinde doğal bir gelişim ya da kültürel etkileşim sonucu teşekkül eden bir temayül, bir akımdır. Çeşitli bilim adamlarınca Gnostisizm, “mitolojik”, “tarihsel” ve
“felsefi” şeklinde çeşitli tasniflere tabi tutulur. Bunlardan mitolojik ve tarihsel
Gnostisizmin, Sâbiîlik, Maniheizm, çeşitli Hıristiyan ekoller ve benzeri dinsel
geleneklerle temsil edildiği, felsefi Gnostisizmin ise varlığı ve hakikati açıklamaya yönelik “hikmet”i ön plana çıkaran Hermetik literatürle eski Yunan düşüncesine dayandığı ileri sürülür. F.C. Burkitt gibi kimi araştırıcılar, felsefi
Gnostisizmin erken dönemlere ait olduğunu ve mitolojik Gnostisizmin felsefi
Gnostisizmin dejenere olmuş şekli olarak ortaya çıktığını savunmaktadır. 1
Gnostisizmin en temel özelliği, tanrı ve alem, benzer şekilde insan ve
alem/dünya ilişkisine egemen olan radikal bir düalizmdir.2 Bu çerçevede varlık,
gerek teolojik gerekse kozmolojik düzlemde bir düalite ile açıklanır. Buna göre
temelde ışık alemi ve karanlık alemi olmak üzere birbirine zıt niteliklere sahip
iki farklı alem ve bu alemlerle ilgili varlıklar arasında bitmek bilmeyen bir mücadele vardır. Bu birbirine zıt nitelikli âlemlerden ışık alemi, nur alemi ya da
hakikat alemi gibi isimlerle isimlendirilen alem, gnostiklerce tapınılan yüce
tanrısal gücün merkezinde yer aldığı alemdir. Gnostik metinlerde “bilinmeyen”
ve “maddi âleme yabancı olan” gibi sıfatlarla anılan yüce tanrının âleminden
Pleroma (kemal, mükemmellik) terimiyle de bahsedilir. Bu âlem, gnostik metin-
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lerde “dünyalar” veya “aeonlar” gibi terimlerle ifade edilen birçok ilahi mekanı
bünyesinde toplar. Düalitenin öbür kutbunda ise karanlık ya da kötülük âlemi
yer alır. Işık âleminin tam tersine bu âlem ise tüm olumsuz nitelikleri bünyesinde taşıyan bir karaktere sahiptir.
Birçok inanç sisteminde olduğu gibi, gnostik gelenekte de üzerinde durulan temel konulardan birisi, ontolojik ve teleolojik açıdan maddi âlemle, maddi
âlem insan ilişkisini açıklamaktır. Maddi âlem ve bunun bir parçası olarak kabul edilen beden, kötülük/karanlık dünyasının bir parçası olarak görülür ve
insanın gerçek benliğini oluşturduğu kabul edilen ruhun maddi âlemle beden
içerisinde tutsak olduğuna inanılır. Yaşantısında gerek ahlaki açıdan gerekse
fiziksel açıdan acı ve ıstıraplarla karşı karşıya olan insana (ruha) bunlardan
kurtuluşun yollarını göstermek, Gnostik öğretilerin merkezinde yer alır.
Gnostisizm, acı ve ıstırabın, sapkınlık ve dalaletin, kısaca kötülüğün
menşei konusunda diğer inanç sistemlerinden ayrılır. Gnostikler, kötülüğün
yüce Tanrının tasarrufu dahilinde olduğunu ya da ondan kaynaklandığını kabul etmezler. Onlara göre tapınılan yüce varlık mutlak iyilik ve güzellik nitelikleriyle mücehhezdir. Kendisi her türlü kötü vasıftan uzak olduğu gibi, kötülüğe
neden olması, yaratması veya kötülüğün ondan neşet etmesi de söz konusu
olamaz.
Gnostiklerce acının, ıstırabın, kaosun ve her çeşit kötülüğün sebebi olarak
görülen maddenin (hyle) nereden kaynaklandığı konusunda ise çeşitli Gnostik
gruplar arasında farklı görüşlere rastlanır. Bazı Gnostik gelenekler maddenin
de yüce Tanrı tarafından yaratılan özelikte olduğunu düşünürken birçok Gnostik gelenek maddenin kötülük ve karanlık âleminin bir parçası olarak kötü tanrı
tarafından var edildiği kanaatindedir.
İnanç ve öğretilerinde Gnostik geleneğe yer veren birçok inanç sisteminden söz edilebilir. Bunlar arasında özelikle Sabiilik ve Maniheizm akımlarının özel bir yeri vardır. Zira tarihi MS birinci yüzyıl ortalarına kadar uzanan
Sabiilik’le3 Maniheizm Gnostik öğretileri bir bütün temsil eden dini gelenekler
olarak dikkati çekerler. Bundan başka Gnostisizm, Hıristiyanlık ve Yahudiliğin

3

Sabiiliğin kökeni ve erken dönem tarihi için bkn. Ş. Gündüz, The Knowledge of Life, the Origins and
Early History of the Mandaeans and Their Relation to the the Sabians of the Qur’an and to the Harranians, Oxford University Press, 1994.
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heretik mezhepleri olarak bilinen Elkesailer, Valentinianlar, Setianlar, Mağariler, Quqiler, Esseniler, Bardaysancılar, Masiyoncular ve Simoncular gibi irili
ufaklı birçok akım tarafından da bir şekilde temsil edilmiştir. Bundan başka
Hermetistler, çeşitli sır dinleri mensupları, Yahudilik ve Hıristiyanlık içerisinde
yer alan çeşitli mistik hareketler de gnostik inanç, öğreti ve hayat tarzını yansıtmışlardır. Bundan başka İslam geleneği çerçevesinde ortaya çıkan Batınilikte
de çeşitli Gnostik öğretilerin temsil edildiği bilinmektedir.
Hıristiyanlığın Gnostisizmle ilişkisi öteden beri tartışılmaktadır. 4 Erken
dönemlerden itibaren Hıristiyan patristik yazarlar (kilise babaları) Gnostisizmi
temelde Hıristiyanlık içerisinden neşet eden bir heresi olarak görmüşler ve kaleme aldıkları apolojetik eserlerinde özellikle Simon Magus, Marcion, Valentinus ve Basilides gibi Hıristiyanlık geleneği içerisinde yetişen kişilerle onların
görüşlerini izleyenlere karşı reddiyelere yer vermişlerdir.5 Ayrıca Iraneaus gibi
yazarlar, bütün heretik görüş ve düşüncelerin (bu arada Gnostik akımların)
kaynağının Simon Magus ve onun aykırı fikirleri olduğunu ileri sürmüşlerdir. 6
Gnostisizm, bu yazarlarca Hıristiyanlık içi bir fenomen olarak algılanmıştır.
Gnostisizmin, özellikle de Hıristiyanlık bünyesinde ortaya çıkan Gnostik
akımların kökenine ilişkin erken dönem Hıristiyan yazarlarca savunulan bu
görüş, uzun yıllar Hıristiyan bilim adamlarınca benimsendi. Hatta birçok modern dönem araştırıcısı da bu yaklaşımı benimseyen bir tutum izledi. Örneğin
S. Petrement, Gnostisizmin, Hıristiyanlığın heretik bir akımı olduğunu ve onun
kökeninin belirli Yeni Ahit metinlerinin aşırı yorumlarında aranması gerektiğini vurguladı.7 M. Mansoor, Gnostisizm teriminin dar anlamda MS ikinci yüzyılda ortaya çıkan Hıristiyanlığın heretik bir yorumunu ifade ettiği üzerinde
durdu.8 P. Perkins ve B. Layton da Gnostisizmin temelde Hıristiyanlığın sapkın

4
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8

Buradan itibaren Hıristiyanlığın Gnostisizmle ilişkisini ele alan bu kısım önemli ölçüde “Pavlus
Teolojisinde Gnostik Unsurlar” (Dinî Araştırmalar, 2: (6), 2000, s.51-75) başlıklı makalemden alıntıdır.
Jonas, The Gnostic Religion, s.32-33; Rudolph, K., Gnosis: The Nature and History of an Ancient
Religion, tr. ed. R.Mc.L. Wilson, Edinburgh: T. 6 T. Clark 1983, s.9-10.
Bkn. Irenaeus, Adversus Haereses (Against the Heretics), I, xxııı, 2.
Bkn. Drijvers, "The Origins of Gnosticism as a Religious and Historical Problem", s.322.
Mansoor, M., "The Nature of Gnosticism in Qumran", U. Bianchi (ed.), The Origins of Gnosticism:
Colloquium of Messina 13-18 April 1966, Leiden:Brill 1967, s. 392.
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bir akımı olduğunu savunmayı sürdürdüler.9 Kısaca bütün bu bilim adamları,
Gnostisizmi Hıristiyanlık içerisinde izah etmeye çalıştılar. Bu arada Adoph van
Harnack gibi bazı bilim adamları Gnostisizmin öncesi ve sonrası üzerinde fazla
durmadan, Hıristiyan kilise tarihiyle ilişkisi açısından Gnostisizm konusuna
eğildiler. Bu çerçevede, Adolph van Harnack, Gnostisizmin Hıristiyanlığın Helenleşmesi olduğunu savundu.10 Buna karşılık H.C. Puech ise onun, Hıristiyanlığın Helenleşmesi değil doğulaştırılması (orientalisation) olduğunu iddia etti.11
Diğer taraftan Kumran metinleriyle Nag Hammadi literatürünün keşfi ve Sâbiîlik kutsal metinleri üzerinde yapılan araştırmalar, bazı araştırıcıları
Gnostisizmin Hıristiyanlık dışında da mevcut olan bir akım olduğu düşüncesine sevketti. Bu çerçevede dinler tarihi ekolü mensupları, Gnostisizmin Hıristiyanlık da dahil her dinsel gelenekte görülebilecek olan senkretist bir akım olduğu görüşünü tartışmaya başladılar.12 R.P. Casey ve H.M. Schenke, Gnostisizmin Hıristiyanlıkla aynı zamanda görülen bir akım olduğunu ve Hıristiyanlıkla Gnostisizmin farklı yönlerde gelişme sağladığını ileri sürerek, Gnostisizmin Hıristiyanlıktan bağımsız olarak doğup geliştiği kanaatini dile getirdiler. 13
Öte yandan bu tartışmalar doğrultusunda çeşitli araştırıcılar, Gnostisizmin Hıristiyanlık öncesi dönemlere kadar uzanan bir akım olduğunu ve Hıristiyanlık
öncesi Yahudilik, Anadolu sır dinleri ve çeşitli Filistin-Suriye kültleriyle Eski
Mısır ve Eski İran dinsel geleneklerinde de çeşitli Gnostik motiflerin bulunduğunu ileri sürdüler. A. Hilgenfeld, W. Boussed, R. Reitzenstein, G. Widengren
ve J. Robinson gibi araştırıcılar, Hıristiyanlık öncesi ya da Hıristiyanlık dışı
Gnostik unsurlar konusunda Samaritanlar (Samiriler), eski Ortadoğu kültleri,
Eski İran kurtuluş öğretileri ya da çeşitli Nag Hammadi metinlerine dikkat
çektiler.14 Yine G. Macrae, B. Pearson ve bir dereceye kadar K. Rudolph, Gnosti-

9
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Sanders, J.T., "Nag Hammadi, Odes of Solomon and NT Christological Hymns", J.E. Goehring ve
diğerleri (ed.), Gnosticism and the Early Christian World, Polebridge Press 1990, s.51.
Rudolph, Gnosis: The Nature and History of an Ancient Religion, s.31-32.
Drijvers, "The Origins of Gnosticism as a Religious and Historical Problem", s.339.
Bkn. Pearson, B.A., "The Apocalypse of Peter and Canonical 2 Peter", J.E. Goehring ve diğerleri
(ed.), Gnosticism and the Early Christian World, Polebridge Press 1990, s.67.
Drijvers, "The Origins of Gnosticism as a Religious and Historical Problem", s.338-339.
Bu bilim adamlarının konuya ilişkin görüşlerinin özeti ve değerlendirilmesi konusunda bkn.
Rudolph, Gnosis: The Nature and History of an Ancient Religion, ss.30-34; Yamauchi, E.M., PreChristian Gnosticism. A Survey of the Proposed Evidences, London 1973, ss.101-102.
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sizmin Yahudi geleneğiyle ilişkisine ağırlık verdiler ve Hıristiyanlık öncesi dönemde Yahudi geleneği içerisindeki Gnostik temayüller üzerinde durdular.15 O.
Cullmann, 20. yüzyıl ortalarında keşfedilen Kumran metinlerinin, bu cemaatin
yaşadığı dönemde (MÖ 2- MS 1. yüzyıllar) hâlihazırda bir Yahudi Gnostisizminin varlığını ortaya koyduğunu vurguladı.16 Böylelikle Gnostisizmin Hıristiyanlık içi bir fenomen olduğu yönündeki geleneksel Hıristiyan düşüncesinin dışında, Gnostisizmin kaynağı konusunda ileri sürülen çeşitli teorilere kapı aralanmış oldu. Nitekim bu doğrultuda Gnostisizmin kaynağı olarak Yahudiliği, Eski
İran ve Babil dinsel geleneklerini, Eski Yunan'ı ya da Suriye-Filistin'i ön plana
çıkaran çeşitli görüşler ortaya çıktı.17
Erken dönem Hıristiyan tarihinde Yuhanna, Pavlus ve Simon Magus
gibi Yeni Ahit figürlerinden başka Marcion, Bardaysan, Cerinthus, İskenderiyeli
Clement, Basilides, Valentinus, Menander, Saturninus ve benzeri birçok Hıristiyan düşünürün Gnostik düşüncelerle içli dışlı olduğu, hatta bunlardan çoğunun daha sonraları kendi adlarıyla tanınan Gnostik ekollerin kurucuları olarak
tarihe geçtiği bilinmektedir. Bu kişilerin düşüncelerinde yer alan Gnostik motiflerin kaynağının ne olduğu sorunu, Gnosisin Hıristiyanlık dışında da var olan
bir fenomen olup olmadığı ya da Gnostisizmin Hıristiyanlık öncesi döneme ait
olup olmadığı tartışmalarında önemli rol oynamıştır. Erken dönem Hıristiyan
tarihinde Gnostisizmle ilişkili bu şahsiyetler arasında çeşitli Yeni Ahit figürleriyle Marcion, hocası Cerdo ve Bardaysan’ın görüşlerindeki Gnostik temalar
üzerinde duracağız.
Başta Yuhanna İncili olmak üzere çeşitli Hıristiyan metinleriyle Simon
Magus ve Pavlus gibi Yeni Ahit şahsiyetlerinin düşüncelerinde yer alan birtakım unsurların çeşitli Gnostik motifler içermekte olduğu dikkati çekmektedir.
Nitekim R. Bultmann gibi bazı bilim adamları, Dördüncü İncil (Yuhanna İncili)
yazarı Yuhanna'nın Gnostik geleneklerle ilişkili bir kişi olduğunu ve dolayısıyla
15
16

17

Sanders, "Nag Hammadi, Odes of Solomon and NT Christological Hymns", s.52.
Bkn. Cullmann, O., The Christology of the New Testament, S.C. Guthrie, C.A.M. Hall (tr.), London:
SCM Press 1959, ss.39 n.2, 146 n.1. Ayrıca Cullmann, bir Yahudi-Hıristiyan Gnostisizminin varlığından da bahsederek, Yahudi-Hıristiyan Gnostiklerin spekülasyonlarına Pseudo-Clementine
metinlerde rastlandığına dikkat çeker. Ona göre bu, Hıristiyan Gnostisizminin en erken görüntüsüdür. Bkn. aynı eser, ss.39-42, 146.
Gnostisizmin kaynağı konusunda ileri sürülen teoriler için bkn. Jonas, The Gnostic Religion, s.33;
Filoramo, G., A History of Gnosticism, tr. A. Alcock, Oxford: Basil Blackwell 1990, s.142-147.
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yazdığı İncil'inde Gnostik düşünceleri Hıristiyanlaştırdığını ileri sürmektedirler.18 Yunanna İncili üzerine yazdığı muhteşem tefsir çalışmasıyla dikkati çeken
Bultmann,19 Yuhanna'nın bir zamanlar Gnostik olduğunu ve Gnostik düşüncelerini özellikle de varlık öncesi var olan (pre-existent) ilahi Redeemer (Kurtarıcı)
motifini İncil'e yansıttığını savunur ve Yuhanna İncili'ni anlama noktasında
Maniheist, Sâbiî ve benzeri Gnostik kaynakların önemini vurgular. 20 Bultmann'a göre Yuhanna, Gnostik düşünceyi tarihselleştirmiş ve onun metafiziksel
düalizmini karar düalizmine (dualism of decision) dönüştürmüştür. 21 G. Robinson ise Yuhanna İncili'ni, özellikle de bu İncil'in giriş kısmını (Prologue) Nag
Hammadi metinlerinden Trimorphic Protennoia ile karşılaştırmakta ve bu iki
metin arasındaki ilişkiye dikkat çekmektedir. Robinson, Trimorphic Protennoia'nın asıl olarak Hıristiyanlık öncesi Gnostik geleneğine ait olan bir metin
olduğunu ve Gnostisizmin Hıristiyanlaştırılması döneminde bu metnin de Hıristiyanlaştırıldığını ifade eder.22
Yeni Ahitte yer alan önemli figürlerden birisi olan Pavlus’un Gnostisizmle ilişkisi ise öteden beri tartışılmaktadır. R. Bultmann'dan Schoeps'e, J.M.
Robinson ve H. Koester'den K. Rudolph ve K. Armstrong'a kadar birçok araştırıcı Pavlus'un düşünce sistemindeki çeşitli kavram ve motiflerin geri planındaki
Gnostik unsurlara dikkat çekmişlerdir. Nitekim Pavlus'un mektuplarında
Gnostik geleneğin çeşitli bakış açılarını bulmak mümkündür. Gnostisizmin
temel karakteristiklerinden Redeemer (Kurtarıcı) motifi, düalizm, gizli bilgi
(Gnosis) düşüncesi ile Gnostik mitolojik semboller, Gnostik antropoloji, kozmo-
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Yuhanna'nın Gnostik geleneklerle ilişkisi konusunda farklı görüşler ileri süren bilim adamları da
mevcuttur. Örneğin; A.H.B. Logan, bir makalesinde Yuhanna'nın Gnostisizmden etkilenmesinden ziyade, Gnostiklerin Yuhanna'dan etkilenmiş oldukları üzerinde durur. Bkn. Logan, A.H.B.,
"John and the Gnostics: The Significance of the Apocryphon of John for the Debate About the
Origins of the Johannine Literature, JSNT, 43, 1991, s.41-69.
Bultmann, R., The Gospel of John: A Commentary, tr. G.R. Beasley-Murray, Oxford: Basil Blackwell
1971.
Bkn. Bultmann, The Gospel of John: A Commentary, ss. 7-9 (Walter Schmithals'ın Bultmann'ın
eserine yazdığı Giriş'ten); Smalley, S.S., John: Evangelist and Interpreter, Exeter: The Paternoster
Press 1978, 52. Ayrıca bkn. Howard, W.F., "The Fourth Gospel and Mandaean Gnosticism", London Quarterly Review, 1927, s.72-85.
Morgan, R., "Rudoph Bultmann", D.F. Ford (ed.) The Modern Theologians: An Introduction to Christian Theology in the Twentieth Century, London: Blackwell 1997, s.72.
Bkn. Robinson, G., Trimorphic Protennoia and the Prologue of the Fourth Gospel", J.E. Goehring
ve diğerleri (ed.), Gnosticism and the Early Christian World, Polebridge Press 1990, s.37-38, 45.
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loji ve kurtuluş öğretisi, Pavlus düşüncesinin şekillenmesinde etkili olan hususlar arasındadır. Ayrıca çeşitli konulardaki Gnostik yaşam tarzı ile Pavlus'un
bazı yaklaşımları arasındaki irtibat da önemlidir. Pavlus'un düşüncelerindeki
Gnostik unsurlar arasında en dikkat çekici olanlardan birisi Gnostik Redeemer
(Kurtarıcı) motifidir. Maddi âleme karşı olumsuz bir yaklaşımı esas alan ve
insanın gerçek vatanının bu âlem olmadığını, zira onun bu âleme düşmüş/atılmış bir varlık olduğunu kabul eden Gnostisizmde insan, maddi âlemdeki bir tutsak olarak düşünülür. Maddi âlemde tutsak edilmiş olan bu varlığın
kurtarılışı için gerekli olan ilahi bilgi (Gnosis), kurtuluş isteği ve bu isteğe cevap
yanı sıra, kendisini kurtuluş yoluna iletecek ilahi bir kurtarıcının bir Redeemer'ın varlığı da gerekli görülür. "Rab İsa Mesih" düşüncesiyle Pavlus'un,
Gnostik Redeemer motifini tarihselleştirdiği görülür. Pavlus'a göre İsa Mesih,
varlık öncesi mevcut olan tanrısal bir varlık, Tanrı Oğlu'dur. O, "görünmez
Tanrı'nın görüntüsüdür; bütün yaratılışın ilk doğanıdır. ... Her şey onda yaratılmıştır ve her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratılmıştır. Her şeyden önce
var olan odur".23 İnsanlığın kurtuluşu için tanrısal yüceliğinden soyunmuş ve
insan suretine bürünerek yeryüzüne inmiştir.24 O, yüce Tanrı tarafından gönderilen bir Kurtarıcı'dır.25
Yeni Ahit figürlerinden bir diğeri olan Simon Magus'un düşüncelerinde
de çeşitli Gnostik temalar kendisini gösterir. Hıristiyanlarca geleneksel olarak
bütün heresinin ve bu çerçevede Gnostik düşüncenin kaynağı olarak görülen
Simon Magus'la ilgili olarak Yeni Ahit, onun Samaryalı bir büyücü olduğunu
vurgular. Ayrıca Simon'un Filipus aracılığıyla İsa cemaatine katılmadan önce
halkın onun gösterdiği mucizevî gücü "Tanrı'nın gücü" olarak değerlendirdiğinden ve İsa cemaatine katıldıktan sonra havarilerden Petrus'la Yuhanna'nın
Mesih aracılığıyla sahip oldukları mucizevî gücü elde etme hırsı içerisinde olup
onlara rüşvet teklif ettiğinden bahseder; bu nedenle havarilerce kınanan bir kişi

23

24

25

Koloseliler 1:15-17. Pavlus'un bu ifadesiyle Yuhanna İncili'nin giriş kısmı (Prologue) arasındaki
paralellik dikkat çekicidir. Krş Yuhanna 1:1-4.
Filipililer 2:6-7; Efesliler 4:8-9. F.C. Baur ve E. Lohmeyer gibi araştırıcılar, Filipililer 2:5-11'deki
Mesih ilahisinin Gnostik bir prototip üzerine kurgulanmış olduğunu tartışırlar. Bkn. Yamauchi,
Pre-Christian Gnosticism. A Survey of the Proposed Evidences, s.43-44.
Resullerin İşleri 13:23; Galatyalılar 4:4.
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olduğunu vurgular. Onun Gnostik fikir ve düşüncelerinden ise söz etmez. 26
Diğer taraftan Justin Martyr, Irenaeus, Tertullian ve Hippolytus gibi erken dönem kilise babaları ise eserlerinde, "zındıklığın kaynağı ve başı" olarak gördükleri Simon Magus'un Gnostik fikir ve düşünceleri hakkında detaylı bilgi verirler. Bu kaynaklarda öncelikle Simon Magus'un "Tanrı" olduğunu iddia ettiği
vurgulanır. Ayrıca onun, yüce Tanrı'dan (kendisinden) sudur yoluyla varlığın
meydana geldiğini savunduğu anlatılır Buna göre sudurun ilk aşaması, ilk düşünceye (Ennoia) tekabül eden bir dişi figür, Helena'dır. Daha sonra sudur (bir
bakıma ilahi varlıktan düşüş) devam ederek ruhsal âlemler oluşmuş ve bu süreç, maddi âlemin var oluşuna kadar sürmüştür. Simon'a göre maddi âlem meleklerce yaratılmıştır. Bu erken dönem Hıristiyan yazarlarca, ayrıca Helena'nın
maddi âlemde tutsak edilmesi ve yüce tanrının, maddi alemde tutsak olan Helena'yı kurtarmak için insan suretindeki bir kurtarıcı olarak maddi aleme gelmesi düşüncesi gibi Simon Magus'a atfedilen görüşler hakkında da bilgi verilir.27
J. Danielou, E. Haenchen, W. Schmithals ve H.-M. Schenke gibi bilim
adamlarına göre, Hıristiyanlıkla ilişkiye geçmeden önce Simon, tam anlamıyla
bir Gnostiktir.28 Gerçekten de kimi araştırıcıların29 "Gnostisizm tarihindeki ilk
kayda değer kişilik" şeklinde niteledikleri Simon Magus'un Gnostik düşüncelerini ikinci yüzyıl ve sonrasında ortaya çıkan Valentinus, Basilides ve benzeri
kişilerin Gnostisizmine benzer şekilde Hıristiyanlıkla ilişkili bir akım olarak
görmek mümkün görülmemektedir. Havarilerin yaşadığı dönemde yaşayan ve
Yeni Ahit'teki ifadelere göre Helenik Hıristiyanlıkla bu inancın Samarya bölgesinde yayılma sürecinde tanışan büyücü Simon, Gnostik fikirlerine Hıristiyanlıkla ilişkisinden önce sahip olmuş olmalıdır. Gerek Yeni Ahit'teki ifadeler, gerekse erken dönem Hıristiyan yazarlarla çeşitli apokrif metinler, Simon'u birtakım mistik ve mucizevî güçler edinmek amacıyla havarilerle ilişki kurmaya ve
26
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Krş. Resullerin İşleri 8:9-24.
Krş. Justin Martyr, The First Apology, XXVI,; Irenaeus, Adversus Haereses, I, xxiii, 1-4; Tertullian,
Against All Heresies, I; Hippolytus, The Refutation of All Heresies, IV/51, VI/2, 4-15. Simon Magus'un Gnostik düşünceleriyle ilgili derli toplu bir bilgi için bkn. Filoramo, A History of Gnosticism, ss.142-152.
Bkn. Yamauchi, Pre-Christian Gnosticism. A Survey of the Proposed Evidences, s.61.
Bkn. Fossum, J.E., The Name of God and the Angel of the Lord: Samaritan and Jewish Concepts of Intermediation and the Origin of Gnosticism, Tübingen: J.C.B. Mohr 1985, s.162.
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onlar tarafından takdis edilmeye çalışmakla suçlarlar. Buna göre isteği geri
çevrilen Simon, Hıristiyan cemaatine düşman olmuş, İsa'nın Mesihliği ve Tanrının oğlu olması fikrine karşı kendi "Kurtarıcı-Mesihliğini" ve "Tanrının Oğlu"
olduğunu ileri sürmüş; bu çerçevede ilerleyen dönemde başta Petrus ve Pavlus
olmak üzere Hıristiyan cemaatin ileri gelenlerine karşı şiddetli bir husumet
beslemiştir.
Erken dönem Hıristiyan tarihinde Gnostisizmle ilişkisi tartışılan bir diğer
şahsiyet, Sinoplu Hıristiyan teolog Marcion’dur.30 Başta kilise babaları Irenaeus
ve Tertullian olmak üzere çeşitli erken dönem Hıristiyan yazarlar, Marcion'un
Gnostik bir heretik olduğundan emindirler.31 Günümüz araştırıcılarının önemli
bir kısmı da Marcion'un Gnostik olduğunu vurgulamaktadır. Örneğin, Gnostisizmle ilgili çalışmalarıyla tanınan Hans Jonas, Marcion'un kendine özgü geliştirdiği fikirleriyle Gnostik düşünce açısından eşsiz bir yere sahip olduğunu
yazarken,32 yine Gnostisizm konusunda uzman olan bir başka çağdaş yazar K.
Rudolph, Marcion'un Gnostik çerçevede ele alınması konusunda hiçbir engelin
bulunmadığını, hatta Marcion'un Gnostik gelenekte özel bir yere sahip olduğunu belirtmektedir.33 U. Bianchi ise, anti-kozmik düalizmi ve eskatolojik temayülleri nedeniyle Marcion'un Gnostisizmin radikal bir temsilcisi olduğunu ifade
etmektedir.34 Diğer çeşitli yazarlar da Marcion'u "ikinci yüzyılın müthiş Gnostik
lideri" ve "Gnostik bir öğretmen" olarak tanımlamaktadırlar. 35
Marcion'un Gnostisizmle ilişkili görüşleri özellikle onun düalist yaklaşımlarında, kozmik âleme ya da bu dünyaya karşı bir "yabancı" veya "öteki"
olan yüce tanrı anlayışında, maddi âleme karşı tavırlarında ve asketizmi esas
alan yaşam tarzına yönelik fikirlerinde yoğunlaşmaktadır. Marcion, Gnostik
düalizme dayalı görüşlerinde önemli ölçüde hocası Suriyeli Cerdo’nun (ya da
Kerdon) fikirlerinden etkilenmiş gözükmektedir. Düalizme dayalı bir tanrı düşüncesini savunan Cedo’ya göre birisi iyilik ve merhamet sıfatıyla diğeri ise
30
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Bkn. Gündüz, Ş., “Sinoplu Marcion’un Gnostik Teolojisi”, Hoşgörü Yılı ve İnanç Turizminde Göller
Bölgesi Sempozyumu, 07-08 Eylül 2000 Isparta Bildiriler Kitabı, Isparta: SDÜ Basımevi.
Tertullian, Adversus Marcionem, I, ix.
Jonas, The Gnostic Religion, s.137.
Rudolph, Gnosis: The Nature and History of an Ancient Religion, s.313.
Bkn. Drijvers, "The Origins of Gnosticism as a Religious and Historical Problem”, s.329-330.
Örneğin bkn. Clark, The Rise of Christianity, s.124; Runciman, S., The Medieval Manichee, Cambridge 1955, s.8; Smart, N., The World's Religions, Cambridge University Press 1989, s.240.
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dürüstlük ve adalet sıfatıyla ön plana çıkan iki tanrısal güç vardır. Bunlardan
birincisi kutsal kitaplarda (Eski Ahit’te) peygamberlerin ve hukukun kendisinden bahsettikleri tanrıdır. Bu tanrı (hukukun tanrısı) bilinen bir tanrıdır; ancak
bu, İsa Mesih’in “Baba” olarak adlandırdığı tanrı değildir. İsa Mesih’in “Babası”
olan tanrı ise iyilik ve merhamet sıfatları haricinde “bilinmeyen” bir tanrıdır. 36
Tertullian’ın verdiği bilgiye göre Cerdo, bu iki tanrısal prensipten hukukun
tanrısını “kötü tanrı”, merhamet ve iyilik sıfatları dışında bilinmeyen tanrıyı ise
“iyi tanrı” diye adlandırmaktaydı. Yine ona göre, iyi tanrı “üstün” olandı; kötü
tanrı ise “dünyanın yaratıcısı” olan (Demiurg) yüce varlıktı. Tertullian, bu düşüncelerinden hareketle Cerdo’nun, kötü tanrının iradesine dayalı olan peygamberlerin öğretisini ve hukuku reddettiğini, “yaratıcı Tanrı’ya” karşı çıktığını ve Mesih’in üstün Tanrı’nın (iyi Tanrı’nın) oğlu olduğuna inandığını söyler.
Ayrıca Cerdo, İsa Mesih’e ilişkin Doketik kristoloji yanlısı bir tutum izler; İsa
Mesih’in bakireden doğmuş olmadığını, hatta esasen onun doğumla ilgisinin
hiç olmadığını, zira onun bedenî bir cevher taşımadığını, fakat yalnızca hayalî
bir görüntüye sahip olduğunu; dolayısıyla onun gerçekte ıstırap çekmesinin de
söz konusu olmadığını vurgular. Bundan başka Cerdo, ölümden dirilmenin
ruhen olduğuna, bedenin dirilmesinin ise mümkün olmadığına inanır. 37 Son
olarak Tertullian, Cerdo’nun dinsel metinler arasında yalnızca Luka İncili ile
Pavlus’un bazı mektuplarına olumlu baktığına, Yeni Ahit’in diğer metinlerine
ise karşı çıktığına da değinir.
Hocası Cerdo gibi Marcion da iki asli tanrısal ilkenin varlığını kabul
eder. Bunlardan birincisi Eski Ahit peygamberleri ve hukuk aracılığıyla bilinip
tanınan ve maddi âlemin yaratıcısı olan tanrıdır.38 İnsanı yaratan ve düşüşgünah-ölüm kısırdöngüsüne mahkum eden de bu tanrısal varlıktır. Bu "yaratıcı
tanrının" (Demiurgun) en çarpıcı nitelikleri doğruluk ve adalettir. Adalet niteliği doğrultusunda o, hukukun taviz vermez ve katı bir takipçisidir. Acımasız bir
karşılık verme ve intikam alma hukuku doğuran adalet niteliğiyle ön plana
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Irenaeus, Adversus Heareses, I, xxvii, 1.
Tertullian, Adversus Haereses, vi.
Justin, The First Apology, lviii; Tertullian, Adversus Marcionem, I, ii.
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çıkan bu tanrı aynı zamanda "kötüdür" 39 ve mükemmel değildir. Mükemmel
olmayışı yarattığı âleme de "kötülük" şeklinde yansımıştır. Nitekim Marcion,
kötülüklerin yaratıcısı/kaynağı olan bu yaratıcı tanrının savaştan zevk aldığını,
kötü niyetli olduğunu ve çeşitli Eski Ahit metinlerinde de görüldüğü gibi zaman zaman kendisiyle bile çeliştiğini ileri sürer. 40 Marcion'a göre, gerek peygamberlerin öğretileri ve hukuk aracılığıyla gerekse yarattığı maddi âlemden
hareketle bilinip tanınan bu tanrı, "Eski Ahit tanrısıdır". Marcion'un kabul ettiği
ikinci tanrısal varlık ise, yaratıcı tanrının aksine fazlaca bilinip tanınmayan,
dolayısıyla bu âleme "yabancı" ya da "öteki" olan üstün tanrısal güçtür. Bu "yabancı" tanrı, nitelikleri itibarıyla yaratıcı tanrıdan daha üstün ve yücedir; zira
her ne kadar maddi âlemle bir ilgisi olmaması ya da onun dışında olması nedeniyle fazlaca bilinip tanınmasa da onun en önemli niteliği mükemmelliğidir.
Mükemmelliği doğrultusunda o, mutlak "iyi" olan bir tanrısal varlıktır. Adalet
sıfatıyla hukukun koyucusu ve katı şekilde uygulayıcısı olan yaratıcı tanrıya
karşı bu tanrı mutlak iyilik sıfatıyla merhametli ve bağışlayıcıdır. Her zaman
var olmasına karşın bu "iyi tanrı" insanlara kendisini yalnızca "Oğul İsa" vasıtasıyla ifşa etmiştir. Kötülüklerle dolu olan yeryüzünde hukuk, günah ve ölüm
çemberinin tutsağı olarak yaşayan insanların kurtarılması için bu yabancı tanrı,
saf iyilik, Tiberius'un 15. yılında (yaklaşık MS 29'da) kendi tanrısal ruhunu İsa
Mesih'e göndererek bu dünyada görünmüş, Oğul İsa Mesih'te kendisini ifşa
etmiştir.41 Baba'dan (iyi tanrıdan) yalnızca ismen ayırt edilebilen Oğul, İsa Mesih'teki tanrısal güçtür.42 Dolayısıyla İsa Mesih'in "Baba" dediği tanrı, maddi
âlemin yaratıcısı olan hukukun tanrısı değil, mutlak iyi ve bu âleme yabancı
olan tanrıdır. "Yaratıcı tanrı" Eski Ahit'in tanrısıyken, "iyi tanrı" insanların kurtuluşunu temin eden Yeni Ahit'in ve İncilin tanrısıdır.
Marcion, kurtuluş için katı bir Rigorist ahlak anlayışı önermiştir. Buna
göre kurtuluşa ulaşabilmek için kişinin elinden geldiğince yeryüzü yaşantısından uzak durması, evlenmemesi, çocuk sahibi olmaması ve et yememesi ge-

39

40
41
42

Hippolytus, The Refutation of All Heresies, VII, xviii, xix. Hippolytus, Marcion'un bu düalizminin
Empodokles'in öğretilerine dayandığını iddia etmektedir. Bkn. Hippolytus, The Refutation of All
Heresies, VII, xvii.
Irenaeus, Adversus Heareses, xxvii, 2.
Tertullian, Adversus Marcionem, I, xix; IV, vi.
Mackinnon, From Christ to Constantine: The Rise and Growth of the Early Church, s.363.
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rekmektedir.43 Marcion'a göre, iyi tanrının mesajını kabulün ya da Mesih'le
birleşmenin göstergesi olan vaftiz, ancak mutlak bekarlığı seçenler veya eşlerini
bırakanlar, dullar ve münzeviler için yapılabilir.44 Bu durumda vaftiz olmuş
Marcioncuların mutlaka eşlerini bırakmaları gerekiyordu. Marcioncuların, bu
nedenle vaftiz olmayı yaşamlarının son dönemlerine kadar tehir ettikleri söylenmektedir.45 Ayrıca Marcioncuların içki içmeyi de kurtuluşa ulaşabilme açısından sakıncalı gördükleri, bundan başka elden geldiğince oruçlu olmayı
önerdikleri bilinmektedir.46
Erken dönem Hıristiyanlık tarihinde Edessalı (Urfalı) ünlü heretik Bardaysan da Gnostisizmle ilişkisi açısından tartışılan önemli bir şahsiyettir. K.
Rudolph, Bardaysan’ın öğretilerinin doğu Gnostisizminin özel bir türü olarak
kabul edilebileceğini vurgulamaktadır.47 Nitekim gerek erken dönem kaynaklarda yer alan rivayetler gerekse Bardaysan ve Bardaysancılığın çeşitli görüşleri
dikkate alındığında, bunlarla erken dönem Gnostik gelenekler arasında önemli
paralellikler olduğu dikkati çeker. Kilise tarihçisi Eusebius, Bardaysan’ın başlangıçta ünlü heretik Valentinus’un bir takipçisi olduğunu, ancak sonradan
ondan ayrıldığını söyler ve her ne kadar Valentinus’tan ayrılmış olsa da Bardaysan’ın heretik düşüncelerden ayrılmadığını, farklı boyutta onları temsil edip
sürdürdüğünü vurgular.48 Eusebius’un verdiği bu bilgi dikkate alındığında
Bardaysan, bir Hıristiyan gnostik olan Valentinus’un takipçisi olan bir kişidir.
Diğer taraftan Bardaysan’ın Marcion ve Valentinus gibi Gnostiklere karşı eleştiriler yönelttiği; onlarca savunulan çeşitli Gnostik öğretilere ve asketizme karşı
çıktığı da bilinmektedir. Dolayısıyla Bardaysan, Runciman’ın ifadesiyle kendisini Gnostik olarak gören birisi değildir.49 Ancak, her ne kadar Bardaysan, bazı
Gnostik akımlara eleştiriler yöneltmiş olsa da aslında, onun da –birazdan üzerinde duracağımız gibi- Tanrı ve karanlık veya ruh ve beden düalizmi, bedenin
kötülük âlemine ait olarak ilahi âleme yükselişe konu olamayacağı vb düşünce-
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Hippolytus, The Refutation of All Heresies, VII, xviii.
Tertullian, Adversus Marcionem, I.1, xxix.
Bkn. Runciman, The Medieval Manichee, s.9.
Tertullian, Adversus Marcionem, I.1, xxix; Irenaeus, Adversus Haereses, xxviii, 1.
Rudolph, Gnosis: The Nature and History of an Ancient Religion, s. 328.
Eusebius, The Church History, IV, xxx.
Runciman, The Medieval Manichee, s.11.
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leriyle kozmolojisinde ve antropolojisinde gnostik düşüncelerden etkilenmiş bir
teolog olduğu anlaşılmaktadır.
Bardaysan’a göre insan beden ve ruhtan oluşan bir düaliteye sahiptir.
Beden maddi âleme ait bir varlık olarak ruha göre değersizdir. Ruh, ilahi emirlere cevap veren bir cevher olarak insanın gerçek benliğini temsil etmektedir.
Dört saf unsurun karanlıkla karışımından oluşan beden ise maddi bir varlık
olarak kötülüğün kaynağı olarak görülür.50 Bardaysan, tıpkı Cerdo ve Marcion
gibi, insanın yalnızca ruhsal varlığının ilahi âleme yükselebileceğini bedenin ise
ait olduğu âlemde, yeryüzünde kalacağını savunur.51 Diğer taraftan Bardaysan,
insanda bir üçüncü unsurdan candan da bahsetmektedir. Can, yaratılışta maddi
bedene hayat veren ve bedeni bu dünyada hayatta tutan cevher olarak görülür.
Ruh ise, candan farklı olarak, insanın sorumluluk taşıyan ve kurtuluşa konu
olan gerçek benliğidir. Bardaysan’ın bu insan anlayışının Gnostik antropolojiyle
uyum içerisinde olduğu açıktır. Zira bütün Gnostik geleneklerde insanın varlığıyla ilgili olarak ruh-beden düalitesinin ön plana çıktığı bilinmektedir. Bardaysan’ın fikirlerini izleyen ve Bardaysancılar şeklinde adlandırılan akım mensupları, diğer gnostikler gibi, Tanrıyı bilinmeyen yüce tanrı olarak adlandırmış ve
onun bütün ilahi unsurların rabbi olduğunu ifade etmişlerdir.52
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN: Zaman konusunda iyi ayarlamanız için
teşekkür ederiz. Şimdi üçüncü ve son konuşmacımız misafirimiz, kendisi Sabii
yaşayan sabiilerden bir tanesi kendisi Avustralya'dan Sydney Üniversitesinden
bir profesör hocamız şu anda Artuklu üniversitesinde Mardin de görev yapıyor. Ve konusu Sabiilikte Tanrı-evren-akıl ve bilgi anlayışı. İngilizce konuşacak.
Herkesin İngilizce anladığını varsayıyoruz artık. Ya da ben anlaşılmadığını
düşündüğüm noktalarda yardımcı olmaya çalışacağım. Prof. Dr. Brikha
NASOIRAIO....
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”الغنوصية ،فلسفة العقل ,االنماط المعرفية ،الباطنية ،والتوحيد في الدين الصابئي
المندائي :مشتركات فكرية مع الدين االسالمي"
من المعروف ان دين الصابئي المندائي (العرفاني/المعرفي) يعتبر آخر دين غنوصي
باق على قيد الحياة من العصور القديمة التي سبقت المسيحية .الصابئة المندائيون
(العرفانيون/المعرفيون) يعتبرون أنفسهم حراسا ابديين لحقيقة الكمال (القسط المقدس) وعقيدة
التنوير .هم يتوارثون تعاليم النور والحياة –(التي حفظت في الصحف المقدسة آلدم واالنبيا
االولين مثل شيت ،نوح ،سام ويحيى ابن زكريا)– للحفاظ على نقائهم وعالقتهم باهلل
وبعوالم النور .ان توحيد هللا الواحد وعبادته واتباع شريعته التنويرية في الطهر والصالح
والمعرفة والحكمة يعتبر النقطة المركزية التي يدور حولها جوهر الدين الصابئي المندائي
وما يتعلق به من امور عقائدية تخص العبادات والمعامالت وما بينهما .أن الصابئة
المندائيين يؤمنون بأن هللا (الذي ليس له بداية وال نهاية) هو "الحي الذي ال يموت" "خالق
كل شيئ" وهو "المصدر والعلة االولى" ،والذي "بسببه وبامره خلق الكون وما فيه من
مخلوقات" .لذلك فان الصابئة يسمون هللا" :الحي العظيم الواحد"  ،كما يوصف ايضا بالحياة
العظمى .هذا الوصف يشير إلى "السمة األولى االلهية هلل" " .من الحي (هللا) انبثقت الحياة".
صحف آدم/الكنز العظيم .وقد اثرذلك بفكر العديد من المفكرين المسلمين والفرق االسالمية.

تهدف ورقة هذا البحث إلى توفير وسيلة لفهم ليس فقط االسرار الغنوصية في دين
الصابئة المندائيين  ،ولكن ايضا المشتركات الفكرية مع االديان السماوية االخرى وخاصة
االسالم ،والتي تتفق معه في كثير من االمور الجوهرية المشار اليها اعاله.
عالوة على ذلك ،فان البحث سوف يعطي مقدمة لبعض المفاهيم الباطنية والصوفية
المتصلة بالعقيدة المقدسة العيا وفلسفة العقل واالنماط التنويرية المختلفة واهم ما يرادفها
في فكر بعض حكما المسلمين والفرق االسالمية كالصوفية والمعتزلة واخوان الصفا
واالسماعيلية ،هذه الدراسة تقدم لبنا ارضية صلبة للمشتركات الفكرية بين الغنوصية
الصابئية المندائية واالسالم ،ومن خاللها سيتوضح جليا ان مبادئ االخوة والمحبة
والسالم وااليمان والفكر هي جوهر عقيدة النور والخالص ،المنقذ البنا آدم وحوا ،
مهما اختلفت افكارهم واديانهم .هذا ربما يكون من شأنه ايضا ان يوضح بعضا من معاناة
الصابئة في االونة االخيرة خاصة في الشتات .فهم يواجهون تحديا خطيرا للحفاظ على
هويتهم وتعزيز أسلوب حياتهم بين االخرين ،وال سيما في الشرق األوسط.

Artuklu Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi, Avusturalya Sabiilerinin Dini Lideri



76 Birinci Oturum

Not: Prof. Dr. Brikha NASOIRAIO Bey sadece Arapça özet göndermiştir.
Tebliğini metin olarak göndermediğinden dolayı tam metin olarak yayınlayamıyoruz. Sempozyumda sunmuş olduğu İngilizce tebliğin Prof. Dr. Şaban Ali
Düzgün Bey tarafından sempozyum esnasında yapılan Türkçe çevirisini sunuyoruz.
Çeviri:
-Gnostisizm bizim bahsettiğimiz öğreti aynı zamanda dinlerin odağında
ortak olarak paylaşılan bir öğretidir merkez öğretidir. Yukarıda slaytta gördüğünüz gibi tek tanrıcı dinler benzerlikler ve paralellikler taşırlar. Yukarıda görülenlerden birincisi hangi ortaklıklar var. Peygamberler konusunda ortaklık
var vahiy konusunda ortaklık var kutsal bir metne sahip olma konusunda ortaklık var bu üçünü de aynı potata eriten ortak paydaya getiren gnostisizm
dediğimiz öğretinin kendisidir.
-Büyük harflerle kullanacak olursak burada gnostisizm dediğimiz zaman
iki temel unsurun "bilgi" büyük harflerle "bilgi ve hikmet"in öne çıktığını söylememiz gerekir.
-Sabiiliğin genel tezi monoteistliktir.
-Sabiiliğin genel doktrini, islamın temel doktrini ile bir çok noktada birleşmektedir. Metinde gördüğünüz onlar anlaşıldığını düşünüyorum.
-Tanrıya ilişkin bütün öğretilerin aslında şu amaca yönelik olduğunu
söylemek mümkündür. İnsanı mutlu ve güvenli bir yerde tutmaktır ki bu anlamda da insan şöyle bir organizasyonda bulunur ki bu organizasyonda da
Allah’la insan arasında ki ilişkiyi organize etmektir. Daha sonra insanlar, insanın içi ve dışı; zahiri ve batını arasında bir organizasyon yapmaktır daha sonra
insanla diğer insanlar ve insanla yaşadığı çevre arasında bir organizasyon
yapmaktır. Bu üçünü topladığınız zaman insanın mutluluğunun ve güveninin
temelinde bunların yattığını görürüz.
-Benzerlikler paralellikler anlamında az önce vurgulamıştım üç tane temel öğe öne çıkmaktadır. Hem Sabiilikte hem de diğer kutsal kitaplarda, dinlerde, peygamberler vahiy ve kutsal kitaba sahip olma hususunda.
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-Nihayetinde bütün bu organizasyonların insanı getireceği nokta imandır. Bu imanında temel noktası tanrıyı nasıl bileceğin ve bunun arkasından da
ibadettir.
-İnsanın düşünce tarihinde tarihte hem Zerdüştlük kutsal olarak bildiğimiz diğer dinlerin ve ortak olarak yine Sabiiliğin bu çerçevede nasıl bir öğreti
geliştirdiği neler öngördüğünü de biliyoruz.
-Ve bunun için çok rahat bir şekilde şu formülasyonu yapıyoruz. Hayat
birdir fakat farklı formlara sahiptir.
-Burada enteresan bir şekilde Türkçe bilmiyor Prof. fakat İlyas hocamın
kullandığı soğan tabakalaşma olayını farkına varmadan kendiside atıfta bulunuyor. Tabaka üstüne tabaka tabakta tabaka yani iç içe. Eğer bir Batınilikten
bahsedecekseniz batına inmek için tabakalardan bahsediliyor. Kendiside bir
tabakalaşmadan bahsetti.
-Evet bir imanın insanın sahip olduğu imanın kendisini nerelere götüreceğini hangi iç içe geçmiş daireler bir anlamda da tabakaların nelerden oluştuğunu göstermeye çalışıyor. Orada gördüğünüz için ben tekrar etmek istemiyorum.
-Evet, daha büyük bir resimden bakarsak eğer bir mikro kozmos bir de
makro kozmos yani bir insanın ve bir de evrenin olduğunu ve birleştirici bir
öğe olarak Tanrıya ihtiyaç duyduğumuzu dolayısıyla da yine bunu bu büyük
resmi tamamlamak üzere de şu küçük parçalara ihtiyaç duyduğumuzu söylemek gerekir bunlardan bir tanesi de birlik bir tanesi ben dediğimiz kendiliğimiz
diğeri de evrendir. Bu küçük gördüğümüz üç unsur aslında daha büyük bir
resmi tamamlamak üzere kullanılmaktadır gnostisizm de.
-Özellikle Sufilikte onun belki Sufiliğin bir kaynağı olması açısından bizimde açımızdan önem taşıyor parantez içinde. Sufizimde Tanrı ile insan arasında ki mutlak bir ayrılıktan değil de tam tersi bir karşılıklı bağlılıktan bahsediyor ve bunu sağlamak üzere de insan ve Tanrı arasında bir gnostisizm de ve
Sabiilikte bir ayrılığın değil tam aksine bir karşılıklı bağlılığın birbirine bağlanmışlığın olduğunu söylüyor.
-Bir insanın özünün, nefsinin, ruhunun buna hangi ismi verirseniz yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarıya sürekli döngüsel bir şekilde hareket ettiğini
bunun bir kozmik durumla paralel olduğunu düşünürseniz çünkü bütün öğre-
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tiler bütün âlemi bütün varlığı maddi manevi kendisinden geldiği taştığı yaratıldığı bir özden bahseder. Dolayısıyla bu hem geldiğimiz hem de kendisine
döneceğimiz bir özün varlığı bu hareketin kaynağıdır aynı zamanda bir döngüsel durum var.
-Sabiiliğin kutsal metinlerinin Sufiliğe de kaynaklık ettiğini düşündüğümüz tarzda çok eski Sabii metinlerinde bir ezoterizmin bir Batıniliğin ciddi
anlamda içerdiğini görürüz.
-Bu benim sadece tezime bir girişti.
-Gnostik dinler dediğimiz zaman gnostik dinlerde günümüzde yaşayan
yegane tek kalan din Sabiiliktir. Öz anlamıyla da Mandea kelimesinin gnos
irfan anlamına geldiğini ve temizlenme temizlik su vaftiz anlamına da gelecek
su ve temizlenme anlamına geldiğini söylüyor.
-Bunların anlaşıldığını düşünüyorum.
-Ağırlıklı olarak İran ve Irak da Sabiiler yaşıyor. Fakat oradaki durumun
biraz kötüleşmesinden dolayı şu anda dünyanın her tarafında bulabilirsiniz.
Göç etmek durumunda kalmışlar.
-Yani Sabiiler şu anda tek bir ad adı altında toplayacağınız bir topluluk
yok kendilerini Sabii olarak, Mandean olarak ya da Nebati olarak, Mutezile
olarak Hanefi olarak daha doğrusu Hanifler olarak adlandıran farklı isimler
altında bu gurubu dünyanın farklı yerlerinde görebilirsiniz.
-Bunu tercüme edersem ayıp olur.
-Hz. Peygamberin gelişinden önce kendilerini ilk müslümanlar olarak
adlandıran Hanifler gurubunu Sabiiler olarak söylüyor. Hz. Peygamber ile Sabiilerin irtibatı olduğunu söylüyor. Parantez içerisinde Kuran da Sabiilerin
anılmasının sebebi olarak da bunu gösteriyor olabilir.
-Anılan isimler Hatice, Varaka bin Neyfel vs. Sabiilerle sürekli irtibatlı
olan kişilerdir.
-Hz. Peygamberi Sabii diye adlandıran, adlandıranlar var. Mekkeliler tarafından. Hz. Peygamber ortaya çıkınca kendisini suçlamak üzere işte bu da
Sabiilerdendir, Sabii oldu denmiştir kendisine.
-Bu mesaj "la ilahe illallah" mesajında bir ortaklık olduğu için yani temel
ortaklık orada.
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-Halife Me'mun’un zulmünden kaçmak için oraya gelen orada yaşayan
Harran Sabiileri diye meşhur olduğunu biliyoruz.
-Ehli kitap olarak Kuran-ı Kerim de anılan Sabiiler 2000 yıldır Irak'ın güneyinde ve yaşayan ve hala orada yaşamakta olan Sabiilerdir.
-Adı anılan peygamberlerin kitapları Sabiiler tarafından kendi kutsal kitapları olarak kabul edilir.
-Bu büyük hazine anlamına gelen kitap bunların tamamını içeren bir koleksiyon niteliğindedir.
-Kitab-ı Yahya olarak anılan kitaba da inanmaktadırlar. Vaftizci Yahya
olarak bildiğimiz Hz. Yahya'yı bu anlamda takip ettiklerini söylüyor.
-Işık olarak adlandırdıkları ışık anlamına gelen tek bir ses olan Tanrıya
inanıyorlar öyle bir inanışları var.
-Allah'ın esma ve sıfatı konusunda İslam inancıyla benzerlikler var.
-Hz. Adem'e verildiği inanılan Sabiilerin inandığı o suhufun ilk sayfalarına bakarsak Kuran'ın bu konudaki ayetleriyle benzerliğini görürsünüz.
-Meliki güçler evreni yaratan bütün bu söylediğimiz varlıkları da önceleyen bir mantığa sahiptir.
-Evren yaratılmadan önce parçalar halinde ilklerin yaratılmasına da imkanlar verecek şekilde farklı ışıkların âlemde var olduğu söylenmektedir.
-Son Peygamber Yahya a.s. kabul ediliyor Sabiiler tarafından ilk peygamber de Hz. Adem.
-Bu durumda Sabiiliğin temel inanç esaslarına ek olarak bir de ibadet
esasları var namaz var oruç var, zekat var ve farklı olarak vaftiz var.
-Bilgi evi olarak kabul ettikleri bir ibadet mekanları var.
-Yaratılma vucud birlik ve vahdet-i vücud gibi terimler arasında bir birlik var.
-Her şey Tanrıdan südur eder.
-Bütün odak ve vurgu aydınlanma ve kurtuluşadır.
-Bütün vurgu Sabii gnostisizmde zihnedir ve bilgiyedir.
-Mükemmel yerleşim Medine-i Fazıla mükemmellik Sabiilerde ki mükemmellik fikrindendir. Yeni Eflatunculukta kökenini burada bulmaktadır.
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-Sonuç olarak anılan guruplarla yakınlık alakası var. Merak eden arkadaşlarımız hocayla tartışabilir. Hangi noktalarda benzerlik var diye. Mutezile
ile nasıl bir benzerliği var mesela ben merak ettim tartışabilirim.
-ibn-i Arabi'yi de oraya oturttu.
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN: Sunumunuz için teşekkür ediyorum. Sizlere de sabrınız için teşekkür ediyorum. 7 dakika aştık vaktimizi ama yetişebileceğimizi düşünüyorum. Öğleden sonra görüşmek üzere hayırlı cumalar diliyorum sağ olun.
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Prof. Dr. Metin YURDAGÜR: Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer
hocalarım, değerli meslektaşlarım, muhterem izleyenlerimiz sempozyumumuzun ikinci oturumunu açıyorum. Farklı din ve felsefelerde gnostsizim. Bu oturumda iki arkadaşımız tebliğ sunacak ve iki hocamızda müzakerede bulunacaklar. Ben tebliğ sunmak ve müzakerede bulunmak üzere görevlendirilmiş arkadaşlarımızı takdim ederek kendilerini kürsüye davet ediyorum. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Doç. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ ve müzakeresini
yapacak olan arkadaşımız Hitit Üniversitesinde Doç. Dr. Hilmi DEMİR, ikinci
tebliğimizi sunacak olan arkadaşımız Prof. Dr. Yurdagül MEHMEDOĞLU ve
tebliğini müzakere edecek olan Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Erkan YAR hocalarımızı kürsüye davet ediyorum. Efendim, ben ilk tebliğe geçmezden evvel bazı
hocalarımız ikinci sırayı tercih ettiler bu öğleden sonra ki oturum hele konumuzun önemi ve ciddiyeti biraz yemekten sonra bu konuyu izlemekte sıkıntılar
doğurabilir. Ben konuyu yumuşatmak belki de sulandırmak olarak nitelendirebileceksiniz ama sabahleyin bu gnostizm meselesini izah ederken soğan misali
verildi. Biz Türkler soğanın cücüğüne ulaşabilmek için hemen yumruklayıp
kuru fasulyeyle ve biberle işi hallediyoruz. Balkanlı bir kardeşimizin küçük bir
hikayesini onun irfan örneği olarak sizlerle paylaşmak isterim. Efendim, Balkanlı bir kardeşimiz eski dönemde İstanbul'a gelmiş genelde Balkanlardan gelenler tren yolunu kullandıkları için onların İstanbul da ilk tanışıklıkları Sirkeci
ile başlar. Sirkeci'de de sabah tabi uzun bir yolculuk ve açlık var. Sirkeci'de de
bu İstanbul'a ilk gelenleri karşılayan börekçiler var. O açlıkla o yorgunlukla bir
börekçiye girmiş. Börekçide de özendiren puf börekleri var epeyi puf böreği
yemiş ancak doyabilmiş. Sonra kasada bir sakallı zat oturuyor. Garsonda hesabı
getirmiş bakmış ki kardeşimiz çok yüksek bir meblağ. Baya canı sıkılmış kasaya
doğru ilerlemiş ve bu kasada bulunan zata "abe hace Süleyman Efendi" demiş.
Kasada oturan zat hemen heyecanlanmış şöyle bir durup bakmış. "Kardeşim
sen benim hem hacı hem de Süleyman olduğumu nerden biliyorsun?" demiş.
"Biliyorum hacılığını kazıkçılığından" demiş. "Süleyman olduğunda bellidir
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rüzgara üfletmişsin böreklerin içini hava doldurmuşsun satıyorsun" demiş. İşte
efendim, bu ağır konunun sizlerin dikkatinize sunulmasında hizmeti geçen
arkadaşlarımız var. Bir kere ben bu güzel toplantının misafiri olmaktan gurur
duyuyorum. Şeref duyuyorum. Bu hazırlıkları gerçekleştiren İnönü Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim dalına başta Üniversitemizin saygıdeğer
Rektörü ve muhterem Dekanı olmak üzere bütün arkadaşlarımıza hepimizin
adına şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Bu misafirperverlikleri böyle
güzel bir toplantıyı tertip ettikleri için Allah razı olsun Cenab-ı Hak devamını
nasip eylesin. Şimdi ilk konuşmayı Fethi Kerim Kazanç kardeşimiz yapacak.
Yeni Eflatuncu felsefe de gnostik unsurlar ve tesirleri başlıklı tebliğini bize sunacak. İki tebliğimiz var süremiz aşağı yukarı bir saati 5-10 dk geçecek. O yüzden tebliğ sahiplerinin yirmişer dakikada konuyu özetlemelerini ve müzakereci
arkadaşlarımızın da on dakika da meseleyi bitirmelerini istirham ediyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. Faydalı müzakereler ve tebliğler diliyorum. Buyurunuz efendim...

Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu
25-27 Mayıs 2012- Malatya

Yeni Eflatuncu Felsefede Gnostik Unsurlar ve Tesirleri
Doç. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ
A.Giriş: Yeni Eflatunculuğun Doğuşu, Gelişimi ve İçerdiği Gnostik
Unsurlar
Bu tebliğde, önce gnostik akımların temel inanç ve öğretileri ortaya konacak, bunun Yeni Eflatuncuktaki iz düşümlerine dikkat çekilecek, Yeni Eflatunculuğun Pisagorcu kaynaklarına ve Stoa düşüncesinin izlerine inilecek ve her
iki akımın, yani gnostik akımların ve Yeni Eflatuncululuğun İslam düşüncesinde, özellikle İslam kelamı açısından Şia, Bâtınilik gibi birtakım akımlar üzerindeki yansımalarına, konunun elverdiği ölçüde temas edilecektir. Çünkü bütün
bu öğretiler, Tanrı, âlem, insan, ruh anlayışları bakımından ortak özellikler
taşımakta; bu da gizemcilik, bilgi, kurtuluş, hidayet, mehdilik doktrinlerinin
geliştirilmesini kolaylaştırıp beslemekte; bir başka deyişle adeta bu doktrinlere
kaynaklık etmektedir. Daha doğrusu aydınlanma ve gizemciliği (okültizm)
doğru anlayabilmek için, Tanrı, âlem, insan ve ruh anlayışları ile irtibat kurmak
suretiyle ortaya koymakta fayda bulunmaktadır. Ortadoğu kültüründe bütün
bu öğretilerin birbiri içine girmiş, birbirine sirayet ve nüfuz etmiş terkîbî bir
vaziyette bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu da, günümüzde Gnostisizm
ve Okültizm anlayışlarının izlerinin tarihsel açıdan takip edilmesini ve köklerinin tespit edilmesini kolaylaştıracaktır.
Mitracılıktan ve öteki kültlerden farklı olarak, Yeni-Platonculuk felsefî bir
teoriydi; böyle olmakla da, kültlerin duyarsız olduğu epistemolojik ve metafizik
problemlerle ilgilenmekteydi. Sözgelişi, Yeni-Platoncular, Platon’un formlar
teorisindeki belirsiz-anlamlılıkların farkındaydılar; onlar, bu güçlüklerle uğraşmak için sahici bir çaba göstermişlerdir. Felsefî açıdan bakıldığında, bunu
Stoacılardan daha sofistike bir düzeyde yapmışlardır.1

1

Ondokuz Mayıs Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi.
W. T. Jones, Ortaçağ Düşüncesi: Batı Felsefesi Tarihi, çev. Hakkı Hünler, Paradigma Yayıncılık,
İstanbul 2006, c. II, s. 15.
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Platonculuğun Yeni-Platonculara esasta çekici gelen iki yönü, onun aşkınlığa eğilimi ve anti-rasyonalizmiydi ya da daha doğrusu, gerçekten önemli
hakikatlerden hiçbirinin kavramsal araçlar yoluyla iletilemeyeceği hususu üzerindeki ısrarıydı. Bu her iki bakımdan da Yeni-Platoncular, Platon’un yazılarında kendi yatkınlıklarına uygun düşen pasajları öne çıkartmışlar ve Platon’un
kendisinin daha aşırı ifadelerini törpüleyip düzeltmeye çalıştığı pasajları göz
ardı etmişlerdir. Bu nedenle, Platonculuğun Yeni-Platoncu yeniden işletilişi,
apaçık bir biçimde bu yeni çağın ruh halini sergiliyordu. Aşkınlığa gelince,
Platon’un duyu dünyasının ast statüsü ve aşkın formların üst gerçekliği üzerindeki ısrarı, üçüncü yüzyılın öte-dünyacılığını ve dünyadan-bezmişliğini tamamlıyordu. Platon’un fiziğin, asla “akıl alır bir öykü”den daha fazlası olamayacağını ileri sürdüğü pasajlar üzerinde yoğunlaşan Akademik kuşkucular
denen kimseler, Platon’un düşüncesinin akılcılık-karşıtı yanını eski çağın son
yüzyıllarında zaten üstlenmişlerdi.2
Zamanın iki büyük karşıt kuramı Hıristiyan olmayan felsefeci Plotinus’un ve Hıristiyan tanrıbilimci Origen’in kuramlarıydı. Her iki düşünür de,
Yeni-Platonizmin ünlü kurucusu Ammonius Saccas’un öğrencileriydiler ve ikisi
de şu düşünceleri savunuyordu: Özdek tinin ürünüdür ve fenomenler, özsel
olarak tinseldirler. Tinsel bircilik kuramları; tin ve özdek arasında ahlâkî bir
sorun yaratan bir ikilik vardır; duyu dünyası kötüdür ve Tanrı’ya yabancıdır;
ruhun esenliği kendini özdekten çıkarmasını ve başlangıçta doğmuş olduğu arı
tine geri dönmesini gerektirir. Antik felsefenin, Yeni-Platonistlerin ve Patristiklerin dünyayı tinselleştirme girişimleri ile sona erdiğini söylemek mümkündür.3
Yeni-Platonculuk, yalnızca tarihsel bakımdan değil, Hıristiyan Ortaçağ
felsefesiyle İslâm felsefesine yaptığı etkiler bakımından önem taşıyan bir felsefedir. Çünkü dini inancı felsefe yoluyla temellendirmeyi ve açıklamayı düşünen
Ortaçağ filozofları, özellikle Batı dünyasında, Aristoteles’i keşfedinceye kadar,
öncelikle Plotinos’un felsefesine başvurmuşlardır. 4
en-Neşşâr’a göre, Yeni Platonculuk’un özünde Eflatunculuk, Aristoculuk, Pythagorasçılık, Stoacılık ve Doğu Gnostiklerinin düşünceleri yatmaktadır. Bir başka

2
3
4

Jones, Ortaçağ Düşüncesi: Batı Felsefesi Tarihi, s. 16.
William S. Sahakian, Felsefe Tarihi, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, İstanbul 1995, ss. 80-81.
Ahmet Cevizci, Felsefe Tarihi: Thales’ten Baudrillard’a, Say Yayınları, İstanbul 2009, s. 160.
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görüşe göre, Aristoteles’teki soyut ve kuru eğilim Müslüman düşünürlerin
arzularına pek uygun düşmemiş, ama Yeni Eflatunculuk müphem ruhçuluğu
ve gizemci gnostik düşünce ile birlikte Arap medeniyetinin içine ve derinliklerine nüfûz edebilmiştir.5
İlkçağ felsefesinde metafor yoluyla düşüncelerini ifade ederek üslûbunu
güzelleştiren ve fikirlerinin anlaşılmasını kolaylaştıran en eski filozof, Pitagoras
olmuştur. Pitagoras (M.Ö. 570-494), milattan önce VI. Asırda tasavvufî-dinî bir
felsefe ortaya koymuştur.
Gnostik bilgi, insanı kurtuluşa erdiren kutlu bilgidir. Kurtuluşa erebilmesi için
ruhun çaba sarf etmesi gerekir. İnsan, kendine verilen gücü o yönde, yani aydınlanma
ve kurtuluş yolunda kullanacaktır. Burada hem Tanrı’yı bilmesi, hem de kendini bilmesi
ön plana çıkmaktadır. Oysa bu bilgi, sıradan, nesnelere ilişen bilgi değil, kutsalın bilgisi
olmalıdır. Çünkü madde ve maddi âlem karanlığı ve kötülüğü temsil etmektedir.
Geleneğe göre, Yeni Eflatunculuk, Ammonius Saccas tarafından kurulmuştur. Bununla birlikte, Yeni Eflatunculuğun asıl kurucusu, Ammonius Saccas’tan ders almış olan Plotinos’tur. Plotinos, Mısır’da doğmuş (204-269) ve
İskenderiye’de yetişmiştir. Roma’da mektebini kuran Plotinos, bu mektebin
başında, ölümüne kadar başarılı çalışmalarda bulunmuştur. Ölümünden sonra
eserleri, talebesi Porphyrios tarafından toplanıp yayınlanmıştır. Bu eserler, her
biri altı bölümden oluşmuş olan dokuz kitaptan ibarettir. Bunun için bunlara,
Yunanca dokuzlar anlamına gelen Ennead’lar denmektedir.
Yeni Eflatunculuk, Eflatun’dan hareket eden bir felsefe çığırıdır. Antik filozoflar içinde Eflatun, mistik tarafları en baskın bir düşünür olarak, bu devre
üzerinde en çok tesir etmiş olanıdır.6
İskenderiye Devri adını vermek mümkün olan zaman boyunca, Eflatuncu ekol devamlı olarak ilk plânda yer almıştı. Bu, gerçekte esas itibariyle Pythagoras’a atfedilen “yarı mistik unsurlar”ın içe girmesi ve daha sonra da Yeni Aristocu ekol ile karışmasının sonucu olarak, eski akademik ölçülerden hatırı sayılır
bir derecede ayrılmış bulunuyordu. Yerli Yunan düşüncesinin temayülü Demokritos ve diğer gerçek Yunan düşünürlerinde görüldüğü üzere, açık bir şe-

Ali Sami en-Neşşâr, İslâm’da Felsefî Düşüncenin Doğuşu, çev. Osman Tunç, İnsan Yayınları, Ankara 1999, c. I, s. 238.
6Kâmıran Birand, İlk Çağ Felsefesi Tarihi, A.Ü.İ.F. Yayınları, Ankara 2001, s. 123.
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kilde materyalist idi. Ancak Eflatun, belirli bir biçimde bazı yabancı, ihtimal ki
Hindli, belki de bazı Mısırlı fikirlerle temas halinde idi. Muhakkak ki Plotinus
ve Yeni Eflatuncular, telifçi düşünürler idiler ve uzun müddet Yunan memleketlerindeki kalışlarının sonucu olarak, bazıları Pythagorasçı kılığına girmiş
doğu kaynaklarından serbestçe faydalanıyorlardı.7
Yeni Eflatunculuk’un başlangıçlarını M. Üçüncü yüzyılda bulmamız
mümkündür. Derin bir düşünce ve kesif bir dikkat sahibidirler. Bizim kudret ve
mevkilerimize uygun olan bilgi, ahlâk, tabiî ve matematik ilimler Yeni Eflâtuncular tarafından ihmal edilmiştir; onlar kudretlerini lafzî metafizik münakaşalarda göstermişler, görünmeyen dünyanın sırlarını keşfetmeye teşebbüs etmişler, Eflatun ile Aristo’yu, diğer insanlara kadar kendilerinin de cahili bulundukları bazı konularda uzlaştırmaya çalışmışlardır.8
Tanrı ve fanî olan duyulurlar arasındaki ilişki ile bağlantılı olarak Hıristiyanlığın, Yeni Eflatunculuğun yöneldiği tarafın zıddına yöneldiğini görmekteyiz. Bundan ötürü Hıristiyanlık, Tanrı’yı insan elbisesine, yani fâninin kılığına
bürünmüş bir Tanrı veya “Bir” kılarak fâninin seviyesine indirmeyi istemektedir. Oysa Yeni Êflatunculuk’ta durum bunun tam aksinedir. Çünkü onlar kendisini ilahlık mertebesine çıkarmak için insandan başlarlar. Öyleyse takip edilen
yol, Hıristiyanlığa nispetle “aşağı düşülen” ve onlara nispetle “yukarı çıkılan”dır. Bundan dolayı, Yeni Eflatuncular, başlangıçtan beri kendi yönelişleriyle Hıristiyanlığın yönelişleri arasında büyük farklılıklar hissetmişlerdir. Burada
Plotinus’taki üç öz (uknûm-i selâse) ile Hıristiyanlığın teslisi arasında sadece
lafzî bir benzerlik söz konusudur. Çünkü Plotinus, uknûm-i selâsenin tanrı’nın
bizâtihi kendisi olmadığını, ancak “Bir”den ya da “İlk Yaratıcı”dan ayrı olduğunu öne sürmektedir.9
Milâttan sonra II. ve III. yüzyıllarda yaygın olan Gnostiklerle Yeni Eflatuncuların sözleri arasında, bilhassa şu üç mesele ile ilgili olarak çok büyük
benzerlikler vardı: İlki, tam manasıyla farklı olma vasfıyla “Bir” mevzuudur. Ona bir
sıfat yüklemek, yani “Bir”e herhangi bir sıfat yüklemek mümkün değildir. İkinci mesele,

7
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De lacy O’leary, İslâm Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, çev. Yaşar Kutluay ve Hüseyin Yurdaydın,
Pınar Yayınları, İstanbul 2003, ss.24- 25.
O’leary, İslâm Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, s. 25.
Bedevî, “Yeni Eflatunculuk”, s. 109.
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“sudûr”, üçüncü ve son mesele ise, “Birden taşmış olmakla nitelenen madde ve heyûlâ”
meselesidir. Gnostiklerin temsilcileri ve özellikle içlerinden Philentinus, Tanrı’ya
herhangi bir sıfat yüklenmesi ve O’nun vasfedilmesinin mümkün olmadığını
ileri sürmektedir. O, böylece Philon’un düşüncesinde de yer alan yüce ve daha
soyut Tanrı fikrine sahipti. Çünkü Philon, Tanrı’ya en azından bir sıfat yüklemektedir ki, bu da varlık sıfatıdır. Gnostiklere gelince, bunlar, Tanrı’ya herhangi bir sıfat yüklemeyi reddederler. Ayrıca, onlar Pisagorcuların sözlerinde yer
alan “monas” veya diğer şeylerin üzerinde yer alan ve kendisiyle onlar arasında geçilmesi mümkün olmayan bir uçurum olan “En Yüce Bir” ifadelerinden
etkilendiler. Bu hiçbir sıfatı kabul etmeyen “En Yüce Bir”, Plotinus’un “Bir”ine,
“İlk Yaratıcısı”na veya Tanrı düşüncesi hakkındaki sözlerine gerçekten çok
benzer. Gnostikler şeylerin düzenli bir sırayla “Bir”den “taştığını”ve maddeye
düşmüş olduğunu öne sürmektedirler. Ne var ki, onlar bu sudûrun keyfiyetini
açıklamak şöyle dursun, onu tasvîr ederken efsanevî sembollere, açık ve dakik
olmayan tasavvurlara ve süslemelere başvururlar. Bu meseleyi tam manasıyla
bir doğum gibi tasavvur etmekte ve bu doğum düşüncesinin yeterli olduğundan bahsetmektedirler. Fakat onlar, sudûr düşüncesinden bahsettiklerinde, bu
düşünceyi yeterli açıklıkta sunamamışlardır, dolayısıyla Plotinus bu düşünceyi
sunumda onlardan daha üstün bir beceri göstermiştir.10
Gnostikler ve Yeni Eflâtunculuk arasındaki ilişki kapalıdır ve o halde bu
konuda kesin, nihaî bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Sözgelişi, Zeller,
Yeni Eflâtunculuğun etkilenmelerinin tamamını Yunan ekollerine, özellikle de
Stoacılara, Yeni Pisagorculara ve daha sonra Platon ve Aristoteles’e ve son olarak da Philon’a dayandırmaktadır. Her hâlükârda yeni Eflâtunculuğun bu çağda bu coğrafyaya giren bütün akımlardan etkilenmiş olduğunu söylemek
mümkündür. Bu, büyüleyici Arap medeniyetinde yeni varlık teorisinin üzerine
kurulduğu ilk ana ilkelerden birisidir.11
Yeni Eflatunculuğun doğuşu konusundan gelişimi meselesine geçtiğimizde, bunda rol oynayan unsurları üçe indirgemek mümkündür: İlk rol, Plotinus’un kendisidir. Yeni Eflâtuncuların dile getirdikleri ana meselelerin hemen
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Bedevî, “Yeni Eflatunculuk”, ss. 109-110.
Bedevî, “Yeni Eflatunculuk”, s. 110.

90 İkinci Oturum

hepsi onun zamanında ortaya konmuştur. Burada din ve felsefe arasındaki
ilişkide din tarafından felsefe üzerine yapılan bir baskı değil, aksine bir denge
vardır ve hatta bu asırda din, felsefeyle tamamıyla meşgul olmamıştır. Fakat
bundan sonra ikinci derecede role sahip olan lehine izlenen yol değişti; çünkü
Yeni Eflâtuncuların düşüncesinde, özellikle de Jamblicus’un eliyle din ilk sırayı
aldı. Üçüncü role gelince, burada Proklus’un temsil ettiği Yeni Eflâtuncular’da
peripatatiklerin (meşşâîlerin) rolünü müşahede etmekteyiz. Bu etkilenmenin
sonuçlarından biri ifadelerdeki incelik, parçaları arasındaki güzel uyum ve
daha sistematik olmasıdır; hattâ bu felsefenin en yüksek seviyedeki sistematik
görünümüne de Proklus’ta tanık olmaktayız.12
Plotinus’un ekolüne öznel açıdan bakıldığında, o felsefenin amacını insanın ilâhî “Bir”likte kendini kaybederek rûhî tecrübenin ortaya konması vasıtasıyla “Bir”le birleşmeye (ittihâd) ulaşması esası üzerine ikame etmiştir. Böyle
bir tecrübe için oluşmuş karakter vecd halidir. Fakat objektif açıdan bakılacak
olursa, Plotinus, felsefeyi dış dünyaya ilişkin tüm değerleri yok sayma ilkesi
üzerine bina etmiştir. Bu dış dünyaya ilişkin her şey sınırlıdır; Tanrı dışındaki
her şey sınırlı ve geçicidir; dolayısıyla hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla Plotinus’a göre dış dünyanın bâtıl olduğunu ispata ya da ona önem vermeye gerek
yoktur. Bu iki açıdan, yani objektif ve sübjektif yönden bakacak olursak, Plotinus’a göre felsefenin karakterinin, ilkin tamamıyla olmasa bile, en büyük kısmıyla meşgul olduğu ulûhiyet düşüncesiyle ve ikinci olarak da keşf, sûfî zevkî
tecrübe ve vicdan üzerine kurulmuş olan felsefeyle belirginleşmiş olduğunu
müşahede etmekteyiz. Bundan ötürü Plotinus’ta bilgi teorisi pek bulamayız;
aksine o, başlangıçta şikâyet makamında olduğunu varsayar ve böylece akıl
ürünü olan bilginin bir değeri olduğunu reddeder. Ancak değerlerin tümü sûfî
tecrübede, keşf ve zevktedir. Onun felsefesini üzerine bina ettiği bel kemiği,
akledilir âlem (âlem-i ma‘kûl) ya da Tanrı’dır. İnsan akledilir âlemden duyulur
âleme intikal eder ve bu ulaştığı sondan, ikinci bir sefer ilk birliğe yükselmeye
çalışır.13
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B. Yeni Eflatunculukta Temel Öğretiler
1.Tanrı
Evrensel gelişmenin kaynağı, simgesel olarak Bir diyebileceğimiz, ifade
edilemeyen bir İlkede yatar. Platon, özellikle Parmenides’te “ilk Bir’i ya da gerçek anlamda bir’i, çoklu birlik olan ikinci bir’i ve birlik ve çokluk olan üçüncü
bir”i ortaya koymuştur. Plotinos, bu diyaloğun anlaşılması oldukça zor olan
ikinci bölümünde (142 b’den başlayarak) Platonculuğun gizemini bulduğunu
düşünürken, aynı zamanda kendi felsefesinin temel sezgisini de keşfetmiştir. 14
Plotinos, Tanrı’yı hem her şeyin kaynağı, hem de insanların kendisine
dönecekleri bir yer/dayanak olarak gösteren bir felsefi öğreti geliştirmiştir. 15
Yeni Eflatunculuk akımında tüm oluşumun kaynağı Tanrı’dır. Tanrı, tüm
varlıkların kaynağıdır. Bütün karşıtlıklar ve farklılıklar ondan kaynaklanmaktadır. Birlik, tüm oluşumun öncelidir ve ötesindedir. O’nun aşkınlığı üzerine
söylenebilecek her şey, yetersiz kalacaktır; çünkü ona atfedilen güzellik ve iyilik, ancak onu sınırlayıcı bir işlev görebilir. O’nun ne olduğunu söyleyemeyiz;
yalnızca ne olmadığını ifade edebiliriz. Dünya, Tanrı’dan sonra meydana gelmiş olmasına rağmen, onu Tanrı yaratmamıştır. Çünkü yaratım için bilinçlik ve
istenç gerekmektedir, bu da sınırlandırma anlamına gelmektedir. Tanrı, bir
dünya yaratmaya karar vermemiştir. Dünya, Tanrı’nın evrim geçirmesiyle de
oluşmamıştır. Evren, Tanrı’dan ortaya çıkan bir oluşumdur. Plotinos’s göre,
Tanrı, sonsuz kaynağından tükenmeyen bir akışın meydana geldiği bir kaynaktır; ya da tanrı, güneşin hiç hiçbir kayba uğramadan yaydığı ışıkların güneşidir.
Işık kaynağı olan güneşten ne kadar uzaklaşırsak, karanlığa (maddeye) o denli
yaklaşmış oluruz. Yaratım, yetkinlikten yetkin olmayana düşüş anlamına gelmektedir. Oluşum skalasında ne denli aşağıya inersek, o denli yetkin olmayana, çoğulculuğa,
kesrete, değişime ve ayrılığa ulaşmış oluruz. 16
Stoalılar, Tanrı’nın âlemin içinde “immanent” olduğunu kabul ederler.
Buna karşılık, Aristo’ya göre, Tanrı, âlemin üstünde “transcendant”dır. Plotinos
ise, bu iki görüş arasında bir senteze varır. Plotinos’ta, Tanrı’nın kendisi mutlak
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ve değişmez bir birlik olarak göz önünde tutulur. Çokluk ve değişiklik ise Tanrı’nın tesiri ile ortaya çıkar. Plotinos’a göre Tanrı, İlk olan, Bir olandır. Bu en
yüksek varlık, ulûhiyetin kendisidir. Bütün zıtlıkların ve bütün sınırlı belirlemelerin üstünde olan bu en yüksek varlık hakkında hiçbir şey söylenemez. Onu, tam manasıyla ne belirleyebilir, ne de kavramlarla açıklayabiliriz. Ulûhiyet hakkında
söyleyebileceğimiz tek şey, onun, sonsuz birliğin tam kendisi olduğudur. Bu en
üstün kuvvet, aynı zamanda, en iyi kuvvettir. Âlem, bu aslî cevherden taşıp
akmakta, sudûr etmektedir. Bu arada bu aslî cevherin kendisinden ve mahiyetinden hiçbir şey değişmemektedir. Âlem, onun mahiyetinden, bir çeşit zorunlulukla sudûr etmektedir.17
Plotinos’a göre, Bir ya da Tanrı’ya, duyusal varlıklar için geçerli olan tözilinek kategorileri yüklenemez, zira bu kategoriler, O’nun birliğine zara verip,
O’nda ikiliğe yol açar. Tanrı’nın şöyle ya da böyle olduğunu söyleyemeyiz,
O’na birtakım nitelikler izafe edemeyiz; çünkü bu, O’nu sınırlamak ya da belirlemekle ve O’nu bireysel bir varlığa dönüştürmekle eş değerdir. Tanrı’nın ne
olduğunu söyleyemeyiz, fakat yalnızca, ne olmadığını söyleyebiliriz. 18
Yeni Eflatunculuk akımında, Tanrı’nın tam anlamıyla beşerî sınırlama ve
belirlemelerin ötesinde bir varlık olarak tasavvuru, O’nu Kur’ân’ın öngördüğü
Kendisine ibadet edilen, yalvarılan, dua ve niyazda bulunulan dinamik bir Tanrı (el-Hayyü’l-Kayyûm) olmaktan çıkartıp belirsiz ve gizemli bir varlık olarak
kabul etmeye götürür. Oysa Kur’ân’da Tanrı, yerde de gökte de ilahımızdır, her
an bir iştedir ve bize şah damarından daha yakındır. Daha doğrusu, Kur’ân,
Tanrı’nın âlemde olup biten her şeyle ilgilendiğini açıkça bildirmektedir; yani
Tanrı’nın hem aşkınlığına hem de içkinliğine bütüncül olarak vurgu yapmaktadır. Ayrıca, Kur’ân’da bildirilen Tanrı’nın isim ve sıfatları, O’nun hem dış alem,
hem de insanla nasıl bir münasebet içinde bulunduğunu beyan edip anlatmaktadır. Kur’’ânî bildirimlerde Allah’ın âlem ve insanla ilişkisi isim ve sıfatlarının
fonksiyonelliği çerçevesinde ortaya konur, insanoğlunun ulûhiyeti anlaması
kolaylaşır ve tevhîdî dünya görüşüne göre hayatını düzenlemesi sağlanmış
olur.
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2.Âlem Anlayışı: Türüm Kuramı ve Oluşumun Üç Evresi
Plotinos’un Tanrı’dan başlayan türüm süreci, üç aşamalıdır. Buna göre,
türüm sürecinin ilk adımında saf sezgi, düşünce ya da doğrudan kavrayışı gösteren Nous ya da Zihin bulunmaktadır. Onun en temel faaliyeti, saf temaşadır.
O, sadece ideaları değil, fakat esas kaynağını düşünür, temaşa eder. Zaten o,
varlığını da temaşa etkinliğine borçludur.
Türüm sürecinin bundan sonraki ikinci adımını, Nous’tan türeyen Ruh,
Dünya-Ruhu meydana getirir. Cisimsel olmayan ve bölünemez bir varlık olarak
Ruh, manevî gerçeklikle maddî gerçeklik arasında bir köprü, duyular üstü
dünya ile duyusal dünyayı bir birine bağlayan bir halka görevi görür. Nous’tan
daha az yetkin bir varlık, Nous’un bir sureti olan Ruh, düşünce gücüne sahiptir.
Bununla birlikte, O’nun düşüncesi, Nous gibi saf ve sezgisel olmayıp, algı ve
belleği aşsa da, diskürsiftir. Ruhun iki ayrı yönü vardır. Ruh, bir yönüyle
Nous’a yönelir, saf düşünce olarak ortaya çıkıp, saf İdeaları temaşa eder. Öte
yandan, aynı Ruh duyusal dünyaya yönelir ve maddeye düzen getirmek durumunda kalır.
Plotinos’ta Tanrı’dan başlayan türüm (sudûr) sürecinin üçüncü ve sonuncu evresi, madde ya da maddî dünyadır. Ona göre, Dünya-Ruhu, üzerinde
eylemde bulunacağı bir şey ya da madde olmadığı sürece, güçlerini, eylemde
bulunma, şekil verme isteğini gerçekleştiremez. O, bu durumun bir sonucu
olarak maddeyi yaratır. Plotinos’ta, Aristoteles’in hulesi’ne bir soyutlamanın
ürünü olup, şekil almamış maddesine karşılık gelen söz konusu madde, Tanrı’dan en uzak noktada bulunan mutlak yoksunluktur, kötülük ilkesidir.
Madde, bununla birlikte, fenomenlerin, duyusal ve bireysel varlıkların
değişen niteliklerinin gerisindeki zorunlu dayanak, duyusal formların zorunlu
pasif alıcısı, duyuların değişen dünyasının vazgeçilmez temeli olarak kabul
edilmek durumundadır. İşte bu maddeye, Ruhta bulunan logoi spermatikoi,
akıl tohumları ya da özler, İdeaların suret ya da yansımaları yüklenir; şekilsiz,
formdan yoksun maddeye şekil verilip form kazandırılır. Plotinos’a göre, duyusal ve fenomenal dünyadaki bireysel varlıklar Ruhun bu faaliyeti sonucunda
ortaya çıkar.
Plotinos, maddî dünyanın Dünya-Ruhundan türeyişini, zaman içinde
başlayan bir süreç olarak değil de, Dünya-Ruhunun doğasının zorunlu bir so-
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nucu olarak görmüştür. Türüm sürecinin bütün evreleri, Dünya-Ruhunun saf
düşünceden türeyişi/suduru, aynı Ruhun maddeyi yaratışı, maddenin cisimler
halinde farklılaşması, adımları yalnızca, soyut düşünce yoluyla analiz edilebilen tek ve sürekli bir süreç, ezelî-ebedî ve bölünemez bir eylem meydana getirir.
Kendisinden önceki tüm diğer Yunan filozofları gibi, dünyanın/âlemin ezelîebedî olduğunu savunan filozof Plotinos, dünyanın yetkin olmanın çok uzağında olduğunu kabul etmekle birlikte, Gnostiklerin dünyanın her yerde özü
itibariyle kötü olduğu, tinsel/ruhanî varlıkların kaprisinin bir ürünü olduğu
şeklindeki görüşlerine şiddetle karşı çıkmıştır.
Plotinus’un düşüncesinde, dünyanın rasyonelliği ve filozofun arayışı, aklın ötesindeki daha aşkın bir varlığa ulaşmaktan başka bir işleve sahip değildir.
Yeni Eflatuncu kozmos, varlığı itibariyle sonsuz ve bütün tasvirlerin ya da kategorilerin ötesinde olan üstün Bir’den ilâhî bir sudûr sonucu oluşmuştur. Aynı
zamanda “İyi” olarak da adlandırılan Bir, tam mükemmelliğinin bir ürünü olan
vecd hâlinde, hiyerarşik bir mertebeler halinde, bu ontolojik merkezden uzaklaşarak “mümkün”ün son sınırına ulaşır ve bütün çeşitliliği ile yaratılmış kozmosta bir “öteki” yaratır. İlk yaratıcı fiil, dünyanın varoluşuna sebep olan ve
dünyayı tanzim eden arketipal Formları ya da İdeler’i de ihtiva eden, kâinâtın
nüfûz edici bilgeliği, ilâhî Akıl’ın ya da Nous’un “Bir”inden gelir. İlâhî Akıl ya
da Nous’tan ise, dünyayı ihtiva eden ve dünyaya hayat veren, bütün canlı varlıkların yegâne kaynağı olan ve manevî Akıl/Intellect ile maddenin dünyası
arasında aracı hakikati oluşturan Dünya Ruhu neş’et eder.
Zamanda ve mekanda mevcut olan ve duyularla algılanabilir olan maddî
dünya, bütüncül ve bütünleştirici uluhiyetten en uzak olan gerçeklik düzeyidir.
Yaratılışın son sınır olarak maddî dünya, çokluk, sınırlılık ve karanlık alanları
olarak, gerçek varlığın en düşük derecesini temsil eden ontolojik mertebelendirmedeki en düşük mertebe olarak, kötülüğün oluşturucu ilkesi olarak negatif
terimlerle nitelendirilir.19
Bu öğretiye göre, varolan şeyler Tanrı’dan, ışık kaynağı olan güneşten nasıl çıkıp yayılıyorsa, öyle çıkıp yayılır, sudûr eder. Tanrı, var olan her şeyin yetkin kaynağı
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Richard Tarnas, Batı Düşüncesi Tarihi, çev. Yusuf Kaplan, Külliyat Yayınları, İstanbul 2011, c. I, s.
143.
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ve varlık nedenidir. Bununla birlikte, nasıl ki ışık ışınları güneşe eşitlenmezse,
aynı şekilde var olan şeyler de Tanrı’ya eşitlenemez, Tanrı’yla bir ve aynı olan
şeyler olarak görülemez. Tanrı, ona göre, bu türüm süreci boyunca değişmeden,
azalmadan ve hareket etmeden kalır. Plotinos, özgür yaratma eylemine olduğu
kadar, panteist bir Tanrı anlayışına da karşı çıkmaktadır. Emanasyon ya da
türüm metaforuyla anlatılmak istenen, teist bir görüşle panteist bir görüş arasında tutulan orta yoldur. Bu anlayışta, sonuç, yani varolanlar Nedeni ya da İlk
İlke’yi sınırlamadığı için Tanrı’nın mutlak bağımsızlığı ve yetkinliğine zarar
gelmez.20
Bu anlayış, bütün bir Ortaçağ felsefesine damgasını vuran bir varlık hiyerarşisi, daha doğru bir söyleyişle, değere dayalı bir varlık hiyerarşisine yol açar.
Nasıl ki varlıklar güneşe, ışık kaynağına yakın oldukları ölçüde aydınlık içinde
olup, güneşten uzaklaştıkları ölçüde karanlığa gömülürlerse, aynı şekilde Plotinos’un Tanrı’dan başlayan türüm sürecinde varlıklar, Tanrı’ya yakın oldukları
ölçüde değerli ve yetkin, Tanrı’dan uzak oldukları ölçüde değersiz ve kusurludurlar. Bu değer ya da varlık cetvelinin tepesinde yetkin Tanrı vardır; cetvelde
aşağılara doğru indikçe, yetkin olandan yetkin olmayana, değişmezlikten değişmeye, birlikten çokluğa ve nihayet, tinsel olandan maddî olana doğru bir
gidiş söz konusudur. Buradan da anlaşılacağı üzere, Plotinos’un varlık hiyerarşisinin en alt noktasında, Tanrı’nın en uzağındaki varlık, mutlak yokluk ve
yoksunluk olarak “madde” bulunur.
3.İnsan
Plotinos, tıpkı diğer Yuna filozofları gibi, insan varlığının biri ruh, diğeri
beden olmak üzere, iki öğe ya da bileşenden meydana geldiğini ileri sürmektedir. Bu anlamda, o düalist bir filozof olarak telakki edilir. Bununla birlikte, Plotinos söz konusu iki gerçeklikten, maddî ve tinsel gerçeklikten ya da beden ya
da ruhtan, yalnızca ruhun özsel ve Tanrısal olduğunu, bedenin ölüp gitmesine
karşın, rûhun ölümsüzlüğüne inandığı, yani ikisini aynı düzey ve değerde olan
bileşenler olarak görmediği için radikal bir düalisttir.21
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Tabiatı, bedendeki-ruh olan insan, her ne kadar bu işleyim, insanın
maddîlikten kurtulabilmesine bağımlı olsa da, en yüksek entelektüel ve manevî
alanlara nüfûz edebilme potansiyeline sahiptir. İnsan, Dünya Ruhu’nun şuuruna erişebilir, böylelikle, fiilen ne ise o olabilir ve dolayısıyla da, küllî Akıl’a dönüşebilir, ya da daha düşük bir alanla sınırlanabilir, sınırlı kalabilir. Her şey,
Akıl ve Dünya Ruhu vasıtasıyla “Bir”den sudûr ettiği / taştığı için ve en yüksek
noktasında, insan muhayyilesinin bu aslî ulûhiyete iştirak edebilmesi hasebiyle,
insanın aklî ruhu, muhayyel olarak aşkın formları yansıtabilir ve dolayısıyla
mutlak varlıklar düzenine bu şekilde nüfûz edebilmesi vesilesiyle manevî kurtuluşuna ve özgürleşmesine doğru yol alır.22
3a.Ruh-Beden İlişkisi ve Kurtuluş
İki bileşenden insan ruhu, Dünya-Ruhunun bir parçasıdır, DünyaRuhundan çıkmıştır. İnsan ruhu, Plotinos’a göre, bileşik insan varlığını meydana getirmek üzere, bir beden içine girmezden önce, gizemli bir sezgi faaliyetiyle, ezelî-ebedî olan Nous’u temaşa etmekteydi. Dünya-Ruhunun bir parçası
olan insan ruhu şu halde, başlangıçta maddenin kirinden bağımsız olarak, bedenden ayrı bir biçimde var olmakta olup, varlık kaynağına yönelmiş durumdaydı. Bununla birlikte, o daha sonra, kısmen Dünya-Ruhunun maddeye biçim
ve düzen verme arzusunun, kısmen de maddenin, duyusal yaşamın kaçınılmaz
etki ve çekiciliğinin bir sonucu olarak, duyusal dünyaya, özüne aykırı maddî
varlık alanına düşmüştür. Bir başka tabirle, Plotinos için bireysel ruhun düşüşü,
bedenin Ruhun yaşamına katılması anlamında, bedenle Ruhun birleşmesidir.
İşte bu, Ruhun faaliyetinin sınırlanması anlamına geldiği, onun etkinliğinin
evrensel olmaktan çıkarak, salt kendisine katılan bir bedenle ilişkisi demek
olacağı için kötü bir şeydir. Bundan dolayı, bireysel ruha düşen, entelektüel
yükseliş, maddeyle değil de, Tanrı ile birleşmedir.23
Plotinos düşüncesinde, insanoğlunun ruhu, dünya ruhunun bir parçasıdır. Duyularüstü ve serbest bir yapıya sahiptir. Çıkış noktası olarak, onun oluşumundan önce, mistik bir önsezi içinde ebedî nous tasarlanmıştır, o Tanrı’ya
işaret etmekte ve iyiyi bilmektedir; ancak ardından gözlerini dünyaya ve insana

22
23

Tarnas, Batı Düşüncesi Tarihi, c. I, s. 144.
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çevirmiştir ve böylece düşmüştür. Bu düşüş, dünya ruhunun arzusunun, gerekli sonucunun bir parçasıdır. Ruh, bu şekilde başlangıçtaki özgürlüğünü kaybetmiştir. Bu özgürlük, duyumsallıktan uzak olarak, diğer yöne dönerek, daha
yüksek doğasına bağlı oluşu içermektedir. Maddi bedene yayılan ruh parçası,
gerçek kendisi değil, yalnızca onun gölgesidir. Gerçek kendi, düşünce ve logosta bulunmaktadır; onun, görevini yerine getirebilmesi için, yalnızca düşüncenin
duyumsal yaşantısından geçerek Tanrı’ya ulaşması gerekmektedir. Ancak Tanrı’ya bu geri dönüş, bu dünyada, yalnızca çok ender durumlarda olanaklı olabilmektedir.
Plotinos, tıpkı Platon gibi, kendisine nihai ve en yüksek hedef olarak
Tanrı ile birleşmeyi gösterdiği ruhun, üç parçalı olduğunu belirtir. Başka bir
tabirle, o ruhta, biri Nous’u temaşa etmeye yönelen, diğeri bedenle ilişkili olan
ve bir diğeri de ikisi arasında aracı rolü üstlenen üç kısım ayırt eder. Ruhtaki bu
kısımlardan yukarıya doğru yönelmiş kısım tinselliğe, bu dünyadaki şeylerle
ilişkili olan kısım irrasyonelliğe ve nihayet, ikisi arasındaki ara zemine yerleşmiş olan kısım da rasyonaliteye karşılık gelir. İnsan, ruhun bu ilk kısmı sayesinde, İdeaları, akılla anlaşılabilir gerçeklikleri temaşa edebilir. Ruhun bu en
yüksek kısmı, ortadaki rasyonel ruhu, rasyonel ruh ise ruhun akıl dışı kısmını
aydınlatır.
Plotinosçu ya da Yeni-Platoncu kurtuluş anlayışının, Hıristiyanların ya
da Gnostiklerin kurtuluş anlayışıyla karıştırılmaya mahal vermeyen bir özgüllük içerdiğini belirtmek gerekir. Çünkü Yeni-Platoncular, genellikle ruhun lekeli ve “günahkâr” olmasının tarihsel ve metafizik bir olgu gibi anlaşılan bir ilksel/aslî günaha mal edilebileceği düşüncesini kabul etmezler. Kurtuluş ve ruhun kurtuluşu, dünya düzeninin radikal değişiminin gerçekleşeceği, önceden
bildirilmiş ve beklenen bir dönemde yaşanmaz. Bizim kurtuluşumuz, tam tersine, ebediyen bahşedilmiştir, içinde doğal uyumun alt üst oluşu gibi bir şeyi
barındırmaz. Bu konuda bilinçlenmek için derin düşünme ve arınma yeterlidir.
Yen-Platonculuk, kurtuluşun, ilahî bir mucize gibi, evrenin rasyonel sürekliliğini aksatan müdaheleci bir iradeyle elde edilebileceğini reddeder; daha genel
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olarak, sözcüğün Hıristiyan anlamında, bir esinle(n)me düşüncesini kabul etmez.24
Günaltay’a göre, felsefenin amacı, küllî ruh’tan bir parça olan insan ruhunun aracısız ve samimi bir biçimde Allah’la ittihadıdır. Plotinus, bunu Henosis ve Haplosis, yani ittihad (unificiation) ve tenezzü (simplification) deyimleriyle ifade etmektedir ki, bu tasavvuf dilinde ‘fena fillah’ olmaktan ibarettir.
İnsan fena fillah’a ancak vecd ve istiğrak ile ulaşır. Bu dönüş, Allah ile birleşmek, yani fena fillah (Allah’da yok olmak) ile gerçekleşir. İşrakiyye sisteminin
temeline göre, insan beşere has olan nitelikleri tahrip etmelidir ki, tamamen
Allah’da yok olabilsin.25
Plotinos’ta en yüksek bilgi türü, Tanrı’ya ilişkin mistik bilgi olduğu ve
mistisizm anlayışını geçmişten gelen spekülasyonlara olduğu kadar, kendi kişisel tecrübelerine de dayandıran filozof, mistik tecrübeyi filozofun en yüksek
amacı olarak gördüğü için Plotinos’ta felsefe, felsefe olmaktan çıkararak, bir tür
din ya da bir tür kurtuluş felsefesi haline gelir.26
3b.Gizemcilik
Yeni Eflatuncu akımda, gizemcilik anlayışı önemli bir yet tutar. Tanrı ile
birliğin ereğine ulaşabilmek için, sıradan erdemler yeterli gelmemektedir. Ruh,
kendisini tüm duyumsallıktan arındırmalıdır. Kendisini beden ile olan birliğinden kurtarmak zorundadır. En yüksek evre, Tanrı ile olan birliktir. Bu, düşüncenin yükseltilmiş türü tarafından bile gerçekleştirilemez; bu, yalnızca bir esrime (ecstasy) durumu içinde bulunmaktır. Burada ruh, kendi düşüncesini aşmaktadır, Tanrı’nın ruhu içinde kendisini kaybeder, tanrı ile bir olur. Aslında
bu, tanrı’ya mistik bir geri dönüştür. Bu dizge, Yunan düşüncesi ile doğu dininin bir birleşimidir. Aşkın Tanrı öğretisi içinde dinsel bir yapıdır. İnsanoğlu, bu
dünyadaki kazançlarının ötesinde Tanrı ile olan birliğini sürdürebilmek için,
kendisini duyum zincirinden kurtarmalıdır.27
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Ribes, “Yeni-Platonculuk ve Plotinos”, c. II, s. 26.
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Plotinos, adlandırılamayanı ve bilinemeyeni adlandıracak bir sürü zarif
ad kullanmaya doğru yürüyüp ilerledi. Böylelikle, Plotinos her ne kadar ona
ilişkin herhangi bir olumlu tasvirin mümkün olmadığında ısrarla diretmiş olsa
bile, onu, Tanrı, İlk, İyi, Mutlak, Sonsuz diye adlandırdı. Bu yakıştırmalar,
olumlu tasavvurlar olamaz, çünkü herhangi bir belirli karakteristik onu sınırlardı. Açıktır ki, akılsal argüman bize ancak Bir’in ne olmadığını söyleyebilir.
Aklın ve akılsal argümanın sınırlanışı, Plotinos’un kendisini sıkıntıya sokmuş
değildi, Çünkü Plotinos gerçek-olanla iletişim kurmanın bütünüyle farklı ve
büsbütün daha iyi bir yoluna sahip olduğuna inanıyordu. Aslında, onun akılsal
düşünmeye yönelik saldırısı, akıl-üstü bir görünümü olumlamasının bütünleyici parçasıydı. Plotinos, aklın yetersiz olmasını istiyordu, çünkü aklın yetersizliği
gizemcilik deneyiminin değerini ve önemini ortaya çıkartacaktı. Plotinos’un bir
gizemcilik deneyimine sahip olması ve bunun onun evrenin doğası ve anlamı
konusunda bir iç kesinlik kanaati kazandırması, onun savunduğu metafizik ve
epistemolojik görüşleri büyük ölçüde aydınlatır.28
Fakat gizemcilik deneyimleri, onları deneyimleyen kişiye ne kadar gerçek ve canlı gelirse gelsinler, bir felsefî teori için pek de doyurucu bir temel
oluşturmazlar. İlkin, bu deneyimler özsel olarak kişiseldir ve nispeten pek az
insanla sınırlıdır. Plotinos, bu sezgisel bilginin “herkesin sahip olduğu bir güç”
olduğunu iddia ediyor, fakat “bu gücü pek az insanın kullandığı”nı kabul ediyordu. Bu deneyime sahip olmayanların Yeni-Platonculuğun ne hakkında olduğuna ilişkin herhangi bir açık fikir oluşturabilmeleri zordur. YeniPlatoculukta teorinin temeli olan deneyimin bizzat kendisi istisnaîdir. 29 YeniPlatonculuk, baştan sona, mantıksal sayaçlar olarak ele alınamayacak tinsel,
niceliksel olmayan bağıntılarla ilgilenir. Felsefî gizemci, kendi mistik deneyiminde açığa vurulduğu şekliyle evren hakkında bir teori vermek ister; fakat bir
teori aklî bir açıklamadır ve onun deneyimi dile getirilemez. Bu nedenle, bu
deneyim, eğer sunulmakta olan şey bir teori ise, kullanılmak zorunda olan kavramsal şemayı kaçınılmaz olarak aşar.
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Bir meseleyi başka bir şekilde ifade etmek sanatına metafor denmektedir;
yani tabiî olan bir mana ve mesele, mecâzî olarak dile getirilmektedir. Allegeori
deyimi de, misal (örnek), mesel (benzer), temsîl (örnek vermek), remz (sembol)
ve kinâye (bir şeyi söyleyip başka bir şeyi kast etmek) gibi manalar taşımaktadır. Analoji, bir şeyin, başka bir şeye kısmen benzemesi demektir. Felsefî bir
konu, eğer entelektüel çoğunluk tarafından açık ve kolay şekilde anlaşılabilecek
nitelikte görünmüyorsa, onu kolay anlaşılan bir duruma getirmek için, bu meseleye benzeyen bir örnek vermek icap eder. İşte bu tür örneklere, metafor
denmektedir.30 Platon, devlet adlı eserinde, mağara istiaresi (benzetmesi) denen
bir benzetme yoluyla, maddî nesneler dediğimiz şeylerin, idealar’ın gölgelerinden ibaret olduklarını göstermek istiyordu.31
C.Gnostisizm
Yunanca bir kelime olan gnos veya gnosis, marifet anlamına gelmektedir.
Daha sonraları bu kelime ıstılahî bir mana kazanmış ve metafizik bir bilgiye bir
tür keşif yoluyla ulaşmak anlamında kullanılmıştır. Yahut insan, bu marifeti
tatmaya aklî delillere başvurmadan doğrudan doğruya kendi nefsinde kavuşabilmektedir.32
Gnostisizm, bilgi ve sezgi sayesinde bir kurtuluşa varmayı amaçlayan bir
mistik öğretidir; Hz. İsa’dan önceki yüzyıllarda eski Mısır’a dayana ezoterik
köken ve etkilerle oluşmuştur. Gnostik metinler evreni bir yıkım olarak, kötümser bir bakışla değerlendirir. Erken dönemlerde bir kurtarıcı arayışı, bir Işık
Kral beklenirken, sonraları, İsa peygamber evrenin kurtarıcısı olarak görülmüştür.
Gnostisizm, kendini Hıristiyanlığın gerçek şekli olarak tanımlarken, elitler inancı halinde ve Neo-Platoncu düşünceleri de kapsamına alarak gelişmişti.
Eski Mısır’ın tören biçimleri benimsendi ve tinsel özgürleşmeye, yalnızca insanın kendini tanıması ile ulaşılabileceği savunularak ilerlendi. Elbette birçok
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ezoterik içrek sistemi de etkiledi ve insanın öz varlığının tanrısal oluşu ön plana
alındı. Bir gnostik, daima her kutsal kitabın ve metnin Bâtıni anlamı üzerinde
çalışmayı hedefler; bunlar, gnostiklere göre rumuzlu ve şifrelidir. Dinsel ifadelerin içinde gizli manalar bulunur ve gnostik gize, kökene ulaşmak için derinleşildikçe, insanın kendi içindeki yanılgılarının eserleri ve kötülükle mücadelesini
de derinleştirmek lâzımdır. Gnostikler bu savaşı kazanarak, kendi içlerinde
bulunan Tanrısallığı aramak için çabalarlar. Burada kötülüğün iyiliğe dönüştürülmesi önemlidir.33
Hermes’in kapalı bir grup olan müritlerini yumuşak, bilgece diyaloglarla
eğittiği Corpus, dağınık ve sistematik olmayan bir biçimde sunulan, dönemin
felsefî senkretizminin birçok tipik konusunu içerir: Görünmez ve iyi olan yüce
Tanrı’nın mahiyeti, güzel ve görünür olan bir tanrı olan kâinatın mahiyeti,
kâinatın yapısı ve unsurları arasındaki ilişki, düzensiz ve irrasyonel maddenin
mahiyeti, mikrokosmoz olan insan ile makrokosmoz arasındaki ilişki. Bunlar
hiçbir biçimde orijinal kavramlar değildir ve dahası bunların ifade edilmesi
karmaşık ve çelişkilidir. Fakat Tanrı hakkında o dönemdeki spekülasyonlarda
gördüğümüz şudur ki, bunlar gerçek bir dinî hassasiyet, tipik zühd ve Tanrı’yı
bilme konusunda zaptolunamaz bir arzuyla doludur. Hermetizm, bütüncül ve
tutarlı bir felsefî sistem değildir. Tanrı’nın ve dünyanın olumlu tanımları yanında, aynı koleksiyon içinde bulunan belgeler hayatı pestimist bir bakış açısıyla algılar ve insanlık ve dünyayı ikici bir anlayışla karakterize ederler. Dünya,
kötülüğün tipik bir örneği olarak görünür. Dünya insanın doğal yaratılışına
yabancı olduğu için insan onun kötü olduğunu itiraf etmeli ve cennetteki evine
dönebilmek için dünyadan kaçmalıdır. Bu amaca ulaşabilmek için, insanlar
Gnosis’e sahip olmalı, gerçek tabiatları içinde yeniden doğmalı ve ilâhî aklın
döküldüğü bilgi kabında vaftiz olmalıdırlar. Bu konuları içeren belgeler Platonik temaları kullanarak Hıristiyan etkisinden uzak Gnostik türde bir yeniden
doğuma götüren yeni ve zor yolları öğütleyen, Gnosis’in tipik bir örneğini temsil eder.34
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Hermetik düşünce dendiğinde, ya bağımsız olarak esoterik, Mistik,
Okült, “gnostik”, Teozofik ve Teofanik ilimler, ya da bir dinî geleneğin söz konusu bu yönleri anlaşılmaktadır. Bugün Hermetik Felsefe, Hermetik ilimler vs.
dendiğinde, çoğunlukla Nücûm (astroloji), Sayıların Esrarı, maji (sihir, büyü) ve
Cifr gibi birtakım “gizli ilimler” kastedilir olmuştur. 35
Sosyal kimlikleri hakkında hiçbir şey bilmediğimiz Hermetistlerin aksine,
Sabiîler yaşayan, gerçek bir sosyal grup oluşturuyorlardı. Temelde vaftizci bir
mezhep olarak Semitik bir lehçede (doğru Aramicesi) çok geniş bir literatür
üretmiş ve tarihin iniş çıkışlarında hayatta kalmayı başarabilmişledir. Sâbiîlerin
yazıları tipik Gnostik düşünce yapısını ve mitolojisini yansıtır.36
Gnostisizm, özgürlüğün izinde ve gizemci bir varoluşçuluktur. Hakikati bulmakta dinleri tam olarak yeterli görmez ve felsefî anlamda Hermetizmi takip
eder. İlk Gnostik eserler, İsa’dan önce yazıldıysa, bu olay, birçok bilirkişiye göre
Hıristiyanlığın Gnostisizmin bir uzantısı olduğunu kanıtlamakta etkin sayılır.
Hz. İsa ise, metinleri yazan Esseniler’dendir. İncil’in de şifreli olduğunu, Şeytan’ın ise bir gizemcinin kendini tanımasının karşısındaki engeller olarak tanımlanması gerektiğini savunurlar. Rûhun cennetten düşerek, madde içinde
esir kaldığını, bu nedenle ruhun kurtuluşunu hazırlamanın esas olduğunu düşünürler.
İnsanın varoluşu aslında ruhun tutsaklığıdır. Dirilişi ise, Hakikat’i açıklayan bir aydınlanma anı. Gnostikler, kilisenin otorite ve egemenliğine karşı
çıkmışlar, doğal bilimlere saygı duyma, kendini tanıma, İsa Peygamberi Tanrılaştırmadan, sadece tanrı’ya ulaşma yolunu gösteren bir insan olarak kabul
etme, reenkarnasyona inanma gibi ilkeleri benimsemişlerdir. Aydınlanıncaya
kadar yeniden doğmaya inanılır. Sofu olmayıp ışığı ararken, politikacılarla
(yöneticilerle) uzlaşmayı kötülük olarak görmelerinin nedeni, dünyevî edimlerden uzaklaşma gereklerinin sonucudur. 37
Bu yaratılışa ve yeryüzüne onur vermeyi reddeden Gnostikler bu dünyadan ayrıldıklarında dönecekleri yeni bir dünyanın kendileri için hazırlandı-
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ğını iddia ederler. Bir zamanlar kendilerinin özel yuvası olan bu yeni mekân
onlara göre tek doğru gerçekliği ifade eden ışığın pleromatik dünyasıdır. Gnostik rakiplerine göre, kötülük kutsalın kendi bağrından, evrenden, Gnostik mitlerin spekülatif olarak en cüretkâr konusu olan çokluğun ve ilahî mükemmelliğin dünyası Pleromadan kaynaklanmaktadır. Bu dünyayı zıtlaştıran düalizmin
altında, özelde bize tanıdık kavramsal figür kullanan ve yücelten tek tanrıcı
yaklaşımını anlaşılmaz hale getiren temel bir düşünce eğilimi vardır: Aracı ya
da Gnostik terimlerle suret. Hakikat dünyaya çıplak olarak değil, fakat şekillerle gelir.38
Bir anlamda Gnostik teolojinin dönemin teolojik düşüncesinde var olan
eğilimleri tanınmaz bir hale dönüştürme derecesinde keskinleştirdiği söylenebilir. Tanrı’nın bilgisi, O’nun kâdir-i mutlak ve kompleks tabiatının ispat edilmesi
suretiyle doğrulanır. Şahsi olmayan bir ilahiyatın dünyasında eylemin farklı
seviyelerini temsil eden klâsik dinlerin çoktanrılı panteonlarındaki tanrılar,
Gnostik teolojide eşi benzeri olmayan, özü itibariyle tek ve şahsî bir Tanrı’nın
kompleks tezahürünün aşağısında derecelenen formlara dönüştürülür.39
Gnostikler, varlık (vucûd) konusundaki inançlarının en eski bir akîde olduğunu kabul ederler. Yine onlara göre, Gnostisizm Allah’ın en eski vahiylerinden biridir. Bu vahiy gnostik tabakadan başka bir tabakaya intikal etmiş ve
bu intikâl ilânihayedir. Bitimsiz bir dönüşüme inanması yönüyle gnostisizm
kendi dışındaki dinî akîdelerden ayrılır. Bir grup sihirbaz ve kâhin, yüksek ve
mukaddes sırların ve ilahî sırların anahtarlarını ellerinde tuttuklarını ilan ederek bu düşünceyi nesilden nesile taşımışlardır. “Gnos”, ebedî bir kurtuluş, sürekli yenilenen bir vahiy ve durmadan ruhlar âlemi (mele-i âlâ)nden gelen bir
feyizdir.
Gnostisizm’in tanımını yapmak genellikle zor görünmektedir. Ama, Tanrı, âlem, insan, kurtuluş ve bilgi gibi kendine has açıklamalar getiren dinî-felsefî bir
akım olduğunu söylemek mümkündür. M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllardan itibaren çeşitli
Ortadoğu toplumlarında yaygın olarak görülmektedir. Çeşitli dinî gelenekler
içerisinde doğal bir gelişim ya da kültürel etkileşim sonucu oluşan bir akımdır.
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Yahudilik ve Hıristiyanlık içerisinde gnostik inanç ve öğretileri temsil eden
ekoller olduğu gibi, tamamıyla gnostik karaktere sahip Sâbiîlik ve Manihezim
gibi dinî gelenekler de mevcuttur. Bu arada Ortadoğu kökenli gnostik inanç ve
öğretilerle Hint geleneği arasında da çeşitli konularda dikkate değer benzerlik
ve paralelliklerin söz konusu olduğu müşahede edilmektedir.40
Bütün gnostik inanç ve öğretilerin temelinde üç unsurun bulunduğu
dikkati çekmektedir:
1.Hayat ve ışık tasavvurlarına dayalı bir yüce varlık inancı. Yüce varlığa verilen isimler arasında Hayat, Yüce Hayat, İlk Hayat, Nur, Işık, Işık Kralı ve
Yüce Işık gibi isimler oldukça dikkat çekicidir. Gnostiklere göre “Hayat”, düzen, huzur ve verimliliğin kaynağı ve varoluşun sırırdır. Çoğunlukla ilâhî âlem,
bir “Hayat Ağacı” tiplemesiyle tasvir edilmektedir. Hayat Ağacı’nın özünde
varlığı tam olarak bilinemeyen ve tanımlanamayan yüce tanrı bulunur; yüce
tanrı etrafında yer alan ve bir bakıma Hayat Ağacı’nın dalları ve yaprakları gibi
düşünülen ilâhî varlıklar ve âlemler ise, bu yüce varlığın tezahürlerinden veya
tecellilerinden ibarettir. Böylelikle tanrının bir ismi olarak kullanılan “Hayat”, gnostiklerce sık sık bilinemez, kavranamaz ve ifade edilemez olarak nitelendirilir.
2.Zıt prensipleri ifade eden bir dualizm. Gnostikler genelde âlemi, ışık
âlemi ve karanlık alemi şeklinde ikiye ayırırlar. Işık ya da nur âlemi iyiliği, hakikat ve gerçeği temsil ederken, karanlık ve zulmet âlemi kötülüğü, yalanı ve
gerçek olmayanı temsil etmektedir. Işık âlemiyle karanlık âlemi arasında bitmek tükenmek bilmeyen sürekli bir mücadele ve çekişme vardır. Madde ve
maddi olan her şey, yani içinde yaşadığımız dünya, bedenlerimiz ve bu dünyaya ait olan her şey, kötülük âlemine aittir ve dolayısıyla bizatihî kötüdür. Ruh
ve ruhsal olan varlıklar ise ışık âlemine aittir ve yapısı gereği iyidir. Kötülük
âlemiyle iyilik âlemi ya da ışık ile karanlık veya nur ile zulmet arasındaki bu
mücadelede başarılı olacak olan, iyilik, yani ışık veya nurdur. Genel hayatın
sonunda kötülük ve zulmet, ışık tarafından dizginlenerek tahakküm altına alınacak ve
onun emrinde olan madde ve maddî âlem yok edilecektir.
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Gnostik dualizmde madde ve maddeden kaynaklanan her şey kötülükle
özdeşleştirilir. Gnostik gelenekte hayatî olan bu tasavvur, Zerdüştlükte göze
çarpmaz.41
3.İnanılan yüce varlığın dışında olan ve yaratıcı tanrı tasavvurunu ifade
eden Demiurg düşüncesi. Maddeyi ve maddî unsurları kötülük ve karanlıkla
özdeşleştiren Gnostikler, maddenin varlığının yüce tanrıdan kaynaklanmadığını, onun yaratıcısının başka bir varlık olduğunu kabul ederler. Yüce tanrıdan
başka bir varlık olan bu yaratıcı güce “Demiurg” denir. İsmi Yunanca Demiourges (halk için çalışan) teriminden türetilen Demiurg, evreni ve insanın maddî
varlığını yaratan güçtür.42
Sâbiîler, Allah’ı bilmek, ona ibadet etmek, emirlerini ve hükümlerini bilme konusunda bir aracıya muhtaç olduklarını düşünmektedirler. Fakat onlara
göre, bu aracının cismânî değil, ruhânî olması gerekir, böyle olması rûhânîlerin
pak, temiz ve Rabler Rabbine yakın bulunmalarından ileri gelir. Cismânî olan
bizim gibi bir beşerdir, bizim yediğimizden yer, içtiğimizden içer, madde ve
şekil itibariyle bizim gibidir. Oysa Kur’ân’da, bu düşünceye, “Eğer sizin gibi bir
insana itâat ederseniz, o takdirde siz, mutlaka ziyâna uğrayanlarsınız demektir”
[el-Mü’minûn Sûresi, 23/34] meâlinde dikkat çekilmiştir. Sabiîlerin sadece
ruhânîlerle yetinmeyip, onların kendilerine yaklaşmak ve onlardan bilgileri
bizzat telakki etmeleri mümkün olmayınca, bir topluluk, ruhânîlerin bulunduğu farz edilen yerlere (veya suretlerine) yönelmişlerdir. Bunlar yedi gezegen
veya bazı sabit yıldızlardır. Nabatîler, Farslar ve Rumların Sabiîleri gezegenlere
yönelmişledir; Hintlilerin Sâbiîleri ise, sabit yıldızlara yönelmişledir. Zaman
zaman ruhânîlerin bulundukları yerlerden inerek, görmez, duymaz ve bir fayda
sağlamaz nesnelere hulul ettiklerine inandıkları görülmektedir. Bunlardan ilk
grup yıldızlara tapanlar iken, ikinci gruplar putperestlerdir.43
Seneviyye, iki ezelî unsurun mensuplarıdır. Bunlara göre, nur ve zulmet,
Mecûsîlerin zulmetin hâdis olduğunu söyleyerek, hudûs sebeplerini zikrettiklerinin aksine, ezelî ve kadîm iki unsurdur. Bu topluluk, nur ve zulmet, her ikisinin de kıdemde müsavi olduklarını öne sürerken, cevher, tabiat, fiil, yer tutma,
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mekan, cinsler, bedenler ve ruhlar konusunda fikir ayrılığına düşmüşlerdir.
Manihesistler, Hakîm Mani b. Fâtik’in mensuplarıdır. Mani, Mecûsîlik ve Hıristiyanlık arasında bir din kurmuş olup, Hz. İsa’nın nübüvvetini benimsemekle
birlikte, Hz. Musâ’nın peygamberliğini kabul etmemiştir. Hakîm Mani, âlemin
biri nur, diğeri zulmet olmak üzere iki kadîm asıldan bileşik olduğunu söylemiştir. Her ikisi de ezelî olup, daima var olmuşlar ve daima var olacaklardır.
Kadîm asıldan ortaya çıkanlardan başka her şeyi reddetmiştir. Kuvvetli, hassas
idrak eden, duyan, gören nur ve zulmetin daima mevcut bulunduğunu, bununla beraber, her ikisinin de neftse, surette, fiilde, tedbirde birbirine zıt olduğunu,
yer kaplama konusunda ise, şahısla gölge gibi birbirine paralel olduklarını ileri
sürdü.44
Süryânîcede Bar Daysan, İslâmî kaynaklarda İbn Deysân, günümüz Batuı
dünyasında daha çok Bardesanes diye bilinen İbn Deysân, erken devir Süryânî
gnostik sistemleri ve Mani’nin İranî gnostisizmi üzerinde etkili olmuş bir düşünürdür. İbn Deysân, kendisinden önce Valentinian fırkasının kurucusu gnostik
Valentinius ile ilk Hıristiyanlar arasında âlem görüşünü nur ve zulmet olarak
iki aslî ve bunların birbiriyle karışımını sağlayan bir aracı esasa dayandıran
Marcion’a muhalefet ederek farklı bir sistem geliştirmiştir. Ona göre, altı ezelî
unsur vardır. Bunlar nur, zulmet, hava, ateş, su ve bunların hepsinin üstünde,
uzayın ortasında yerleşmiş olan Tanrı’dır. Âlemin ortasında nur, hava, ateş ve
su vardır. Beş duyuya uygun olarak muhtelif renk, koku, tat ve benzeri özelliklere sahip hafif veya ağır yapıdaki atomlardan meydana gelen bu unsurlardan
nur başlangıçta doğuda, hava ise kuzeyde idi. Tanrı, ruhundan söz konusu
unsurlara üfleyince, onları varlıklar için hazır hale getirdi. Zulmet ise, elementlerin en ağırı olduğu ve tabiatta tabiatında hareketsizlik, güçsüzlük ve soğukluk
bulunduğu için derinlerde kaldı. Nur, hava, ateş ve su unsurları tesadüfen yahut kaderin sevkiyle sarsılıp harekete geçmeye ve birbirine çarpmaya bağlayınca, esen rüzgârın gücü elementlerin birbirleriyle temasını ve karışımını sağlamıştır.45
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Gnostik din ve gelenekler olarak bilinen Maniheizm, çeşitli Hıristiyan
akımları (Valentinianlar, Setianlar, Marsiyoncular), Hermetikler vb. akımlarda
olduğu gibi, Sâbiîlikte de inanç esaslarının ifadesinde kullanılan dile sembolik
ve metaforik bir üslûp hâkimdir. Temel inanç esaslarını konu alan Sabiî kutsal
metinleri, genelde mitolojik anlatılarla bu öğretileri betimlemeye çalışmaktadır.46
Alegori ve metafor, soyut fikirlerin görsel imgelere tercümesidir. Bu işlemde amaç, bu tür fikirlerin daha geniş kitlelerce kolayca anlaşılmasını sağlamaktır. Bu demekti ki, alegori veya metafor olmadan da söz konusu fikir, daha
az sayıda da olsa, bazı kimseler için ulaşılırdır. Oysa sembol, hiçbir biçimde
algılanamayan ve mevcut olmayan bir şeyin yerine geçmektedir. Bu da sembol
olmadığı takdirde, sembolize edilen hakikatin hep kapalı kalacağı anlamına
gelmektedir. Sembol deyince, duyularla algılanamayan yüce gerçekliklerin
yerine geçen somut bir şey anlaşılır. Böylesi gerçekliklere en sık rastladığımız
alanlardan biri, hiç kuşkusuz dindir. Dolayısıyla din, sembollerin en verimli
çalışma alanlarıdır. Sembol ve metaforun vazgeçilmez unsurlarından olduğu
dolaylı dinî anlatımlar, derin gerçeklikleri ve duyguları nakletmeye ve paylaşmaya yardımcı olması için geliştirilmiştir. 47
1.Yüce Varlık İnancı (Hayat Kültü)
Baştan sona Sâbiî doktrininin temelini Hayat (hiia) inancı oluşturmaktadır. Bu inanç bütün varlıklar için var edici güç olarak görülen “Hayat” prensibine ve verimlilik ilkesine dayanmaktadır. Hayat’ın ne olduğu konusunda Sâbiî
literatüründe açık seçik bir sonuç çıkarabilmek oldukça güçtür. Açık, somut ve
kolay anlaşılabilir ifadelerin yerine, bu konuda daha ziyade soyut ve şifreli
ifadelerin kullanıldığı müşahede edilmektedir. Bu yüzden, Sâbiî literatüründe
“Hayat” zaman zaman “Yüce İlk Bilinmez Hayat” diye tavsif edilmektedir. Şu
halde, Hayat, bütün işlerin ötesinde olan, kudretli, yabancı (bilinmez) yüce bir
varlıktır. Buna göre, temel inanç esaslarını Gnostik ve ehil olmayanlar anlayamazlar. Gnostikler ise bunun bilgisine zaten kavuşmuş kimselerdir. Dolayısıyla
bu soyut ifadelerin kastettiği gizli ve kutsal mesajı, ancak onlar bilip kavrayabi-
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lirler. Nitekim sadece Sâbiî literatüründe değil, diğer pek çok Gnostik literatürde görülen şifreli ibareler ve formüllerin kullanılış sebebi, işte budur.
Hayat inancı, Sâbiîliğin özünü oluşturmakta; dolayısıyla merkezî bir
fonksiyon görmektedir. Bu yüzden, bütün Sâbiî kutsal metinleri “Hayat’ın ismiyle” ya da “Yüce Hayat’ın ismiyle” başlamaktadır. Sâbiîlere göre, Hayat bütün varlıklardan, kutsal sudan, ışıktan ve nurdan önce var olan ve diğer bütün
varlıkları var eden yüce varlıktır. Sâbiî kutsal metinlerinde üstün varlık olan
Hayat ile verimlilik ilkesi arasında yakın bir münasebet kurulmaktadır. Hayat,
verimliliği sağlayan üstün bir güç olarak tavsif edilmektedir. Bazen de verimlilik ilkesi doğrultusunda Hayat’ın yüce meyve ya da ezelî meyve şeklinde isimlendirildiği müşahede edilmektedir.
Her ne kadar Sâbiîler, Hayat’ı her şeyden önce var olan ve her şeyin kendisinden çıktığı üstün varlık diye nitelendirseler de, kötü ve karanlık güçler
olarak adlandırdıkları varlıkları bu genellemenin dışında tutmaktadırlar. Bu
yüzden, Hayat iyilik ve verimliliği temsil ederken, onlar kötülüğü ise, bir balkıma kaosu temsil eden ve kutsal metinlerde “kara su” ya da “acı su” olarak
adlandırdıkları varlığa atfederler. Sâbiî metinlerine göre, kara su da Hayat’la
birlikte ezelî olarak mevcuttur.
Şehristani’nin belirttiği üzere, Harranlılara göre, yaratıcı tanrı, zat, ilk asıl
ve devamlılık bakımından birdir. Gözle görülen şeylerin çokluğu ile çoktur. O
yerdeki iyi şahıslar içinde şahıslaşır ve zatındaki birlik yine bozulmaz. 48
Sonuçta, Sâbiî literatürüne baştan sona hâkim durumda olan yüce Hayat
inancı, uzun tarihî süreç içerisinde Sâbiî geleneğinde oluşan birçok değişim ve
gelişmeye karşın, Sâbiî teolojisinin temelini teşkil etmektedir. Bu yüzden, Hayat
inancı, Sâbiîliğin en eski karakteristik özelliklerinden birisi olarak addedilmektedir.49
2.Gnostik Düalizm: Düalist Âlem Anlayışı
Sâbiî inancına göre, ışık âlemini oluşturan varlıklar, ezelî ve ebedî olan
yüce varlık Hayat’tan, güneş ışıklarının/ışınlarının güneşten çıkışı gibi safhalar
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halinde çıkarlar ve ilâhî nur âlemini meydana getiriler. Bu arada karanlık ve
kötü güçler de benzer bir yolla kaos ya da karanlıktan çıkarlar ve zulmet alemini ya da süflî alemi oluştururlar. Süflî âlem (karanlık âlemi), tamamıyla kara
sularla kaplı olan yer altı âlemidir. Kötü güçler bu âlemde hızla çoğalırlar. Kötü
güçlerin başında Malka d Hşuka (Karanlık Kralı) bulunmaktadır. Sâbiî metinlerinde Malka d Hşuka’dan Ur (büyük ifrit, yer altı canavarı Ur) ismiyle de bahsedildiğini görmekteyiz. Bu arada, aslında ışık âlemine ait bir varlık olan Ruha, kutsal metinlerde açıkça belirtilmeyen bir nedenle karanlık âlemine atılmıştır. Sâbiî metinlerinde Ruha’nın karanlık âlemine atılış olayından hiç söz edilmez. Ancak onunla ilgili
olan pek çok pasajdan, onun ışık âleminden atılmış ya da düşmüş bir varlık olduğu
açıkça anlaşılmaktadır. Bu arada belirtmek gerekirse, Ruha, ışık âleminden ve
yüce varlık olan Işık Kralı’ndan haberdar bulunmakta ve onların yüceliğini
kabul etmektedir. Çünkü Ruha, kendisini en üstün gören Karanlık Kralı’na
karşı kudretli yüce varlıklar orada yaşadıklarını ve onların şekilleri bütün dünya varlıklarından daha parlak olduğunu dile getirir.50
Dünyanın yaratılışı öncesi dönemde yüce Işık Kralı Malka d Nhura, ışık
elçisi Manda d Hiia’yı (Hayat’ın Bilgisi) özel bir görevle karanlık âlemine gönderir. Işık elçisinin görevi, diğer ışık ruhlarının kazâra ya da bilerek karanlık
âlemiyle temas kurmasından önce karanlık âlemine inerek, orada kötü güçlerin
ışık âlemine karşı planladıkları kötü işleri gizlice öğrenmek ve bu kötü planları
önlemek için bazı tedbirler almaktır. Yer altı âlemine ait olmayan bir ışık gücünün bu karanlık âleme keşif ziyareti yapması, bu seyahati sırasında yanında
getirdiği bazı sihirli silahlarla karanlık âlemi varlıklarına karşı savaşması ve
tekrar bu âlemden kurtularak geldiği yere dönmesi motifini, uzak doğudan
Ortadoğu’ya kadar birçok inanç sisteminde sıkça rastlanan bir motif olarak
değerlendirmek mümkündür.51
Sâbiî mitolojisine göre, dünya bazı ışık varlıklarının karanlık ve kötü
âlemi tanıma meraklarıyla başlayan süreçte, ışık âleminden bazı ışık varlıklarının karanlık âleme düşmesinin son safhasını oluşturan Dördüncü Hayat’ta, bu
aşamayı temsil eden Ptahil’in bu karanlık âlemde kendisine ait bir dünya oluş-
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turma isteği sonucunda yaratılmıştır. Dünyanın yaratıcısı Ptahil, bunu sadece
kara sudan yaratmayı başaramamış, ancak ışık âleminden aldığı hayat nurunu
kullanarak kara suyu katılaştırmaya ya da bir başka deyişle, onun bir kısmına
hayat vermeye muvaffak olabilmiştir. Yine bu mitolojiye göre, maddî âlemin
yaratıcısı Demiurg Ptahil, kötü güçlerin oyununa gelmiş, onlar tarafından kandırılmış ve sonuçta onlarla iş birliği yapmıştır. Bunun bir sonucu olarak da,
yarattığı yeryüzüne kötü ve karanlık unsurlar hâkim olmuşlardır.52
Gnostiklerin âlem anlayışları düalist bir temele dayanmaktadır. Bütün
gnostik gruplar, birbiriyle taban tabana zıt niteliklere sahip olan iki asli âlemin
varlığını kabul ederler. Bunlardan ışık âlemi, nur âlemi ya da hakikat âlemi gibi
isimlerle adlandırılan âlem, gnostiklerce tapınılan yüce gücün merkezinde yer
aldığı âlemdir. Gnostik metinlerde bilinmeyen ve maddî âleme yabancı olan
gibi sıfatlarla anılan yüce tanrı’nın âleminden Pleroma (kemâl, mükemmellik)
terimiyle de bahsedilmektedir. Işık âlemleri diye adlandırılan mekanlarda sayısız ilahi varlık, ışık varlıkları yaşar. Işık âleminin merkezinde yer alan yüce
tanrı’yı çevreleyen bütün bu varlıklar (aeonlar ve bunlarda ikamet eden ışık
varlıkları) bir bakıma yüce tanrının tezahürlerinden ibarettir. Yüce tanrı ve ışık
âlemleri bütün olumlu niteliklere haizdirler. Kısaca, hayat ve ışık nitelikleri
olarak özetlenebilecek olan bu pozitif nitelikler düzen, verimlilik, var edicilik,
adalet, huzur, barış vb. tüm olumlu nitelikleri ihtiva eder.53
Öte yandan Gnostikler, düalist âlem anlayışının öbür kutbuna ise karanlık ya da kötülük adını verdikleri âlemi yerleştirirler. Işık âleminin tam tersine,
bu âlem tüm olumsuz nitelikleri bünyesinde taşıyan bir karaktere sahiptir. Suriye-Mısır tipi Gnostik gelenekler, karanlık âleminin varlık itibariyle ışık âlemi
gibi ezelî bir mevcudiyete sahip müşahhas bir âlem olduğunu kabul ederler.
Baştan sona Sabii öğretilerine metafizik ve içinde yaşanılan evren düzleminde kabul edilen bir düalizm hâkimdir. Yalnızca ahlâkî düzlemde bir düalizmden farklı olan bu anlayış, Gnostik Düalizm olarak da nitelenebilir. Bu düalizme göre bir tarafta ışık ve nur âlemi, öbür tarafta ise karanlık âlemi bulunur.
Işık âleminin başında “Yüce Hayat”, “Kudretli Ruh” ve “Yüceliğin Efendisi”
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gibi isimler de verilen Malka d Nhura (Işık Kralı) bulunur. Malka d Nhura, en
üstün niteliklerle mücehhez ve bütün eksikliklerden münezzeh olan yüce varlıktır. Işık âleminin hayat prensibinden oluşmasına karşılık, karanlık âlemi yokluk, eksiklik ve düzensizliği sembolize eden kaos ya da “Kara Su”dan oluşmuştur. Yönlerden güneyde olduğuna inanılan ve âlemin başında zaman zaman Ur
ya da “Büyük Canavar” diye de isimlendirilen Malka d Hşuka (Karanlık Kralı)
bulunur. Malka d Hşuka, karanlık âlemindeki sayısız kötü varlığın yaratıcısı ve
yayıcısı olarak nitelenir. Birçok olağanüstü nitelik ve güçlere sahip olan bu varlık, kötü ve karanlık vasıfların tümüne sahiptir.54
Sâbiî mitolojisine göre, dünya bazı ışık varlıklarının karanlık ve kötü
âlemi tanıma meraklarıyla başlayan süreçte, ışık âleminden bazı ışık varlıklarının karanlık âleme düşmesinin son safhasını oluşturan Dördüncü Hayat’ta, bu
aşamayı temsil eden Ptahil’in bu karanlık âlemde kendisine ait bir dünya oluşturma isteği sonucunda yaratılmıştır. Dünyanın yaratıcısı Ptahil, bunu sadece
kara sudan yaratmayı başaramamış, ancak ışık âleminden aldığı hayat nurunu
kullanarak kara suyu katılaştırmaya ya da bir başka deyişle onun bir kısmına
hayat vermeye muvaffak olabilmiştir. Yine bu mitolojiye göre, maddî âlemin
yaratıcısı Demiurg Ptahil, kötü güçlerin oyununa gelmiş, onlar tarafından kandırılmış ve sonuçta onlarla işbirliği yapmıştır. Bunun sonucu olarak da yarattığı
yeryüzüne karanlık ve kötü unsurlar hâkim olmuştur.55
Kozmosu düzenleyen yaratıcı gücün ilahî elçi olduğunu öngören Manihesit gelenek dışında, gnostik düşünceye göre demiurg, lanetli, kötü tabiatlı,
habis, şehvetperest, acımasız ve korkunç görünümlü bir varlık olarak tavsif
edilir. Çeşitli gnostik metinlerde o, ölümün babası, düşmanlık ve kıskançlığın
kaynağı olarak görülür. İlahi âlemden kaynaklanmasına ve ışık âlemine ait bazı
güçler taşımasına karşın, onun eksikliklerle dolu olduğu vurgulanır. Gnostisizmde Demiurgun en çarpıcı karakteristik özelliği, onun cahil, aptal, haddini
bilmez ve ne yaptığının farkında olmayan bir varlık olmasıdır.
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Sabiîlik ve Deysânîlik gibi doğu kültürler arasında gelişmiş olan hemen
bütün Gnostik geleneklerde bir düalitenin varlığı bilinmektedir. Bu yüzden
mutlak iyiliğin ifadesi olan nur ile mutlak kötülük, yani zulmet sürekli bir mücadele halindedirler. Varlık itibariyle her ikisi de farklı kökenlere sahip olmakla
beraber, aralarında süregelen mücadele aynı zamanda nurla zulmet arasındaki
mücadelenin aktif sürecini oluşturmaktadır. Nûrun, zulmete karşı verdiği mücadelede başarılı olarak ondan kurtulması sonucunda her şey aslî konumuna
dönecektir.56
3.İnsan Anlayışı
Gnostik kültürlerde düalite inancı gereği insan varlığının önemli bir yer
tuttuğu görülmektedir. Bu yüzden onun daima Gnostik dinlerde, nurla zulmet
veya iyililikle kötülük arasında süren mücadelenin bir parçası olduğuna dikkat
çekilmektedir. Dış âlemde nur ve zulmet mücadelesi şeklinde gerçekleşen çekişme, aslında insanın iç âleminde iyilik ve kötülük savaşımı olarak devam
etmektedir. Dolayısıyla buy durum insanın diğer varlıklardan farklı bir konumda olmasını sağlamaktadır. Sonuçta gnostik düalizm insanları nur ve zulmet inançları gereği çeşitli gruplara ayırarak kendi aralarındaki mücadelelere
de yer vermiştir.57
3a. Ruh-Beden İlişkisi
Işık ve karanlık arasında varsayılan katı bir düalizme dayalı olan Gnostisizm, insana ilişkin bir trikotomi kabul eder. Buna göre insan, üç farklı unsurdan, beden, ruh ve candan ya da maddî yön, ruhsal yön ve psişik yönden oluşan bir varlıktır. Gnostik antropolojiye göre, beden ve can ya da psişik yön,
maddî âleme ait olduklarından tamamıyla olumsuz nitelikler taşırlar. Buna
karşılık, ruh ise ilahî âleme aittir; dolayısıyla hayat ve ışık gibi olumlu nitelikler
taşımaktadır. Beden ve can, maddî âlemle beden içerisine düşmüş/atılmış bir
ışık varlığı olan ruh için bir hapishane olarak tanımlanır. Ruhun kendisini bu
hapishaneden kurtarması için beden ve cana karşı koyması lâzımdır.58
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Gnostik sistemlerin insan anlayışına bakıldığında, Gnostik düşüncede insanın yapısıyla ilgili bir üçlülüğe yer verildiği dikkati çekmektedir. Buna göre
insan üç unsurdan; yani ruh, beden ve neftsen oluşmaktadır. İnsanı oluşturan
bu üç unsurdan ruh, köken itibariyle ışık âlemine aittir. O, ilahi takdir gereği
kötülük âlemine ait olan yeryüzüne ve kötülüğün bir parçası olan bedene düşmüş ya da atılmış bir varlık ya da bir cevherdir. Öte yandan, beden ve nefs ise,
yapıları gereği kötü tabiatlı ve süflîdirler; zira bunlar kötülük âlemine aittirler.
Gnostiklere göre, beden içerisinde ruh, hapishanedeki bir tutsak gibidir. Zira
ruhu çepeçevre kuşatan beden, onu elden kaçırmamak amacıyla tutsak etmiştir
ve onun iyilik ve ışığının dışa aksetmemesi amacıyla elinden gelen her şeyi
yapmaktadır. Ruh ise, maddi âleme ve bedene atılmış olmaktan hiç memnun
değildir. O, kendi asıl vatanı olan ilahi âleme geri dönebilmek ve yükselebilmek
için yanıp tutuşmakta ve bunun özlemini çekmektedir. Işık ve iyilikle ezelîebedî mücadelesinde bir ışık unsuru olan ruhu tutsak etmiş olan kötülük, ruhun kaçmasını engellemek için bedeni ve her türlü dünyevî istek, arzu ve ihtirası temsil eden nefsi kullanmaktadır. Kısacası, ruhun bu dünyadan kaçışı beden ve nefs ile engellenmeye çalışılmaktadır.
Yaşantısında gerek ahlâkî açıdan gerekse fiziksel açıdan acı ve ıstıraplarla karşı karşıya olan insana bunlardan kurtuluşun yolunu göstermek, Gnostik
inanç sisteminde de öğretilerin merkezinde yer alır. Gnostikler, kötülüğün yüce
Tanrı’nın tasarrufu dahilinde olduğunu ya da ondan kaynaklandığını kabul
etmezler. Onlara göre tapınılan yüce varlık mutlak iyilik ve güzellik nitelikleriyle mücehhezdir. Kendisi her türlü kötü vasıftan uzak olduğu gibi, kötülüğe
neden olması, yaratması veya kötülüğün ondan neş’et etmesi de söz konusu
olamaz. Öte yandan, Gnostiklere göre insanın aslı varlığını oluşturan ve yüce
tanrısal âlem ait olan ruh da yapısı gereği kötülükten uzaktır. O halde kötülüğün kaynağının bir başka yerde aranmasına ihtiyaç vardır. İşte bu noktada diğer düalist akımlarda olduğu gibi, Gnostisizmde de insanı ve âlemi açıklamada
çift kutuplu bir izaha verilir. Gnostik geleneklerde tüm kötülüklerin kaynağı
olarak maddî âlem gösterilir.59
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Sabilerin insanın oluşumu ve aslî yapısı ile ilgili tasavvurları, kâinatın ve
dünyanın yaratılışı mitolojisiyle bir bütünlük arz etmektedir. Yarattığı dünyanın kötü güçlerce ele geçirilip doldurulduğunu gören Demiurg Ptahil, hiç olmazsa dünyada kendisine vekâlet edecek bir varlık meydana getirmek ister ve
insanı yaratmayı planlar. Ancak, kötü güçler yine onu kandırmayı başarır ve
onunla bu konuda da işbirliği yapar. Böylelikle insanın maddî yönünü oluşturan ceset, Ptahil tarafından yaratılır.60
Sabiilere göre, insan madde ve ruhtan oluşan iki farklı unsurdan meydana gelmiştir. Ceset maddi varlığı itibariyle kötülük ve karanlığı, ruh ise iyilik ve
nuru temsil eder. Ceset varlık itibariyle bu süfli âleme aittir; ruh ise takdir gereği ilahî ışık âleminden bu süflî dünyaya indirilerek cesede konulmuştur.61
Gnostiklerin genel ve ortak tezi, tanrısal şeyler hakkında gizli (ezoterik)
bir bilginin (gnosis) var olduğu ve bu bilgi sayesinde insanın kurtuluşunun
mümkün olduğu tezidir.62
İnsan, ruhu ile duyusal, empirik doğaya bağlıdır ve onun zorunluluklarına tabidir. Buna karşılık aklı veya tinsel yanı ile bu doğanın zorunluluklarından, engellerinden kurtulma, özgür olma imkânına sahiptir. İşte sözü edilen
bilgi, yani gnosis, irfan onu doğanın amacının ve yasasının dışına çıkaracak ve
gerçek benliğine kavuşturacaktır. Gnostiklerin bu bilgisinin ne felsefî bir bilgi,
ne de Eski Ahit gibi dinsel kitaplarda içerilmiş bir bilgi olmayıp, kendilerinin
özel olarak bir çağrı, bir sezgi biçiminde almış oldukları kozmos-üstü (supracosmic) bir vahiy olduğunu öne sürerler.63
Bütün Gnostik gelenekler, ruhun asıl vatanının ışık âlemiyle özdeş olan
yüce tanrısal âlem olduğunu ve ruhun, hayat, ölümsüzlük, ışık, verimlilik, iyilik, düzen gibi ışık âleminin üstün niteliklerini taşıdığını kabul ederler. Ruh,
ışıkla karanlık, ya da iyilikle kötülük arasındaki çekişmenin aktif mücadele
döneminde, kötülük ve karanlığın tecavüzkâr davranışlarının önlenmesi, onun
tekrar kaos âlemine hapsedilmesi ve tutsak edilen ışık varlıklarının kurtarılması
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amacına yönelik ilahî bir planın (kaderin) yürürlüğe konulması bağlamında
yeryüzüne indirilerek bedenle nefs hapishanesine konulmuştur. Ruhun bu hapishanede karanlık ve kötülük güçlerine karşı ortaya koyacağı direnç ve kurtuluş yolunda göstereceği performans, karanlık ve kötülüğün bütün planlarını alt
üst edecek; onların ışık âlemine yönelik tehditlerini boşa çıkaracaktır. Gnostik
geleneklerde dişil bir ışık gücü olarak tasavvur edilen ruhun, kendi öz vatanından alınarak kötü ve karanlık beden içerisine konulmaktan hiç de hoşnut olmadığına inanılır.64
Maniheizm’de, diğer gnostik sistemlerde görülen, insanın bedeninin yaratılması sonrası ruhun ilâhî âlemden bedene indirilmesi tasavvuru müşahede
edilmez. Bunun yerine Maniheistler, karanlıkla yapılan ilk mücadelede karanlığa tutsak düşen ve arkonlarca yutulan ışık parçalarının, insanın ışık âlemine ait
olan ruhsal yapısını oluşturduğuna inanırlar. 65
3b.Kurtuluş (Hidâyet)
Gnostik görüşe göre, dünya kusurlu ve eksiktir, ancak bu kusur kişinin,
dünyadaki ve içimizde iyiliklerin de bulunduğunu fark etmemize engel olmamalıdır. Dünyada iyi şeylerin de olması, aslında hepimizin kurtuluşa erebileceğinin bir işareti olarak görülmelidir.66
Sabiîliğe göre beden, maddî dünyaya aittir. Bundan dolayı kurtuluş, beden için değil, ruh için geçerlidir. Ruhun kurtuluşu da, doğru inanç ve ibadetlere bağlanma sonucunda bedenden ve dünyadan ayrılması ile gerçekleşmektedir. Sâbiîler, doğru inanç ve ibadetler ile birlikte kurtuluş yolunda “Tanrısal
Bilgi”nin de önemli olduğunu kabul etmektedirler. Çünkü onlar için bu bilgi,
sonradan kazanılmayan ve öğrenilmeyen bir bilgidir. İnsanın kurtuluşu da bu
bilgiyi alabileceği uygun ortamı sağlaması ile mümkündür. Yanlışa ve yaratılaşa aykırı hale düşmemek için Tanrı, ona yardım etmek ve doğru yolda yürümesini ve Işık Âlemi’ne yükselmesini sağlamak için “Işık elçisi”ni görevlendirmektedir. Işık Elçisi (İlâhî Elçi) sahip olduğu “kutsal bilgi” sayesinde “kötü güçler”
karşısında başları sağlamaktadır. Onun kötü güçlere karşı savaşırken kullana-
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cağı maddî silahları da vardır. Bu silahlar arasında; zeytin ve menekşe dalından
yapılarak başa giyilen küçük bir taç da bulunmaktadır. Kötü güçlere karşı silah
olarak kullanılan bu şeyler, Sâbiîlerin günlük ibadetlerinde de kullanılmaktadır.67
Sâbiîlere göre, “ilk kurtuluş”; Âdem’in kişiliğinde gerçekleşmiştir. Âdem,
yaratıldıktan sonra kötülükten uzak kalmış, Işık Kralı’na itaat etmiş ve kendi
kurtuluşu için yalvarmıştır. Âdem’e Tanrısal Bilgi iletilmiş ve böylece Âdem’in
ruhu Işık Evreni’ne yükselmiştir.
Ruhun, kendi aslî yapısında mevcut olan çağrıya, kendi özünün ve kökeninin bu maddî âlemden farklı, bu âleme yabancı olduğu hakikatine kulak
vermesi gerekir. Bu yüzden, “çağrı” motifi bütün Gnostik kurtuluş öğretilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu çağrı, akılla ya da tecrübî verilerle ilişkili bir
çağrı değildir. İnsanın gerçek benliğinin ifadesi olan ruhun yapısında bulunan
bir özelliktir. Kurtuluş için kendi benliğine dönen, ona karşılık veren insan bu
çağrıyı hissedecek ve ona cevap verecektir. İnsanın kendi benliğinin farkına
varması ve benliğinin/ruhunun ait olduğu aslî âlemi ve özelliklerini kavraması,
bu çağrıya olumlu yanıt vermesi demektir.68
Gnostik kurtuluş öğretisi, ruhun beden ve nefs hapishanesinden kurtularak kendi aslî âlemine, yani ilahî ışık âlemine dönmesini merkezi bir düşünce
olarak kabul eder. Gnostik düalizme göre, sonunda her şey kendi âlemine ve
aslî yapısına/niteliklerine döner. Bir başka söyleyişle, ruh, ana vatanı olan ışık
âlemine dönerken, beden ve nefs ise ait oldukları karanlık ve kötülük âleminde
kalırlar.69
Şehristani’ye göre, Sâbiîlerin dinlerinin esası, ruhi/ruhani varlıklarla
inanmaktır. Kâinatın oluştan (hudûs) münezzeh, hakîm, yaratıcı bir yapıcısı
olduğunu kabul ederler. Bize farz olan onun yüceliğine ulaşamayacağımız bilmektir. Ona ancak yakın olan, özü temiz, iş ve hareketlerinde kutlu ruhaniler
yardımıyla erişilir. Onlar, Allah’a isyan etmezler. Biz onlara yaklaşır ve onlara
güveniriz. Onlar bizim rablerimizdir. Bize farz olan nefislerimizi şehvet ve ta-
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biat kirlerinden temizlemektir. Böylece aramızda münasebet kurulur. Vasıta
olan ruhaniler kuvvetlerini yüce tanrıdan alırlar ve aşağı varlıklara verirler. Her
ruhaninin bir heykeli vardır. Ruh, o heykeli idare eder ve gereği kadar heykeli
hareket ettirir.70 İslâm’daki tarikat şeyhlerinin kendilerini bu duruma yükseltmelerinin kaynağını, böylece yabancı kültürlerin ve inançların etkisinde ortaya
koyduklarını söylemek mümkündür. Bunun için böylesi bir tasavvuf ve tarikat
sisteminin Kur’ân’ın temel inanç öğretilerine zıt bir din anlayışını temsil ettiği
sonucuna varılabilir.71
Gnostik düşüncede hidayet, süflî madde âlemine düşen ruhun tekrar ilahi âleme yükselmesidir. İlahi alemin bir parçası olan ruh ölümsüzdür. Ölüm,
ancak süflî olan maddi varlıklar ve insan söz konusu olduğunda, beden için
geçerlidir. Hidayet, “kutsal bilgi” ile başlar. Ancak bu bilgi kazanılan, alınan,
ulaşılabilen bir bilgi değil, bahşedilen ve bağışlanan bir bilgidir. Duyu ve algılarımıza dayalı tecrübe dünyamıza ait verilerle bu bilgi algılanamaz, kavranamaz, anlatılamaz ve ifade edilemez. Ruh, gerekli şartları yerine getirerek bu
bilgiyi almaya hak kazanırsa, Yüce Kurtarıcı tarafından bu bilgi kendisine ilham edilir. Kendilerine bu bilgi bağışlanmış kişilerin bunu dışa aksettirmeleri,
ifşa etmeleri büyük suçtur. 72 Bu bilgi, epistemolojik açıdan ilgi, yönelim, araştırma, çaba ve kazanma ürünü elde edilen nesnel bir bilgi türü değil, seçkinlere
özgü özel ve kutsal bir bilgidir. Herkese açık, genel-geçer, müşterek ve nesnel
bir hale getirilemez. Zaten bu bilgiye herkesin ulaşması da mümkün değildir.
Bu bilgiyi Yüce Kurtarıcı seçkin ve özel kimi insanlara bahşeder ve bağışlar. İşte
burada bu sırlı ve gizemli bilgi kendilerine bahşedilen kimselerin bunu dışa
vurmamaları ve hiç kimse ile paylaşmaları esastır. Oysa sahih bir din anlayışı,
sırlar âleminin özel bilgisine sahip kimselere dayandırılarak oluşturulamaz.
Çünkü dinde vahiy alma kabiliyeti sadece peygamberlere aittir ve peygamberler bu bilgileri saklamayıp, insanların hidayete erişmelerini ve doğru yolu bulmalarını sağlamak için onlara iletmektedirler. Böylece insanlar zihnen aydınlanarak dini esasları hakkında doğru bilgi edinmiş olurlar. Hidayette, bir bakıma
başlangıçta, Allah’ın insana bahşettiği güç, imkan, meleke ve aklını kullanmak
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suretiyle irade, seçim ve yönelimini ortaya koyması büyük bir rol oynamaktadır. Ama Gnostik sistemde böyle bir çaba ve hidayet anlayışına pek yer verilmemektedir. Böyle bir anlayış, insanların ve toplumların kendilerinin kabiliyet
ve imkanlarını kullanma cesaretlerini ortadan kaldırır. Oysa Kur’ân, toplum
içinde doğru din anlayışının oluşturulup yerleşmesi için, nasların yanında afâk
ve enfüsteki belgelerin de dikkatlice gözlemlenerek okunması, onlar üzerinde
nazar ve tefekkür eyleminde bulunmayı tavsiye etmektedir. Kur’an’da toplumların kendilerinde bulunan meziyetlerini ve kendi durumlarını değiştirme kabiliyet ve gücüne haiz bulundukları beyan edilir [el-Enfâl Sûresi, 8/53; er-Ra‘d
Sûresi, 13/11]. Bu durumda, Gnostik sistemde din, sırlı ve gizemli bilgileri içeren bir alan olarak kabul edilmekte ve dış âlem ile bağları kopartılmaya çalışılmaktadır. Halbuki dış âlem beş duyu kanalıyla nesnel bilgi elde etmede bir
basamak ve merdiven işlevi görmektedir.
Gnostik düşünceye göre, ruhun, bu bilgiye doğrudan vakıf olma veya
kendi kendine ulaşabilme imkanı yoktur. Bu durumda ruh, yüce tanrının gerçekliği ile ilgili bu kutsal, gizli bilgiyi getirmekle görevli olan bir kurtarıcıya, bir
aydınlatıcıya ihtiyaç duyar. Bu kurtarıcı, yüce tanrı tarafından bilgiyi almaya
hazır durumda olan ruhlara ilahi bilgiyi iletmekle görevlendirilmiştir. Kurtarıcı
ya da mürşidin çarpıcı özelliği, süflî âlemde irşat edici olarak görevlendirilmeden önce bizzat kendisinin de ilâhî takdir gereği bu kötü âlemde yaşamayı,
burada kurtuluşun yolunu aramayı ve nihayet kurtarıcı bilgiye vakıf kılınarak
süflî âlemden kurtarılmayı tecrübe etmiş olmasıdır. Daha doğru bir deyişle o,
bizzat kendisi kurtarılmış kurtarıcı, irşat edilmiş olan bir mürşittir. Mürşitsiz
hidayet ve kurtuluş olmaz.73 Ortadoğu kültüründe böyle bir hidayet ve kurtuluş öğretisi, şöyle ya da böyle Şia ve Ehl-i Sünnet üzerinde mehdilik inancı olarak yansımasını bulmuş olduğunu söylemek mümkündür. Oysa burada en
büyük hidayet kaynağı olarak Kur’ân ikinci plana atılmaktadır. Çünkü böyle
bir düşüncede toplumların iyileştirilmesi ve bozuklukların giderilmesinde
mehdiye ihtiyaç vardır. Mehdinin gelişiyle birlikte, bütün ahlâkî kötülüklere
son verilir; savaşlar, fitneler ve zulüm ortadan kaybolur.
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Gnostiklerin kendilerine özgü bir metafizikleri vardır. Metafiziklerinin
tepesinde en yüksek Tanrı veya Baba olarak adlandırdıkları, Varlık’ın ötesinde
olan aşkın bir ilke bulunur.
Gnostik düşünceye göre beden hapishanesi içinde bulunan ruh, bu hapishaneden kurtulduktan sonra kendi asli mekanı olan ilâhî âleme doğru bir
seyahate çıkar. Dolayısıyla onun yeniden beden hapishanesine dönmesi söz
konusu değildir.
Gnostikler, diğer insanlardan farklı olarak kendilerinin Gnosise (bilgi) ya
da gizli bilgiye sahip olduklarını ve bu bilgiye sahip olmadan, kişinin kurtuluşunun mümkün olmayacağını vurgularlar.
Gnostik geleneğin çeşitli bakış açıları: Gnostisizmin temel karakteristiklerinden Reedemer (Kurtarıcı) Motifi, düalizm, gizli bilgi (Gnosis) düşüncesi ile
Gnostik mitolojik semboller, Gnostik antropoloji, kozmoloji ve kurtuluş öğretisi.
Gnostik Reedemer (Kurtarıcı) Motifi. Maddî âleme karşı olumsuz bir
yaklaşımı esas alan ve insanın gerçek vatanının bu âlem olmadığını, zira onun
bu âleme düşmüş/atılmış bir varlık olduğunu kabul eden Gnostisizmde insan,
maddî âlemdeki bir tutsak olarak düşünülür. Maddî âlemde tutsak edilmiş olan
bu varlığın kurtarılışı için gerekli olan ilâhî bilgi (Gonosis), kurtuluş isteği ve bu
isteğe cevap veren yanı sıra, kendisini kurtuluş yoluna iletecek ilâhî bir kurtarıcının, bir Redeemer’in varlığı da gerekli görülür.
Gnostisizmde insan yüce Tanrı’dan uzaklaşma neticesi olan düşüş ile kötülük dünyasında günah ve ölüme tutsak olmuş bir mahkûmdur; düşüşün sarhoşluğunu üzerinde taşımaktadır. Ancak kurtuluş için insanın uyandırılması,
kendisinin ve çevresinin gerçek mahiyetini kavramaya ve düşünmeye sevk
edilmesi gereklidir.
Gnostik geleneklerde gizli bilgi doktrini oldukça önemlidir. Gnostisizme
adını veren Gnosis (bilgi, hikmet), yalnızca Gnostiklerce bilinebilen, maddî
âlem ve bu âlemin yöneticilerince anlaşılmayan bir bilgidir. Gnosis, ilâhî âleme
yönelik hakikatin, kurtuluşun bilgisidir.
4.Peygamberlik Anlayışları
Sâbiîlikte gerçek bir peygamberlik inancının olup olmadığı tartışmalıdır.
Sâbiîler, yabancı komşularının sorularına cevap olması sadedinde Yahya’nın
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kendilerinin peygamberi olduğunu ifade ettikleri anlaşılmaktadır. Peygamberi
bir din kurucusu olarak tanımladığımızda, böylesi bir peygamberlik inancının
Sâbiî geleneğinde mevcut olmadığı müşahede edilecektir. Zira Sâbiîler, dinlerinin herhangi bir tarihî şahsiyet tarafından kurulduğunu kabul etmezler. Nitekim
onlar, dinlerinin Yüce Işık Tanrısı tarafından insana verilen bir proto-din olduğuna
inanırlar. Dolayısıyla ne Âdem, ne Yahya ne de başka bir tarihî şahsiyet, bir inanç ve
ibadet sistemi olan Sâbiîliğin kurucusudur. Öte yandan peygamber bir din kurucusu değil de, bir inanç ve ibadet sisteminin temsilcisi ve öğreticisi olarak ilâhî
güçlerce görevlendirilen bir kişi şeklinde değerlendirildiğinde, böylesi bir peygamberlik inancının Sabiîlikte mevcut olduğu müşahede edilmektedir.
Sâbiîlerin, peygamberleri Düalizm inancına paralel olarak değerlendirmeye çalıştıkları dikkati çekmektedir. Çünkü Sâbiî metinlerinde iki grup peygamberin mevcudiyetinden bahsedilmektedir: Sâbiîlerce iyi olarak kabul edilmeyen İbrahim, Musa ve
İsa gibi tarihî şahsiyetlerin oluşturduğu ilk grup, Nbiha d Kadba (sahte peygamber veya sahteliğin peygamberi) olarak adlandırılır. Bu kişiler, kötülüğün
ve karanlık güçlerin temsilcileri ve Sâbiîlerin muhalifleri olarak değerlendirilirler. Nbiha d Kuşta (gerçek peygamber ya da doğruluğun peygamberi) olarak
adlandırılan ikinci grupta ise, Sâbiîliğin temsilcisi ve eğiticisi olarak Yüce tanrı
tarafından görevlendirilen Şit ve Yahya bulunmaktadır. 74 Sâbiîler, “gerçek peygamber” olarak nitelendirdikleri bu kişilerin Sâbiî inanç ve ibadetlerini muhafaza etme ve uygulama konusunda samimi birer mümin ve büyük önder olduklarına inanırlar.
5.Mehdi İnancı
Sâbiîlik anlayışında dünya, Âdem’in yaratılışından Kıyamete kadar sürecek olup, 480.000 yıllık bir süreci kaplamaktadır. Bu süre, dört dönemdir. Dördüncü Dönem’in son 2.000 yılı; Kudüs’ün kurulması ile başlayan, kötülüklerin
ve savaşların giderek arttığı bir dönem olacaktır. Âhir zaman kötülük, zulüm,
fitne ve savaşların gittikçe arttığı bir dönemdir. Bu dönemde Sâbiîler aleyhine
zulüm ve takibat yoğunlaşır. Ayrıca, bu dönemde tabiî dengede bozularak altüst olur; kıtlık, kuraklık, doğal felaketler ve çölleşme yaygınlaşır. Bu dönemde
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pek çok şey ter yüz olur: Sözgelimi, efendilerin hizmetçi ve hizmetçilerin efendi
olması gibi. Bundan başka, salgın hastalıklar ve çeşitli belalar insanları kasıp
kavurur.75
Sâbiî inancına göre, âhir zamanda görülen felaketlerin ve ahlâkî bozukluğun artması, dünyanın sonunun yaklaşıldığının bir göstergesi olmakla beraber, işte âhir zamanın sonlarına doğru dünyanın sonun geldiğinin bazı işaretleri
de görülecektir. Bu işaretler; bir yıldızın okyanusa düşmesi, yedi denizin sularının kızarması, bu sulardan içenlerin kısırlaşması ve son olarak da, büyük bir
fırtınanın çıkmasıdır.76 Görülecek olan bu işaretler dünyanın sonuna iyice yaklaşıldığının birer göstergesi olacaktır. Sâbiî inancına göre, yeryüzündeki kötülüğün her alanda (fizikî ve ahlâkî) had safhaya ulaştığı ve artık dünyanın sonunun geldiğini gösteren işaretlerin zuhur ettiği bu son dönemde yeryüzüne Kral
Burzin’in oğlu Kral Praşai Siva egemen olacaktır. İsmi kelime anlamı itibariyle
“son savaşçı” ya da “son kral” demek olan bu kral, yeryüzünde altın bir dönem
başlatır.
Hükümranlığı döneminde ahlâkî ve fizikî bütün kötülükler ortadan kaybolur. Yeryüzünde mutlak adalet ve saâdet hâkim olur. Önceki dönemlerde
görülen ahlâksızlık, zulüm, düzensizlik vb. kötülükler bu kralın hâkimiyeti
döneminde müşahede edilmez. Ayrıca, bu dönemde tabiî âlem açısından her
şey mutlak iyi ve güzel olur. Öyle ki hiç kış mevsimi yaşanmaz. 77 Böylelikle
mehdi Praşai Siva dönemi bir altın çağı andıracak ve Mehdi’nin Egemenliği
Kıyamete kadar sürecektir.
Mehdi Praşai Siva’nın hükümdarlığı dünyanın sonuna kadar devam edecektir. Dünyanın sonu geldiği zaman vaftiz için kullanılan ve “İlâhî Işık Âlemi”nden geldiğine inanılan Yardna (Hayat Suyu) adı verine vaftiz suyu yeryüzünden çekilecektir. Bu suyun yerine okyanuslardan kaynaklanan yeşil su akacaktır. Bu suyun yaydığı koku havayı zehirleyecek ve bu havayı teneffüse eden
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ruhlar bedenden ayrılacaktır. Böylece yeryüzündeki tüm insanlar ölecek ve tüm
hayat son bulacaktır.78
Görüldüğü üzere, bu son mutluluk, saadet ve iyilik dönemi, yeryüzünün
hemen hemen bütün dinlerinde görülen mehdilik dönemidir.
Sonuçta, Mehdi inancına göre, Praşai Siva’nın hükümranlığı sürecinde
bir yandan ahlâkî ve sosyal her türlü kötülükler son bulacak, öte yandan tabiî
âlem açısından her şey mutlak iyi ve güzel olacaktır. Bu inanç, Ortadoğu inanç
ve kültürlerinde kurtarıcı Mesih bekleme anlayışının yerleşmesine zemin hazırlamış ve birtakım yansımaları olmuştur. Daha doğrusu toplumların kendilerini
değiştirmeleri ve iyileştirmeleri; tarihi yönlendirmeleri ve umutları Mehdi’nin
gelişine bağlanmıştır. Aslında Gnostik dinler, dünyayı karanlık âlem olarak
addettikleri için, maddî dünya hiçbir zaman ahlâkî ve sosyal kötülüklerden
arınmış bir vaziyette bulunmamakta ve bu noktada kötümser bir tavır takınılmaktadır.
D.İslam’ın İnanç Sisteminin Savunusu: Yabancı Din ve Kültürlerle
Etkileşim ver Mücadele
Yeni Eflatunculuk ve Gnostik akımların, İslam düşüncesine çeşitli açılardan tesir etmiş olduğuna; İslam kelamında ve Mezhepler Tarihinde farklı şekillerde farklı konuların tartışılmasını sağlayacak şekilde tezahür ettiğine tanık
olmaktayız: Ulûhiyet, zat-sıfat ilişkisi, düalizm, hayır-şerrin kaynağı, mistik
bilgi, gizemcilik, tevil gibi.
Mezhepler Tarihi yazarları, Allah’ın sıfatlarını inkâr görüşünü Ca‘d b.
Dirhem ve Cehm b. Safvân gibi iki şahsa bağlamaktadırlar. Ca‘d b. Dirhem,
İslâm toplumu içinde Kur’ân’ın yaratılmış olduğu konusunda ilk konuşan
adamdı. Cehm b. Safvân, Cehmiyye’ye nispet edilen fikri ondan öğrenmiştir.
Makrizî’ye göre, Meşrık bölgesinde İslâm’da ilk olarak sıfatların inkârı görüşüne kâil olan adam, Cehm’dir.79 Cehm b. Safvan büyük bir fikrî ekolün başıdır.
İslâm düşüncesinde kendisinin büyük bir tesiri olmuştur. Ca‘d b. Dirhem’in,
ilâhî sıfatların nefyi konusundaki görüşünü alarak geliştirmiş ve tarihi bir vakıa
olarak bu fikir onun ismine bağlanmıştır. Hatta Cehmiyye kelimesi, ilâhî sıfatla-
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rı inkâr edenlerin özel ismi haline gelmiştir. Cehm, aşırı bir tutum içine girmiş
esmâ-i hüsnâ’yı da inkâr etmiştir. Bu nedenle Cehmiyye “Mutlak inkârcılar”
yahut “Gâliyye” (aşırılar) diye nitelendirilmiştir. Bu isimlendirme, onları, sıfatların zât ile aynîliğini kabul eden Mu‘tezile’den ayırmak için yapılmıştır. Yine
bu yüzden Ehl-i Sünnet âlimleri ve fakîhler Cehm’in görüşlerini reddetmişler
ve bu görüşlere bir bid‘at nazarıyla bakmışlar ve Cehmiyye’yi dalâlet sahipleri
addetmişledir.80
Vâsıl, Mu‘tezile içinde Allah’ın sıfatlarını inkâr eden ilk kişi itibar olunmaktadır. Çünkü ona göre, Allah’a sıfat isnâd etmek, şirke götürüp yol açar. Bu
sıfatları inkâr görüşü ilk çıkış şeklinde olgunlaşmamıştır. Vâsıl açık bir iddia ile
bu işe girişmiş, o iddia kadîm ve ezelî iki ilâhın mevcudiyetinin muhâl olması
hususundaki ittifaktır. Vâsıl, bu noktadan hareketle kim kadîm bir manâ veya
sıfatın varlığını kabul ederse, iki ilâh kabul etmiş olur, demiştir. 81 Vâsıl, ulûhiyyet görüşünü “mübhem bir vahdaniyet” mefhumuyla şekillendirmiştir.82 Ondan sonra gelem Mu‘tezile âlimleri, eski felsefe kitaplarını mütalaaya başlamışlar ve bu meselede geniş bilgi sahibi olmuşlar, birtakım neticeler ve başka çözümler elde etmişlerdir. Mu‘tezile ricâli nazarında sıfatların nefyi çeşitli şekiller
almıştır. Mensupları filozofların kitaplarını okuduktan sonra, Allah’ın bilen
(âlim) ve güç yetiren (kâdir) olduğu şeklindeki bütün sıfatları reddetmişlerdir.
Daha sonra, zâtî sıfatlar olarak kabul edilen bu vasıfların, Ebû Alî el-Cübbâî’nin
dediği gibi, kadîm zâtın iki itibarı yahut Ebû Hâşim el-Cübbâî’nin dediği gibi,
iki hal olduğunu öne sürmüşledir. Ebû’l-Hüseyin el-Basrî’nin eğilimi ise, her
ikisini de bilme sıfatına irca etmek şeklinde ifade dilebilir. Bu ise, filozofların
mezhebinin aynıdır. Oysa Şehristânî’ye göre, Selef, ilâhî sıfatların Kitap ve Sünnet’te zikredilmesinden ötürü bu düşünceye karşı çıkmaktadır.
Sıfatları selbî yolla açıklama metodunu ya da selbî açıklamayı İslâm düşüncesinin saflarına bu babda Mu‘tezile’den önce gelmiş olan iki kelâm âlimi,
Dırâr b. Amr ve Hüseyin b. Muhammed en-Neccâr idhal etmiştir. Eski ve yeni

80

81

82

İrfan Abdülhamîd, İslâm’da İtikadî Mezhepler ve Akaid Esasları, çev. M. Saim Yeprem, Marifet
Yayınları, İstanbul 1983, s. 245.
Ebû’l-Feth Muhammed b. Abdilkerîm eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, neşr. Muhammed
Keylânî, Beyrut 1406/1986, c. I, s. 46.
Duncan B. Macdonald, The Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theoriy, Khayats, Beyrut 1965, s. 136.

124 İkinci Oturum

araştırıcılar, sıfatların selbî yolla açıklanması fikrinin Yunan felsefesinden ve
özellikle Neoplatonizm’den kaynaklandığı inancındadırlar.
Tevhîd konusundaki görüşlerinin aklîleştirilmesinde Mu‘tezilî âlimlerin,
Aristoteles’in kendisinde zât ve sıfatın, düşünce ve düşünce objesinin aynı olduğu saf fikir
Mu‘tezile ricâli selbî açıklama metodunu alıp ona muhtelif şekiller kazandırmışlardır. Ebû’l-Huzeyl el-Allâf’a bunu şöyle izah ediyordu: Sen Allah
âlimdir, dediğin zaman ona ilim nisbet etmiş olursun ki bu ilim Allah’ın zâtıdır;
O’ndan cehli de nefyetmiş olursun. Yine Allah kâdirdir, dediğin zaman O’na
Allah’ın zâtından ibaret olan kudret nisbet etmiş olursun ve O’ndan aczi nefy
etmiş olursun. Allah hayy’dır, dediğin zaman Allah’ın zâtından ibaret olan
hayat isbat etmiş, O’ndan ölümü nefyetmiş olursun. Kezâ diğer sıfatlar hakkında da b u böyledir.83 İbrahim b. Seyyâr en- Nazzâm ise şöyle bir açıklama serdediyordu: Allah âlimdir, sözümüz zâtının isbâtıdır, O’ndan aczin nefyidir.
Allah hayy’dir, sözümüz, zâtının isbâtıdır ve O’ndan ölümün nefyidir. Kezâ
diğer sıfatlarda da durum böyledir.84 Nazzâm’ın görüşü, zât ile sıfatları birbirinden tecrid eden filozofların görüşlerine daha çok mutabıktır. Muhtelif sıfatların Aristo tarafından takdim edilen açıklama tarzı, bizzât Nazzâm’ın da takdim ettiği ve teyit ettiği husustur. Nitekim Nazzâm da bu hususta şöyle söylemekteydi: Allah’ın sıfatları muhteliftir, fakat bu çeşitlilik, zâtında değildir. Allah’tan O’nun zâtına ters düşen vasıfları ortadan kaldırmanın çeşitlenmesinden
ötürüdür. Allah’ın zâtına ters düşen bu vasıflar, cehl, acz, ölüm vb. gibi niteliklerdir. Allah’ın zâtı ise muhtelif değil, tektir.85
Şiî fırkalar içerisinde sıfatların nefyi meselesinde aşırı giden İsmâiliyye
fırkasıdır. Onlara göre, sıfatların isbâtı Allah ile mahlûkat arasında ortaklığı
iktiza eder. Bu yüzden, Allah mevcuttur veya değildir, kâdirdir, âciz değildir…
gibi şeyler söylenemez. İsmâiliyye’den söz eden Şehristânî’ye göre, onlar ger-
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çekten sıfatları nefyeden ve ilâhî zâtı bütün sıfatlardan tecrid eden kimselerdir.86
Ortaçağ İslam dünyasında yabancı din ve kültürlere karşı, İslâm’ın inanç
sistemini açıklama ve savunma psikolojisiyle hareket eden Mu‘tezile, mücadelesinde iki büyük rakiple karşı karşıya kalmıştır: 1.Yahudi ve Hıristiyanlar;
2.Zanadıka, Mülhidler, Sümeniyye (Budizm), Maneviyye ve Mecusiler gibi
diğer din mensupları. Burada konumuz açısından, belirtmek gerekirse,
Mu‘tezile, özellikle gnostik unsurlara sahip Seneviyye (Dualistler), Mülhid filozoflar ve Zanadıkayla mücadele etmiştir. Mu‘tezile’nin bu akımlarla ilişki kurması, İslâm dinini düşünce platformunda savunma amacına yönelikti.
Mu‘tezile, dini düşünce alanında akla büyük önem veren ve aklî tartışma metodunu ilk kullanan ekollerden biridir. Mu‘tezile mensuplarını aklî istidlal ve
düşünme tekniğine başvurmaya, Irak kültür ortamında yetişmeleri, dolayısıyla
eski kültür ve medeniyetlerin etkisinde kalmış olmaları ve eski felsefî görüşlere
muttali olmaları gibi nedenler sevk etmiştir. Burada Mu‘tezile’nin akılcı din söylemi geliştirmesinin temelinde Gnostik akımlara ve Düalist doktrinlere karşı yürüttükleri mücadelenin de etkili olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü başta Mu‘tezile
olmak üzere diğer İslam kelamcıları herkes için müşterek ve genel geçer bilgi
elde etmenin peşinde koşmuşlardır. Özellikle Mu‘tezile akılcılığı, nasslar ışığında geliştirilmiş dinî ve kısmî bir akılcılıktır. Dinî referanslarla temellendirilmiş böyle bir akılcılıkla Gnostik inanç ve öğretilerle mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Çünkü bu akımlar, aydınlanmayı ve kurtuluşu maddî aleme mesafe koyuşa ve bu alemden kopuşa bağlamaktadırlar. Bu da insana ve aklına güveni
gölgelemektedir. Çünkü dinin temellendirilmesini tamamıyla gizemli ve sırlı
bilgilere bağlamak, dini esasların ve hükümlerin herkese hitabını, müştereken
kabul ve uygulanmasını güçleştirir.
Mu‘tezile, Allah’tan gelen hayır ve şer, acı ve tatlısına rıza gösterme konusunda Seneviyye ve Mecusîlere muhalefet etmiştir. Zira onlar, görünürdeki
elemlerin, zararların ve kötü huyların Allah’ın fiili olmadığını, şer diye nitelendirdikleri bu şeylerin karanlık (zulmet) fiili olduğunu ileri sürmüşlerdir. Allah
ise, ancak hayır diye nitelendirdikleri lezzetler ve menfaatleri işler. Mu‘tezile
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mezhebine göre, onların bu görüşlerinden, Müslümanların kabul ettiği ve kitaplarda rivayet edildiği şekilde Allah’ın kaza ve kaderinden olan hayır ve şerrin O’na izafe edilmesiyle, yüz çevirmek gerekir. Buradaki şer ile kastedilen
hastalıklar, sakatlıklar, illetler vb. kötülüklerden başka bir şey değildir. Zira
hepsi kendinden olan bu şeyleri Allah, insanların maslahatı için yapmaktadır.
Böylece bunlar dinde nimet, sıhhat ve selâmet açısından kullar hakkında daha
faydalı olur. Çünkü dinin faydaları dünya faydalarından daha önemlidir. Şer ile
kastedilen zina, hırsızlık, zulüm, aşırılıklar değildir. Zira bunlara rıza göstermek gerekseydi, bütün ilgisini onlara ayırıp ardından biz, zina ve aşırılıklara
razıyız ve bunlar Allah’ın kazasıdır, onlara rıza göstermek gerekir demek olurdu ki, böyle bir şey söyleyenin küfrünü gerektirir.87
Her düzlemde adalet ve tevhid ehli olduğunu savunan Mu‘tezile, Düalist
dinlere tepki göstererek tabiî kötülük ve illetlerin Allah’tan olduğuna ve bunlara rıza göstermek gerektiğini ileri sürmektedir. Oysa beşerî kötülüklerin insan
unsurundan kaynaklandığı hususunda ısrarcı tutumlarını sürdürdüklerine
tanık olmaktayız. Fakat burada insan faili, aydınlık tanrısı karşısında karanlık
tanrısı kadar güçlü bir konumda değildir. Çünkü Mu‘tezile mezhebine göre
insan, beşerî ilişkilerde ve düzlemde Allah’ın daha başlangıçta kendisini yaratırken ona bahşettiği imkan ve yeteneklerle karar alıp hareket edip edebilmektedir; daha doğrusu insan, Allah’ın verdiği güçle davranabilen mutlak kâdir bir
varlıktır. Dolayısıyla Mu‘tezile, tıpkı Ehl-i Sünnet gibi doğal kötülükleri Allah’ın kazasına, beşerî kötülülükleri ise insana isnat ederek Seneviyye ve
Mecûsîlerin tevhîd ve adalet konusundaki çıkmazlarından kurtulmaya çalışmaktadırlar.
Mâturîdî’ye göre, azameti yüce olan Allah, hem şer hem de hayır cevherinin yaratıcısı, şer olsun hayır olsun mükelleflere ait fiilin halikıdır. Hükümranlığı çerçevesine girip de, O’nu tarafından yaratılmamış bir şeyin bulunması
mümkün değildir, öyle olsaydı, hükümranlığında ortağı bulunur. Âlemi meydana getirmede dengi mevcut olurdu. Oysa Allah bundan berî ve münezzehtir.
Nitekim Mâturîdî’ye göre, yaratılmaya konu teşkil eden bir şeyi yaratmak, o
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şeyin kendisi değildir; Allah’ın bir fiili işlemesi de aynı durumdadır. Alında
Mâturîdî, burada tekvin mükevvenin ve halk mahlûkun aynı olmadığını demek
istemektedir.88 Allah’ın fiili ilke olarak şer veya hayırla nitelendirilemez, O’nun
gerçekleşen fiili de iyi veya kötü olmakla değerlendirilemez; çünkü O, (hayır ve
şer özelliği taşamayan) kendi fiiliyle mevsuftur. Biz Allah’a hayırlı veya şerîr
olma vasfı nisbet edemeyiz. Ne var ki realite dünyasında iyi veya kötü fiili işleyenin kendisi onunla nitelendirilmeye layıktır.89
Mâturîdî, eziyet veren nesnelerin ve çirkin manzaraların yaratılmasının,
duyu organlarında hastalıklar meydan getirilmesinin hikmet açısından gerekli
oluşunun sebebini açıklamaya giriştiğinde, bütün insanların duyularını aşan
varlık hakkında olumlu veya olumsuz bir inanca sahip olmuş olduklarını belirtir. Ona göre, onların bir kısmı bu varlığa boyun eğmiş, bir kısmı da bilmezlikten gelerek aşağı arzularına önem verip tabi olmuştur. Eğer Allah, duyular
dünyasında sözü edilen şeyleri yaratmamış olsaydı, insanlar çirkini güzelden,
eziyet vereni faydalıdan ayıramaz, bunu yapamayınca da, onların aklı çirkini
güzelden, elem vereni lezzet verenden tefrik edip anlayamazdı. Allah kâinatı
söz konusu edildiği şekilde yaratmıştır ki, insanlar duyular alanına giren farklı
şeyler/nesneler sayesinde bu alanın dışında kalanları “benzetme” yoluyla anlamış ve böylece müşahedeyi aşan her inanç konusunun mahiyeti, müşahede
edilebilenle mukayese edilerek tanınmış olsun.90 Mâturîdî, kötülük olmadan
iyiliğin değerinin bilenemeyeceğini; metafizik âlemin, müşahede edilebilenle
mukayese yoluyla tanınabileceğini vurgulamaktadır.
Mâturîdî’nin düşünce sisteminde, aslında zararlı hiçbir şey yoktur ki, diğer bir yaratık için faydalı olmasın. Şu halde bu tür nesneler, kendiliklerinden
zararlı olmamıştır. Ne var ki yerli yerinde iş gören ve her şeyi bilen bir yaratıcı
ve yönetici vardır ki, onları birine eziyet verirken, diğerine fayda sağlayan bir
konumda düzenlemiştir. Sonuç olarak kötülüğü yaratanın ayrı bir tanrı olduğunu söylemek isabetli olmaktan uzak bir telakkidir. Faydalı ve zararlı cisimleri
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yaratmanın hikmetleri vardır, ilâhî fiil fayda ve zararla nitelendirilemez, çirkin
ve güzel nesnelerin bu vasıflarıyla birlikte icat edilmesi hikmetin özünü oluşturur ve her şeyi yerli yerine koymam ilkesini gerçekleştirir. Allah faydalı ve zararlı nesneleri yaratandır, ta ki akılla donattığı ve bilgi edinmeye ehil kıldığı
canlılar nimetler ve belâlarla, her şeyi yerli yerine koyma çizgisi üzerinde imtihâna tabi tutulmuş ve kendilerine vermiş olduğu nimetlere şükretmiş olsunlar.91
Beşerî düzlemde ortaya çıkan yapıp-etmeler konusunda daha gerçekçi
bir tavır sergileyen ve Mu‘tezile’ye tepki gösteren Nesefî’ye göre, Yüce Allah’ın
küfür ve günah yaratmasında zayıf akılların anlamaktan âciz kaldığı bir hikmet
olduğu inkâr edilemez. Çünkü Allah’ın küfür ve günahları yaratmasında sayılamayacak, derin araştırmaların künhüne ulaşamayacağı kadar hikmetlerin
bulunması söz konusudur. Sözgelimi, fiillerin iyisinin de kötüsünün de onu
yaratmasıyla meydana gelmesi, bu hikmetlerdendir. Bununla, birbirine zıt olan
şeyleri yaratmaya, alternatif olan şeyleri meydana getirmeye güç yetirebilirliği
açısından kudretinin kemâline, meşîetinin engel tanınmazlığına delil getirilir.
İşte bu kudretinin kemâlinin delilidir. Çünkü kendisinden, sadece tek bir çeşit
meydana gelen, buna mecbur demekltir. Bu yüzden cisimlerden iyi ve kötü,
temiz ve pis, faydalı ve zararlı, elem ve haz verenin yaratılması apaçık bir hikmet ve doğru bir tasarruftur. Aynı durum, fiiller ve arazlar içinde geçerlidir.
Burada, yani iyi ve kötünün yaratılmasında bir başkasının fiili üzerinde kudret
sahibi olduğunu göstertmek söz konusudur. Böylece Allah’ın, başkalarının
kudret alanında da kudreti, kullarının gücü altında bulunanlar da tasarrufu ve
irade ettiğini gerçekleştirmede karşı konulamaz. Bir otoritesi olduğu, Allah’tan
başkalarının O’na muhtaç ve O’nun desteğine ihtiyaç duyduğu açıklığa kavuşmuş olur. Ehl-i Sünnet kelamcısı olarak Nesefî bu hikmetler arasında şu hususu
da saymışlardır: Yüce Allah hayrı ve şerri, iyisi ve kötüsü ile bütün fiilleri yaratmakla beyan etmektedir ki, O, yaptığını bir ihtiyaç sebebiyle, bir fayda elde
etmek veya bir zararı engellemek arzusuyla yapmaz. Çünkü fiilinde bunu
amaçlayan varlık, ancak kendisine fayda sağlayacak/getirecek şeyi yapar. Bu
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şekilde Yüce Allah’ın, yaratılmışlardan müstağnî, zâtıyla gâlip, hükümranlığında erişilmez, son derece güçlü, planlarının sağlam olduğu anlaşılır.
Nesefî hikmet kavramının yaratmaya konu olan varlıklarla münasebetini
şu sözleriyle açıklığa kavuşturmaktadır: “Ayrıca övgüye değer bir sonuç taşıdığından dolayı pis maddelerin yaratılması hikmet olunca, kötü fiillerin yaratılması da aynen böyledir. Kaldı ki biz mutlak olarak “Allah küfür yarattı” demeyiz. Aksine, “Allah küfrü çirkin, bâtıl, kötü ve fesat olarak yarattı” deriz. Hikmet, küfrün bu sıfatları taşımasını gerektirir. İşte küfrü bu sıfatlarla yaratması,
hikmettir. Sefeh olan ise, kâfirin kastettiği gibi, küfrü hikmet, iyi ve doğru diye
yapmaktır.”92
İslâm düşünce tarihinde kelam ilminin temel kaynaklarına baktığımızda,
kelami meselelerin hemen başında, Mecûsiyye, Markûniyye, Deysâniyye gibi
düalist modelleri ifade eden konularla karşılaşmamız mümkündür. Gnostik
kozmolojinin kelâmî konuların önemli bir kısmına yayılarak tartışıldığını görmekteyiz. Müslüman entelektüellerin Seneviyye olarak adlandırdıkları bu toplulukları, Gnostik modeller olarak isimlendirmek doğru olacaktır. Gnostik modellerin kozmoloji tasavvuru incelendiğinde, kelâmcıların ne demek istediklerini daha kolay anlamamız mümkündür.93
İslam dünyasındaki batınî yorumdan yana olanlara baktığımızda, mutasavvıfları ve Şiîliğin İsmailiyye kolunu görmekteyiz. İslâmî literatürde aslında
batınîlik denince, akla hemen İsmâîlilik gelir.94 İsmaîliyye’ye göre, Kur’ân’ın asıl
manasının anlaşılabilmesi için, “kâimu’z-zaman” olan imamın olması gerekir.
Her şeyde olduğu gibi, Kur’ân’da da bir zahirî, bir de batınî anlam vardır ve
aslolan batınî anlamdır. Batınî anlam Kur’ân’ın tevil edilmesiyle elde edilir. Bir
başka metod da harflerin sayısal değerlerinin kullanılmasıdır. Batınîlik, XII.
yüzyıldan sonra varlığını daha çok bazı tasavvuf akımları içinde sürdürmüş ve
Kalenderîlik, Melametilik, Hurufilik gibi tarikatların oluşumunu etkilemiştir.
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Hurufîlik, harf ve rakamların yorumlarıyla ilgili bütün eski birikimlerle
tasavvufî, batınî ve şiî inançların bir sentezinden oluşmuştur. Eski kültürlerde
olduğu gibi, İslâm dünyasında da harflerin simgeselliği ve sayısal değerleri bir
meşgale alanıydı.95
Tarihçiler, Bâtıniyye davetinin önce el-Me’mûn zamanında ortaya çıktığını ve el-Mu‘tasım zamanında yayıldığını belirtirler. Tarihçiler, Bâtıniyye inanışının esaslarını ortaya koyanların Mecûsîlerin oğulları olduklarını ve onların
seleflerinin dinlerine yatkınlık gösterdiklerini; ancak Müslümanların kılıçlarının
korkusundan bunu açığa çıkartmaya cesaret edemediklerini söylerler. Bâtınîlerin aralarındaki tecrübesizler, kendilerinin kabul ettikleri Bâtınî inanışlı ve
Mecûsî inanışlarını üstün gören kimseleri Usûs (Esâs kelimesinin çoğulu) olarak tayin ederlerdi. Bunlar Kuran âyetlerini ve Nebî’nin sünnetlerini, kendi
esaslarına uygun olarak yorumlarlardı.96
Bağdâdî’ye göre, Seneviyye (Dualist), Nûr (Aydınlık) ve Zulmet (Karanlık)’in iki kadîm yapıcısı (sânî‘) olduğunu öne sürmüştür. Bunlardan Nûr, iyi ve
faydalı şeylerin fâili; Zulmet ise kötüler ve zararlı şeylerin fâilidir. Bedenler de
Nûr ile Zulmetin karışımından oluşmuşlardır. Nûr ve Zulmet’ten her birinin
dört tabiatı vardır: Sıcaklık, soğukluk, yaşlık ve kuruluk. İlk iki asıl (sıcaklık ve
soğukluk) ile dört ana tabiat (unsur), bu âlemin düzenleyicisi ve idârecileridir.
Mecûsîler, iki yaratıcıya inanç konusunda onlara katılırlar. Ancak onlar, yaratıcılardan birinin kadîm olup, bunun iyileri yapan ilâh: ötekinin de sonradan
olma (muhdes) ve kötüleri yapan Şeytan olduğunu iddia etmişlerdir. Bâtınî ileri
gelenlerinin kitaplarında yazdıklarına göre, İlah nefsi yaratmıştır. Bu bakımdan
İlâh ilk, nefis de ikincidir ve her ikisi de, bu âlemin idârecileridir. Bu ikisine
Birinci ve İkinci adını vermişledir, fakat muhtemelen onlara Akıl ve Nefs de
demişledir. Bundan başka, “Bu ikisi, yedi yıldızın ve ilk tabiatların tedbîriyle bu
âlemi düzenlerler” demişlerdir. Onların, “Doğrusu Birinci ve İkinci âlemi yönetirler” sözü, Mecûsîlerin, olan şeyleri bir kadîm, diğeri muhdes iki yapıcıya
nisbet eden görüşleriyle benzerlik/ayniyet taşır. Ancak Bâtınîler, iki yapıcıyı
(sâni‘) Birinci ve İkinci şeklinde açıklarlar. Oysa Mecûsîler, bu ikisinden Yezdân
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ve Ehrimen olarak söz ederler.97 El-Bağdâdî’ye göre, işte Bâtınîlerin kalplerinde
yatan şey bundan ibarettir. Bu bakımdan, halkı bu görüşlere sevk edecek bir
“Esâs” tayin etmişlerdir. Bâtınîler, ateşe tapma işini de açıkça ortaya koyamamışlardır. Onun için Müslümanlara hileli davranmışlardır. Bâtıniyye, dinin
temel esaslarını, şirke dayalı bir şekilde te’vîl ettikten sora, şerîat hükümlerini
de şerâtın kaldırılmasıyla veya Mecûsîlerinkine benzer hükümlere büründürülmesiyle sonuçlanacak bir biçimde yorumlama hilesini kullanmışlardır. Buna
işaret eden şey, şerîatı kendi istekleri istikametinde te’vîl etmiş olmalarıdır.
Şöyle ki, kendilerine uyanlar için, kız evlâdlar ve kız kardeşlerle evlenmeyi,
şarap içmeyi ve btün zevk verici şeyleri mübah kılmışlardır. 98
İmâmî ve Şiî grupların pek çoğu (Bâtıniyye, İsmailiyye’nin aşırıları ve
Karamıta) bu anlayışın etkisinde kalmıştır. Gnostik düşünce, İslâm’la pek çok
konuda, doğrudan ya da dolaylı olarak şiddetli tartışmalar yaşamıştır. Bundan
dolayı, ilk kelamcılar gnostik gruplara sert biçimde karşı çıkmışlardır. Abbasi
halifelerinden Mehdi, kelamcılara İslâm dünyasına sızan mülhitlere karşı ve
Fars ülkesinden gelen gnostiklere cevap vermek için kitaplar yazmalarını emretmiştir. Mu‘tezile’nin mücadele ettiği grupların başında gnostik düşünceden
etkilenen akımlar (Seneviyye ve Zındıklık) gelmekteydi.99
Bâtıniyye gizli olanı ve bir şeyin iç yüzünü bilenler anlamına gelir. Terim
olarak her zâhirin bir bâtını ve her nassın bir tevili bulunduğunu, bunu da sadece Tanrı tarafından belirlenmiş veya O’nunla ilişki kurmuş masum bir imamın bilebileceğini iddia eden gruplar diye tarif edilir ki, mutedil sûfîlerden aşırı
fırkalara ve mülhidlere varıncaya kadar birçok zümreyi içine alır. Bâtıniyye
teriminin h. IV. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıktığını söylemek mümkündür. 100
Bâtınîlere göre, nasların gerçek anlamı kelimelerin içinde saklı olup, sadece kendi imamlarınca bilinebilir. Bu manaları imamdan talîm yoluyla öğrenenler âyetlerin zâhirini terk etmelidirler. Zira zahirî manalara uymak, bâtınî
bilgiyi elde edemeyenler için söz konusudur. İslâm dışı kültürlerin izlerini taşı-
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yan Bâtıniyye görüşleri Gâliyye fırkalarıyla büyük bir paralellik arz eder. Bununla birlikte müstakil olarak Bâtıniyye’ye atfedilen görüşler de mevcuttur.
1.Bilgi Problemi: Akıl ve duyular yeterli ve güvenilir birer bilgi kaynağı
oluşturmadığından her asırda insanlara gerçek bilgileri öğretecek masûm bir
imam gereklidir; çünkü gerçek bilginin kaynağı odur. Burada akla ve duyulara
güvenmeme, bizi gerçek bilginin özel ve seçkin bir imamdan öğrenilebileceği sonucuna
götürür.
2.Ulûhiyyet Anlayışı: Allah, başlangıçsız (kadîm) “küllî akl”ı icat edip
onu ulvî ve süflî bütün varlıkların illeti yapmış ve onun vasıtasıyla küllî nefsi
yaratmıştır. Akıl “sâbık” (ilk varlık), nefis ise “tâlî”dir (ikinci varlık). Tanrı’ya
herhangi bir sıfat nisbet etmek mümkün değildir.101 Naslarda yer alan isim ve
sıfatlar, sadece ruhanî ve cismanî sınırları belirler. Tanrı, imamların bedenlerinde hulûl eder ve kâinatı onlar vasıtasıyla yönetir.
3.Batınîlerin Kozmogonileri: Allah, emriyle, tam olan Aklı-ı Evvel’i yaratmıştır. Sonra Akl-ı Evvel’in tavassutiyle noksan olan Nefs-i Sâni’yi halk etmiştir. Nefs, Aklın kemaline iştiyak duyduğu için noksandan kemâle doğru bir
harekete, hareket de kendine ait bir âlete muhtaç olmuştur. Bunun üzerine
semâvî felekler hâdis olmuştur. Felekler nefsin tedbiriyle devrî harekete başlamıştır.
Bâtınîler, âlemin kıdemine inanırlar. Âlemin muhdes olduğunu söylüyorlarsa da, onlara göre âlemin muhdes olması, yok iken var olmuş manasına değil
de, kendiliğinden vücut bulmamış manasınadır.102
Allah, başlangıçsız (kadîm) “küllî akl”ı icat etmiş, onu ulvî ve süflî bütün
varlıkların illeti yapmış ve onun vasıtasıyla küllî nefsi yaratmıştır. Akıl “sâbık”
(ilk varlık), nefis ise “tâkli”dir (ikinci varlık). Tanrı’ya herhangi bir sıfat nispet
etmek mümkün değildir.103 Naslarda yer alan isim ve sıfatlar sadece ruhânî ve
cismani sınırları belirler. Tanrı imamların bedenlerine hulûl eder ve kâinatı
onlar vasıtasıyla yönetir.
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Hakikatte Batınîler, âlemin yaratıcısı hakkındaki iddialarında Sabia’nın,
felsefecilerin ve iki ilaha inanan Mecusîlerin tesirinde kalmışlardır.
4.Nübüvvet ve İmâmet: Küllî akıl ile küllî nefis ulvî âlemin iki sınırını
teşkil ettiği gibi, nebi ve imâm da süflî âlemin iki boyutunu oluşturur. Nebi
“nâtık” (konuşan), imâm ise “sâmit”tir (susan). “Sâmit”e bazen “sâkıt” da denir. Nebî küllî akıldan taşan manaları kutsî gücü sayesinde alarak zahirî bir
kelama dönüştürür ve insanlara bildirir. İmâm ise, yaptığı bâtınî tevillerle bu
lafızların gerçek manalarını ortaya koyar. Sanıldığı gibi, nebî melek vasıtasıyla
kendisine vahiy gelen ve mucizeler gösteren biri değildir.

104

Peygamberlere

atfedilen mucizeler, ya tamamen asılsızdır veya Bâtınî manalara işaret eden
sembollerdir. Kâinatın bağlı bulunduğunu iddia ettikleri yedili sistem, peygamberler ve imamlar için de geçerlidir. Bir peygamberin dönemi, kendisi ve
daha sonra gelen altı imamla birlikte yedi devir devam eder; sonra yeni bir
peygamber gelir. Peygamberler insanlara farklı emirler ve yasaklar getirerek
birbiriyle çelişmişler, güzel olan bazı hususları insanlara yasaklamışlar; buna
karşılık, zor olan bazı hususların yapılmasını emrederek onları gereksiz yükümlülükler altına sokmuşlardır.105 Her asırda mutlaka bulunması gerekli olan
masûm imâmlar, peygamberlerin getirdiği nassları tevil ederek onların gerçek
manalarını açıklayan, böylece dinî emir ve yasakları değiştirebilen kutsî varlıklardır. Esas ve vasî gibi lakaplarla da anılan, yedullah ve vechullah gibi unvanlar taşıyan imamlar aslında ulûhiyetin beden kalıbına girdiği şahsiyetlerdir.
İmamlar silsilesi, yedi devre halinde devam eder, biri sona erince, yeni bir yedili devre başlar ve böylece sürüp gider.
Genellikle Batınîler, yeryüzünün belli veya gizli bir imamdan hali olmayacağına inanırlar. Onlara göre, eğer imam belli olursa, huccetinin gizli olması
caizdir. İmam gizli olursa, hüccet ve dâîlerinin belli olması zarûrîdir. Resul
yerine kaim olan bu imamın zahirî ve batınî her türlü emirlerine riayet etmek
lâzımdır. İmamlar masum olduklarından büyük ve küçük günah işlemekten
müstağnidirler. Alamut kalesine yerleşen Hasan Sabbah’ın taraftarları olan edDa‘vetü’l-Cedide Batınîleri, masum imam meselesinde biraz daha mübalağa
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ederek akıl ve re’ye kıymet vermemişler; bilgilerin ancak imamın talimi ile öğrenilebileceğine kanaat getirmişlerdir.106
5.Âhiret: Âlem hem ezelî hem de ebedî olup onun nizamı hiçbir zaman
değişmeye maruz kalmayacaktır. Kıyametin kopması, zamanın imamının ortaya çıkıp yeni bir şeriat getirmesi demektir. Ölen insanın bedeni toprağa karışıp
aslına döner, ruhu ise durumuna göre, ya devamlı şekilde başka bir bedene
girerek cismanî âlemde kalır veya iyi ruhlarla beraber olur. Bir görüşe göre ise,
cennet dünyada mutlu olarak yaşamayı, cehennem ise sıkıntı ve ıstırap dolu bir
yaşam sürmeyi ifade eder.
5.İbâha: Nasların zâhirlerinden çıkarılan bütün dinî yükümlülükler, bu
nasların imamlar veya hüccetleri (yardımcıları) vasıtasıyla bilinebilecek bâtınî
manalarına vâkıf olmayan halk için söz konusudur. Bâtınî manaları öğrenenlerden bütün dinî yükümlülükler kalkar. Bundan dolayı, Bâtıniye mezhebine
girenlerin namaz kılması, oruç tutması, hacca gitmesi ve zekât vermesi gerekli
değildir. Zira Bâtıniyye tevîline göre, abdest almak zâhir ehlinin bilgisizliğini
Bâtınî tevillerle gidermek, namaz kılmak imama veya yardımcılarına itâat etmek, oruç tutmak imamın sırlarını korumak, zekât vermek mezhep mensuplarına ilim dağıtmak, hacca gitmek ise imamı ziyaret etmek gibi manalar taşır.107
Ayrıca, dinî yükümlülükler akla aykırı düştükleri için terk edilmelidir.108
Hâlbuki Böyle bir din anlayışı, İslâm’ın temel esaslarıyla bağdaşmaz.
Çünkü din herkese hitap eden emirler ve nehiyler topluluğundan ibarettir. Dinî
yükümlülükler bir kısmımı bağlamayıp, diğerlerini bağlayacağı anlayışı,
Kur’ân’ın evrensel mesajına terstir.
6.Takıyye: Nasslarda semboller halinde saklanan bâtınî manaları herkesin anlaması mümkün değildir. Bir sır niteliği taşıyan bu manaları Bâtınıyye’ye
intisap etmeyen ve dolayısıyla ehliyet kazanmamış bulunan kimselerden saklamak gerekir. Bunun için de takıyye uygulam vazgeçilmez bir prensiptir.109
Bâtıniyye’nin fikir ve inanç temelleri bakımından yabancı kültürlere dayandığı şeklindeki kanaate gelince, onların inanç sistemlerinde yabancı unsur-
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ları tespit etmek güç değildir. Sözgelimi, Tanrı’nın hiçbir niteliği bulunmadığını
savunmuşlar, masum saydıkları imamlarını peygamberlerden daha mükemmel
ve yetkili görüp ilâhlaştırmışlar, kadîm kabul ettikleri âlemin düzeni değişmeden sürüp gideceğine inanarak ahret hayatını inkâr etmişler ve nihayet hiçbir
ilmî esasa dayanmayan batınî tevillerle İslâm dininin temel hükümlerini fiilen
ortadan kaldırıp ibâha görüşünü benimsemişlerdir. Hiç kuşkusuz, bu tür bir
dinî anlayışı, Kur’ân ve Sünnet’le bağdaştırmak mümkün değildir. Bâtınîler
tahrifin adını tevil ile değiştirerek dinî ve ilmî hiçbir zaruret olmaksızın nasları
keyfî yorumlara tâbi tutmuşlardır.110 Ayrıca, Bâtıniyye-İsmailiyye kültürünün
temel kaynakları arasında yer alan İhvân-ı Safâ Risâleleri’nde mevcut görüşlerin Yeni Eflatuncu ve yeni Pisagorcu felsefelerle uyuşması, Bâtıniyye’nin yabancın kültürlerin etkisi altında göstermektedir. 111
Bâtıniyye, XII. yüzyıldan itibaren İslâm âlemindeki siyasî etkisini kaybetmesine rağmen, fikrî ve itikadî tesirlerini sürdürmüş, bâtınî tevil görüşüyle
aşırı, hatta mutedil çizgideki bazı mutasavvıflar üzerinde, özellikle Hurufîlik,
Bektaşîlik ve Revşeniyye etkili olmuş ve birçok tasavvuf literatürüne girmesine
yol açmıştır.112
Bâtınîler, her şeyin zâhiri ve batınî manaları olduğunu iddia ederler. Onlara göre, bütün farzların ve sünnetlerin zahirleri remz ve işaretten ibarettir.
Hakikî manalar batında gizlidir. Zahirle amel etmek insanın helâkine, batınla
amel etmek ise necatına sebep olur. Batınîler, bu iddialarına istinat ederek âyetleri, hadisleri ve dine taalluk eden her şeyi tevil ederler. Bu tevillerin gayesi
İslâm şeriatını yıkmaktır. Esasen bunların akîdeleri ve âlemin yaratılışı hakkındaki görüşleri de İslâm şeriatına muvafık değildir.113
E.Genel Değerlendirme ve Sonuç
Yeni-Platonculuk, Batı düşüncesi içerisinde uzun bir ömrü olacak olan
bir din felsefesi geliştirmiştir. Gerçekten de, Platonculuğun Yeni-Platoncu uyar-
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laması, Platon’un felsefî düşünce üzerinde süregiden etkisinin ana tarzlarından
biri olduğunu göstermektedir.
Yeni Platonculuk düşüncesinde Tanrı’nın şöyle ya da böyle olduğunu
söyleyemeyiz, O’na birtakım nitelikler izafe edemeyiz; çünkü bu, O’nu sınırlamak ya da belirlemekle ve O’nu bireysel bir varlığa dönüştürmekle eş değer
demek olur. Hâlbuki Tanrı hakkında, yalnızca O’nun bir, bölünemez, değişmez,
ezelî-ebedî olduğunu, varlığın ötesinde bulunduğunu, kendi kendisiyle hep
aynı kaldığını, O’nun için geçmiş ya da gelecekten bahsedilemeyeceğini söyleyebiliriz.114
Maddeye, Ruhta bulunan logoi spermatikoi, akıl tohumları ya da özler,
İdeaların suret ya da yansımaları yüklenir, şekilsiz, formdan yoksun maddeye
şekil verilip form kazandırılır. Plotinos’a göre, duyusal ve fenomenal dünyadaki bireysel varlıklar Ruhun bu faaliyeti sonucunda ortaya çıkar.
Plotinos’ta Tanrı, varlık, bilgi ve değerin kaynağı olarak tasarımlanır. Buna göre, Plotinos’un Tanrı’dan başlayan türüm (sudûr) sürecinde varlıklar, Tanrı’ya
yakın oldukları ölçüde değerli ve yetkin, Tanrı’dan uzak oldukları ölçüde ise
değersiz ve kusurludurlar. Bu değer ya da varlık cetvelinin tepesinde yetkin
Tanrı vardır; cetvelde aşağılara doğru indikçe, yetkin olandan yetkin olmayana,
değişmezlikten değişmeye, birlikten çokluğa ve nihayet, tinsel olandan maddî
olana doğru bir gidiş söz konusudur. Aslında Kur’ânî bildirimlerde Allah’ın
meydana getirdiği her bir varlığın bir gösterge ve delil olarak bir değer ve anlamlılık taşıdığı, dünya hayatının gelip geçiciliği hususuna vurgu yapılır; insanoğlu dünya ve ziynetlerinin çekiciliği konusunda sık sık uyarılır. Burada özellikle dünya ve nimetlerine karşı aşırı bağımlılıktan ziyade vasat olarak dengeli
ve itidalli davranmak tavsiye edilir; yoksa dünyaya tamamen sırt çevirmek
değil. Çünkü ziynet ve nimetleriyle dünya, aynı zamanda insanoğlu için bir tür
imtihan, ibtila ve eylemde bulunma (kendini gerçekleştirme) yeridir.
Plotinus, dış dünyaya karşı mesafe bilinci geliştirmiştir. Plotinus’un düşünce sisteminde dış dünyanın, Tanrı dışındaki hiçbir şeyin hiçbir değeri yoktur.
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Plotinos maddî ve tinsel gerçeklikten ya da beden ya da ruhtan, yalnızca
ruhun özsel ve Tanrısal olduğunu, bedenin ölüp gitmesine karşın, rûhun ölümsüzlüğüne inandığı, yani ikisini aynı düzey ve değerde olan bileşenler olarak
görmediği için düalist bir filozof olarak kabul edilir.
Plotinos için bireysel ruhun düşüşü, bedenin Ruhun yaşamına katılması
anlamında, bedenle Ruhun birleşmesidir. İşte bu, Ruhun faaliyetinin sınırlanması anlamına geldiği, onun etkinliğinin evrensel olmaktan çıkarak, salt kendisine katılan bir bedenle ilişkisi demek olacağı için kötü bir şeydir. İşte bu yüzden, bireysel ruha düşen, entelektüel yükseliş, maddeyle değil de, Tanrı ile
birleşmedir.
Tüm dinsel düalizmlerde ortak olan şey, dünyayı iyiyi ve kötüyü temsil
eden iki karşıt prensip üzerinde kavramaktır.
Gnostik geleneklerde tüm kötülüklerin kaynağı olarak madde gösterilir.
Kötülük âlemiyle iyilik alemi ya da ışık ile karanlık veya nur ile zulmet arasındaki bu mücadelede başarılı olacak olan, iyilik, yani ışık veya nurdur. Gnostik
öğretilere göre, genel hayatın sonunda kötülük ve zulmet, ışık tarafından dizginlenerek tahakküm altına alınacak ve onun emrinde olan madde ve maddî
âlem yok edilecektir. Anlaşılan o ki, burada geleceğe dönük olarak iyimser bir
inanış ve olumlu bir tutum takınma söz konusudur.
Gnostisizme göre, beden ve nefs hapishanesine konan ruhun, bu hapishaneden kurtulabilmek için öncelikle etrafını kaplayan bu beden ve nefs örtüsünden sıyrılması, yani çamurdan temizlenmesi ve böylelikle kendi varlığının
farkına varması gerekir. Ruhun kendi aslî yapısında bulunan çağrıya kulak
vermesi icap eder. Bu yüzden, “çağrı motifi” bütün Gnostik kurtuluş öğretilerinde önemli bir yer işgal etmektedir. Böyle bir çağrı akılla ya da tecrübî verilerle ilişkili bir çağrıya benzemez.
Hidayet, “kutsal bilgi” ile başlar. Ancak bu bilgi kazanılan, alınan, ulaşılabilen bir bilgi değil, bahşedilen ve bağışlanan bir bilgidir. Duyu ve algılarımıza dayalı tecrübe dünyamıza ait verilerle bu bilgi algılanamaz, kavranamaz,
anlatılamaz ve ifade edilemez. Ruh, gerekli şartları yerine getirerek bu bilgiyi
almaya hak kazanırsa, Yüce Kurtarıcı tarafından bu bilgi kendisine ilham edilir.
Kendilerine bu bilgi bağışlanmış kişilerin bunu dışa aksettirmeleri, ifşa etmeleri
büyük suçtur.
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Yakini bilgi, her türlü zann, şüphe, şekk ve reyb’e kapalıdır. Bu terimler,
bilginin karşıtları değil, bilgiye ulaşma yollarıdır. Her aşama geçilince, yerini
bir üsttekine bırakır.
İslâm kelamcıları zorunlu bilginin, Tanrı’nın bir yaratımı olduğunu,
bunda kişinin bir dahli olmadığını kabul ederler, ama istidlâlî bilginin kişinin
kendi irade, gayret ve çabasına bağlı olduğu hususunun altını önemle çizerler.
Dolayısıyla bilgiye ulaşmada bireysel çabanın rolünü vurgularlar. Üstelik bu iki
kanalla elde ettikleri bilgilerin, peygamberlerin ilettikleri dinî bilgilerle ve getirdikleri esaslarla (hakikatlerle) paralellik taşıdığını söylemek de mümkündür.
Zaten Kur’anî bildirimler, Tanrı, evren ve insana ilişkin hakikatlerin birer anlatımıdır. Bu yüzden kelâmî epistemoloji, geniş ölçekte bilgilenmemizi, aydınlamamızı ve hidâyete kavuşmamızı sağlamış olur. Çünkü bilgi ile değer arasında
yakın bir münasebet vardır.
Mu‘tezile’nin akılcı din söylemi geliştirmesinin temelinde Gnostik akımlara ve Düalist doktrinlere karşı yürüttükleri mücadelenin de etkili olduğunu
söylemek mümkündür. Çünkü başta Mu‘tezile olmak üzere diğer İslam kelamcıları herkes için müşterek ve genel geçer bilgi elde etmenin peşinde koşmuşlardır. Böyle bir okültist bilgiyi test etmek, sınamak, yoklamak ve deneyimlemek mümkün değildir. Böyle bir bilgiyi elde etmede herkes müşterektir; bu
bilgi genel geçer ve herkese hitap eden bir bilgidir. Oysa gnostik akımlar, bilgiyi
sırlı ve seçkinci bir hale sokmaktadırlar. Herkesin bu bilgiye ulaşma imkanı
yoktur. Gnostik akımlar insanların, ancak sırlı ve gizemli bilgilerle aydınlanabileceğini ve hidayete erebileceğini savunmaktadırlar. Oysa onlara din, gizemler
ve bilinmeyenler üzerine kurulu bir sistem olarak sunulmaktadır. Peygamberler, insanoğluna gayb âleminden birtakım bilgiler getirirler ve onları bu bilgiler
vasıtasıyla aydınlatırlar. Ama bu bilgilerin, ekseriya dış âlemde karşılığına vurgu yaparlar ve dini somut hale sokarak insan zihninin alabileceği ve kalben
inanabileceği bir konumda sunarlar. Dolayısıyla aydınlanma ve kurtuluş somut
veriler ve delillere dayalı olarak ortaya konur. Kur’ânî bildirimler, bilgi kaynaklarını bütüncül olarak ortaya koyar ve insanoğlunun aydınlanmasını ve kurtuluşa erişmesini sağlar.
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Prof. Dr. Metin YURDAGÜR: Efendim bizde Fethi Kerim KAZANÇ arkadaşımıza teşekkür ediyoruz şimdi tabi vakti kullanabilmek açısından süratle
hemen müzakeresini Doç. Dr. Hilmi DEMİR arkadaşımızdan rica ediyoruz.
Tabi on dakikalık müzakere süresine riayet etmek kaydıyla...

Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu
25-27 Mayıs 2012- Malatya

“Yeni Eflatuncu Felsefede Gnostik Unsurlar ve
Tesirleri” Adlı Tebliğin Müzakeresi
Doç. Dr. Hilmi Demir
Tebliğin başlangıcında Fethi Hoca kendisine üç farklı çerçeve çizmiş ve
bu üç çerçeveye ait birbirinden farklı üç literatürün analizini yapacağını beyan
etmiştir.
1. Gnostik akımların temel inanç ve öğretileri
2. Yeni Eflatunculuğun Pisagorcu kaynakları ve Stoa düşüncesinin izleri
3. Yeni Eflatuncululuğun İslam düşüncesinde, özellikle İslam kelamı açısından Şia, Bâtınilik gibi birtakım akımlar üzerindeki yansımaları
Oldukça farklı zaman, kültür, felsefe ve dini coğrafyalar da yer alan oldukça geniş bir literatüre sahip bu üç alandan biri tebliğ konusu olarak seçilmiş
olsa idi daha doğru olacaktı kanaatindeyim.
II. İkinci olarak tebliğ MS. III. Yüzyılda doğmuş olan Yeni-Platonculuk
üzerinde genel açıklamalarla başlamıştır. Ama hemen akabinde metinde M.Ö.
6. Yüzyılın gizemci filozofu Pitagoras’a dönülür. Pitagoras’ın öğretileri üzerinde Pers, Zerdüşt ve Mısır gizem dinlerinin etkisi ise başlı başına bir tebliğ konusudur. Şunu söyleyebilirim ki M.Ö. 6. Yüzyılda Nisibis-Nusaybin okulu, Urfa
okulları ve bunların gizemci öğretileri oldukça önemlidir.
III. “Burada Plotinus’taki üç öz (uknûm-i selâse) ile Hıristiyanlığın teslisi
arasında sadece lafzî bir benzerlik söz konusudur. Çünkü Plotinus, uknûm-i
selâsenin tanrı’nın bizâtihi kendisi olmadığını, ancak “Bir”den ya da “İlk Yaratıcı”dan ayrı olduğunu öne sürmektedir.” Abdurahhman Bedevi’den yapılan
bu alıntı sorunludur. Zira Hıristiyanlıktaki teslis inancının doktrinleşmesi 3.
Yüzyılda henüz tamamlanmıştır. Aksine

Ebonitler gibi birçok grupça muha-

lefet edilen bir görüş olarak tartışılmaktaydı. Teslis inancı 4. Yüzyılda doktrin
olarak kabul edilmiş ve Bedevi’nin tam aksine yeni Platoncu fikirler sayesinde
kuramsallaşmıştır.
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IV. Yeni Platonculuğun kaynaklarını gösterme konusunda Bedevi’nin
açıklamalarına dayanması da oldukça sınırlıdır. Zira Nag Hammadi yazıtlarında ki Sethianla’lar ve meldezik apaocaliptik metinler bu gün Plotonculuğun
mistik kökenlerini gösterdiği iddia edilmektedir. 1945’de yukarı Mısır bölgesinde Nil nehri kıyısında Cebel et-Tarif dağı eteklerinde bir mağarada bulunan
bu 1150 sayfa civarındaki bu literatürün büyük çoğunluğu Hıristiyan olmayan
gnostik öğretiler içerir. Bu gün bir çok araştırmacı Yeni Platonculuğun kaynakları arasında bu literatürün önemli yer tuttuğunu kabul ederler.
Ve yine Yeni Platonculuğun kaynaklarından birisinin de ö dönemde Hıristiyan apolojistler tarafından da gayet iyi bilindiği anlaşılan ve Grek kültürünün önemli bir parçası olduğu Pitagoras’ın Emplodekos’un öğretilerinde etkileri artık tartışma götürmeyen Zerdüştlüktür.
IV. Bu bağlamda Yeni Platonculuğun Platonun mistik bir yorumu olarak
görülmesi ve Antik kökleri üzerinden tanımlanması grek-merkezli bir düşünce
olarak oldukça sorunludur. Buna karşılık yeni Platonculuk 3-4. Yüzyılın Zerdüşt, Maniheist ve Mısır gizem dinlerinin eklektik bir buluşması olarak Helenist düşüncenin sistemli bir mistik felsefesi olarak okunmalıdır.
V. Gerek Fethi Hocanın gerekse sabah sunulan tebliğlerde Gnostizm,
Hermetizm, esoterik, okült gibi kavramların anlamları konusunda bir kafa karışıklığı olduğunu düşünmekteyim. Bu terimler çoğu kez birbirinin yerine kullanıldığını görüyorum. Ve anladığım kadarıyla bu sempozyum tebliğlerinde de
sık sık bu terimlerin anlamları konusunda biraz kafamız karışacak. Kanaatimce
mefhumlarımızın kadim kültür ve literatürdeki misdaklarını ortaya koymamak
yapacağımız yorumların makullüğüne gölge düşürecektir.
Kadim kültür ve literatürde Gnostic, Mystry ve Esoteric terimleri ile karşılaşırız. Özellikle MS. 3. Yüzyıl Hıristiyan apalojilerinde ve Helenik literatürde
en çok Gnostik ve Mystry terimleri öne çıkar. Chiristian Classics Ethreal Library
ve Antik Literatürde yapılacak bir tarama bunu ispatlamaktadır.
Gnostik terimi Zerdüştlük, Maniheizm ya da Hıristiyan gruplar için kullanılır. Buna karşılık Mystry terimi Mithraizm, Orfizim, Cybele, Baccus, Isis
inançları için kullanılmaktadır.
Platon’dan yen Platonculuğa kadar ki felsefenin en genel sıfatı da mystry
terimdir. Ezoterik terimi ise daha çok Gnostik ve Gizem dinlerinin öğretileri ve
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yolunu tanımlamak için kullanılırken Mystry terimi Mithraizm, Orfizim, Cybele, Baccus, Isis dinleri için kullanılır. Bu dinlerin genel adı Mystry ya da gizem
dinleridir. Esoterizm bunlar içindeki öğretileri ifade etmek için kullanılan antik
ve helenik literatürde çok da öne çıkmayan bir terimdir. Öte yandan, "ezoterik"
batıni olanı işaret eder ve bu Batıni olan zahiri olanın ayrılmaz parçasıdır. Bundandır ki ezoterik daha çok bir dini hakikatin içi, çekirdeği, özü olarak isimlendirilmiştir. Tebliğde kullanılan hermetizm bir gnostik inanç değil bir öğretidir.
Bazen gizemciliğe bazen de esoterik öğretilere dahildir. Hermetizm genellikle
görünür ve görünmez tüm biçimleriyle, tabiatın anlaşılmasına yönelik bir aydınlanma
arayışıdır. Mesala Nag Hammadi literatüründe yer alan “The Discourse on the
Eighth and Ninth” metni hermetiktir. Bu metin sekizinci ve dokuzuncu üzerine
konuşmalar olarak bilinir Baba Hermes ile Oğul Tat arasında ilahî âlem üzerine
geçen tartışmaları aktarır. Buna karşılık “Allogenes” metni gnostiktir. Yabancı
anlamına gelir ve Sthian’lar tarafından Şit’e verilen isimdir.
Gnostisizm ise öncelikle İlahi olanla ilgilenir ve sufli olandan varlığın en
yüksek aşamasına ulaşmayı amaçlamayan bir kurtuluş doktrini sunar. Dualist
karakteri baskındır. Bir din ya da inancın Gnostizmle tanımlanması için bir;
düşüş motifi ya da ya da yeryüzüne sürgün düşüncesini, iki; düalist bir kozmos
yada tanrı inancını, üç; kurtarıcı inancının birlikte içermesi gerekir.
Occult terimi ise bizim bu gün kullandığımız anlamıyla çok fazla bilinmemektedir. Söz gelimi 3. Yüzyıl bir Hırisitiyan apoloji metninde “the most
occult diseases, they can slay us, they can consume us” “en gizli hastalıklar, bizi
öldürebilir, bizi tüketebilir” şeklinde yer alır ve Okültizm kelime olarak "gizli" anlamına gelen 'gizli ya da gizemli karşılığı kullanılır. Büyü, simya, astroloji, spiritüalizm ve
kehanet gibi uygulamalar okült inancın temelini oluşturur.
Mistic ile Mystry ve Gnosticism her zaman aynı anlamı içermez. Mistizm
tanrı ile bir olma düşüncesidir ve bu birlik dünyevi olanın gerçek, hakiki oluşunu tatmaktır. Buna karşılık insan bu hakikatin uzağına düşmüştür. Bu yüzden
Yeni Platonculuk doğunun ve Akdeniz’in gnostik ve gizem dinlerinin eklektik
mistik bir felsefesi olarak tanımlanmıştır.
Oysa Gnostik için, bu dünyanın doğal durumu iyi ya da mükemmel değildir ve
gnosis ondan nasıl kurtulacağını öğretir. Mutlak olana, insani olanla asla ula-

144 İkinci Oturum

şılmaz ve Zat olarak Tanrı bizi asla kurtaramaz. Bu yüzden İsa’ gerçek kurtarıcıdır mesala.
Sonuç olarak eğer gnostisizmin Hıristiyanlık öncesi köklerine vurgu yapıyorsak kullanmamız gereken terim Mystry yani Gizem dinleridir. Ama çağdaş inançlar ve hareketlerden bahsediyorsak esoterik ve okült terimlerini tercih
etmek uygundur.
Bu kavramların birbiri ile kesiştikleri yerler bulunmakla birlikte aralarındaki farkları da anlamsızlaştırmak doğru değildir. Bana göre bir dini, inancı ya
da düşünceyi Gnostik yapan en temel unsur iki şeyin yan yana geldiğinde asla
bir dengeye, huzura kavuşmayacağını tanımlayan antoganizma kavramıdır.
• Rahmetle anacağım Durmuş Hocaoğlu’nun ifade ettiği gibi birbirinin
zıddı olan iki "şey";
• a: Birbirleriyle bir uzlaşmaz(antagonistik) zıddiyet içinde iseler bunların
teşkil ettiği ikili sistem bir düalist sistem’dir,
• b: Birbirleriyle bir uzlaşır zıddiyet içinde iseler bu takdirde bu zıtlar ya,
• b.1: Birbirleriyle bir diyalektik zıddiyet içindedirler ve o zaman da bu varlık sistemi bir diyalektik sistem olur, ya da,
• b.2: Birbirleriyle bir dikotomik zıddiyet içindedirler ve o zaman da bu varlık sistemi bir dikotomik sistem olur.
• Demek ki her ikilik düalistik bir sistem gerektirmez. Ruh-beden, dişierkek gibi ikilikler diyalektik olarak yorumlandığında birbiriyle telif edilemez
değildir. Gnostikler bu ikilikleri birbiriyle telif edilemez gerçeklikler olarak
kabul eder. Bundandır ki, kelamcıların gnostikleri Senevîye olarak isimlendirerek oldukça doğru ve anlamlı bir adlandırma yapmışlardır.
Şimdi bu bağlamda Yeni Plantonculuğu yeniden düşündüğümüzde Plotinus’un kendisinin Tanrı’yı bir, aşkın, bölünmez, değişmez, ezeli ve ebedi olarak tanımlamasından dolayı Gnostik olarak adlandırılması oldukça zordur.
Tam aksine Nag Hammadi literatüründe Sethian Gnostiklerinin üç Şit metni
olan Allogenes, Zostrianos, and Marsanes üçüncü yüzyıl Roma’da Plotinus ve
Porphyry tarafından karşı çıkıldığını biliyoruz. Ve kuşkusuz daha açık kanıt
bizzat Enneadlar’ın dokuzuncu kitabıdır “Gnostiklere karşı tezleri ele alır.”
Fakat genel olarak Yeni Platonculukta gnostik etkiler yok mudur elbette
vardır, tıpkı gizem dinlerinden öğeler olduğu gibi. Fakat tamamen Gnostik
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değildir. Sonuç olarak tebliğ bize oldukça önemli bir husus hatırlatmaktadır. Bu
da Akdeniz havzasında Mısır’ın ve Anadolu’nun gizem dinleri ile Mezopotamya ve Asya’nın gnostik dinleri sürekli iç içe yaşamışlar ve bu gün aklın sesi
olarak bilinen felsefeyi ve kitabi dinlerin öğretilerini derinden etkilemişlerdir.
Prof. Dr. Metin YURDAGÜR: Efendim bizde teşekkür ediyoruz Hilmi
DEMİR kardeşimize. Şimdi yanımda oturan arkadaşım Prof. Dr. Yurdagül
MEHMEDOĞLU bakıyoruz önünde iki kart var iki isim var elimizdeki programda da öyle sevgili eşi değerli dostumuz arkadaşımız Doç. Dr. Ali Ulvi
MEHMEDOĞLU beyle birlikte hazırladılar size sunacakları tebliği ama Ali Ulvi
Bey bir diş operasyonu, ciddi bir operasyon geçiriyor. Biliyorsunuz diş hekimlerinden de randevu almak oldukça zor. Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleşecekmiş bu iş o yüzden maalesef oturumumuza iştirak edemedi ama eşi hanımefendi onun hazırlıklarından da yararlanarak bu tebliği bizlerle paylaşacak.
Ali Ulvi MEHMEDOĞLU fakültemizin din psikolojisi alanında öğretim üyesi
ve bu kadim ilişkide ki kutsallık boyutunda kavramsal açıklamaları temeli eşi
hanımefendiye yardımcı olarak hazırladı. Yurdagül hanımda benim Marmara
Üniversitesindeki yöneticilik yıllarında mesai arkadaşım ama bir tarafıyla Ali
Ulvi Bey ve Yurdagül hanım öğrencilerimiz onlarla iftihar ediyoruz. Yaşlandıkça başarılı arkadaşlarımızın gölgesinde onların başarılarıyla övünüyoruz. Şimdi
Ali Ulvi beyin yokluğunu aratmayacak birlikte sunulması gereken bir tebliğ.
Yurdagül Hanım sunacak bu tebliğin temelini kendisinin 2010 yılında Avustralya'da katıldığı dünya dinleri parlamentosunda yaptığı çalışmanın başlangıcıdır. Onu geliştirerek sizlerle paylaşıyorlar. Tabi yine bir zaman kısıtlaması ile
karşı karşıya ben tekrar etmek istemiyorum. İnşallah zamana riayet eder. Buyurunuz efendim...
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Kadim Bir İlgiden Beslenen Meydan Okuma: Ruhsallık
(Spırıtualıty)
Prof. Dr. Yurdagül MEHMEDOĞLU
Doç.Dr. Ali Ulvi MEHMEDOĞLU
Özet
Kadim bir anlam ufku olarak din, tarihin kendisine sunduğu pozisyonlarının değişimi nispetinde, yeni alanlar oluşturarak yoluna devam etmektedir.
Batı toplumlarında, dinî alan ile Ruhsallık (spirituality) adı verilen bağlanma
tarzı arasındaki, ilginç ilişkiler ağı genişleyerek ikinci milenyumun sonundan
üçüncü milenyumun başına taşınmıştır. Dinin, bazı (özellikle mistik boyutlarıyla, aşkın ve içkin olan) anlamları, günümüzde, Ruhsallık adı verilen hakimiyet
alanının lehine dönüşen bir ilgiye sahip olmaları sebebiyle, insanın manevî
arayışları çerçevesinde yeniden değerlendirilmektedirler. Bunun yanı sıra Ruhsallık, Batılı gelenek-karşıtı ve post-modern durumlar içersinden üretilmiş, kadim ilgiyi modern olandan bekleyen, bütünüyle ihata edilmekte zorluk çekilen
ve meydan okuması oldukça ciddiye alınması gereken, dünyevî, değişken bir
tecrübe görünümündedir. İlginç olan bir başka konu ise, bu değişimin daha çok
Batılı bir dönüşüm süreci olmasına rağmen Doğulu geleneklere olan yakınlığı
onu sadece Batı’ya özgü bir durum olmaktan çıkarmaktadır. Bu şekliyle, Ruhsallık, insanlığı uyum ve karşılıklı anlayışta buluşturan bir imkân mı, yoksa dinî
gelenekleri sabitelerinden uzaklaştırdığı için bir tehdit mi sorularının cevaplarını bünyesinde barındıran çelişkili bir fenomen görünümündedir.
Bu etüd, batı toplumlarında halen büyümekte olan Ruhsallık bağlanma
alanını, inancın yeniden şekillenmesi açısından ele alacak ve şu genel soruya
cevap arayacaktır: Batı dünyasında din ve Ruhsallık arasındaki ilişki nedir ve
doğulu dinî gelenekler açısından bu ilişkinin anlamı nedir?



Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din eğitimi Ana Blilimdalı

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi Ana
Bilimdalı

148 İkinci Oturum

Ayrıca bu çalışmada, modern-postmodern zamanlarda, abartılmış dünyevî düzenlemelerin, içsel-varoluşsal bazı insanî ihtiyaçları karşılayamadığı ve
bir öznelciliğe-(subjectivisme) sebep olduğu iddia edilecektir. Batılı günümüz
Ruhsallığı, yine dinî zemin üzerinde dinî tecrübeyi daha bireysel hale getirerek,
Ruhsallık adıyla modern zamanlar için cazip kılmaya çalışmaktadır. Bununla
birlikte, dinden Ruhsallığa doğru bir değişim olsa da, Çağdaş Ruhsallığın henüz
dini, devreden çıkartmayacağı ama onun olumlu ve olumsuz sayılabilecek dönüşümlerine sebep olacağı tahmin edilebilir.
Ayrıca bu bildiri; kısmen çok-referanslı yaklaşımların da tazyiki ile meydana gelen bu durumun, doğu ve batı dinî geleneklerini keyfî olarak dönüştüreceği için, itikat sistemlerinin bazı ezelî kavrayışlarını işlevsizleştirerek, uzun
vadede, inançta ve bağlanma tarzlarında boşluklar oluşturabileceğinin altını
çizecektir.
Çağdaş Batı’da Dine Neler Oluyor?
Din, geçmişte olduğu gibi, bugün de, bir hadise veya nihaî bir ilgi alanı1
ve hayatî bir aktör olmak vasıflarıyla, hem insanın iç dünyasını oluşturan ontolojik yapılarını hem de medeniyetleri dönüştürmeye devam ettirmektedir. Bu
bakış açısıyla, din etkileyen, insan etkilenen varoluşsal düzeylerini ifade eder.
Buna mukabil, tarihin, dinî kurumlara yaptığı etkiler gözlemlendiğinde, -teoontolojik olmamakla beraber, dinlerin de insan eliyle evrilen-dönüştürülen
görünümlerine şahit olunur. Olumlu ya da olumsuz ilgi konuları olarak, dinî
kurumların ve insanın iç dünyası arasındaki ilişki ağının, sosyolojik ve tarihî
zemine müsavî ve girift bir biçimde dönüştüğü gözlemlenir. İnsanlığın kadim
ilgisi olan dinî aidiyetlere, Batılı postmodern durumların, toplumsal-sosyal
kurumlara sunduğu tekli yerine yeni çoklu referanslar göz önüne alındığında,
sosyal değişmelerin tahkikini yapmanın o kadar net olamayacağı ortadadır.
Benzer şekilde, insanın evrensel-kadim sorularını sormaya devam ettiğine bakılırsa, varoluşsal kaygıların da hâlâ güncel olduğu dolayısıyla öznel-ruhsalmanevî inanç arayışlarının sürekliliğinin gerçeği de kadim bir his olarak peşimizi bırakmaz. Batı toplumlarında Ruhsallık adı verilen bağlanma tarzı, dinî

1

Nihaî ilgi (ultimate concern) terimi için bkz: Paul Tillich, Dynamics of Faith, Harper and Row
Publishers, New York, 1965.
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ve/veya dinsiz iddialarla, birçok problemiyle birlikte, bir inanç fenomeni olarak,
bir öncekinin olduğu kadar bu yüzyılın başı nın en temel konularından birini
oluşturmaktadır.
1512 den itibaren Batı Avrupa’daki ‘Hıristiyan âleminin düşüşü (Catholic
Christendom)’ olarak tanımlanan durumla birlikte, Ruhsallığın tarihçesinin
lehine işleyebilecek bir kayıp başlamış oldu.2
1789 lu yıllar ile günümüz arasındaki zaman diliminde, Batı dünyasında,
Ruhsallığın, kutsal metinler ve geleneksel ibadetlere atıf yapan din merkezli bir
anlayıştan, tecrübeyi esas alan insan merkezli bir kavrayışa doğru bir değişim
geçirdiği tarihsel bir gerçekliktir. 3 Ruhsallığın özellikle İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturalya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde gelişimine sebep
olan bazı özel kültürel sebepler vardır.
Batıdaki Ruhsallık ile ilgili belgeler bize, değişim sürecinin başında, ruhsallığın, değişmekte olan dinî- kültürel yaklaşımlar içinden beslendiğini gösterir. Bu düşüş, en azından kurumsal dinin yetkinliğini kaybetmesinin bir başlangıcı olarak görülebilir. Bununla birlikte din kavrayışının, bu kültürel coğrafyada asıl dönüşümünün 20. Yüzyılın hemen başında başladığını söylemek daha
doğru bir tespit olur.
İngiltere ve Birleşik Devletler gibi ülkelerde ve Avrupa’da, 20.yüzyılın
başında, dinî ve sosyal kurumlara karşı bir güvensizlik eğilimi vardı ve kişisel
dinî tecrübeye olan inanç, dinin kendisini olmasa da dinî otoriteleri dışlıyordu.
Özellikle Amerika’da 1900 lü yıllar, daha sonradan ‘Yeni Dönem (New Age)’
hareketlerine dönüşecek olan, hayat tecrübesini Ruhsallık içinde anlamaya çalışan ve dinî kurumların dışında gerçekleşen kültür-karşıtlığı (counter-culture)
hareketlerinin başladığı yıllardı. H. Oedenkon ve Ida Hofmann tarafından desteklenen ve kültür-karşıtlığı olarak bilinen hareket,1900 de İsviçre’de bir tepede,
göl kenarında küçük bir kasaba olan Ascona’da başlatılmıştı. Topluluk, hayat,
insan, ruh ve bazı feminen konular ile ilgili olarak toplanıyordu. Herman Hesse, D. H. Lawrence, C. G. Jung, Franz Kafka, Paul Tillich ve Max Weber burayı

2

3

Justo L. Gonzalez, A History of Christian Thought-From the Protestant Reformation to the Twentieth
Century,Revised Edition, Vol. III,Nashville, 1992,14.
Alec R. Vidler, The Church in an Age of Revolution 1789 to the Present Day,, 1988,11
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ziyaret edenler arasındaydı.4 Aynı eğilimin teorik altyapısı farklı disiplinlerde
farklı biçimlerde oluşturuluyordu. Söz gelimi, aynı dönemde W. James dinî
tecrübeyle ilgili çalışmalarında, kişisel dinî tecrübenin bir çeşidi olarak ‘özel din
(private religion)’ terimini kullanıyordu. 5 Böylece,‘şahsî dindarlık’ tabirine arkaplan oluşturarak, bir manâda Ruhsallığa geçit vermiş oluyordu. Bununla birlikte
bu dönemlerde ‘din’ halâ ana cereyan olarak kabul görmekteydi.
1950-1960 yılları arasında, Ruhsallık tabiri daha çok iç tecrübeyle, dinî tecrübe terimi ise kurumsal dinle ilişkilendirilerek kullanılıyor ve aralarındaki
ayrışma giderek belirginleşmeye başlıyordu. Buna mukabil birçok kişi bazen
ruhsal tecrübesi için ‘dinî’ tabirini de kullandığından bu dönemde inanç kavramı
da gitgide bulanıklaşıyordu. Heelas’a göre; 1950 lerden sonra Ruhsallık kavramı,
Budism Hinduism ve Taosimin batınî (esoteric) ve mistik boyutlarını da içeren
bir eklektik inanç olarak anlaşılıyordu. Kültür-karşıtlığı (counter-culture) hareketlerinin, 1960 ların sonuna doğru yaygınlaşmasıyla, ‘Kova Burcu dönemi/the age of
Aquarius’- olarak da tanınmaya başlayan Yeni Dönem Hareketleri(NAM) daha
açık bir biçimde, temellendi. Bir çok insana meditasyon, kristal kullanımı, ruhsal sağaltım denemeleri, ruhsal kamplar, toplantılar, astra-ruhsal yol deneyimi
iyi organize edilmiş bir biçimde yeni imkânlar olarak sunuluyordu ve bunlar
aslında sadece basit bir biçimde gelişen bireysel kültürel birikimler olarak kabul
edilemezlerdi..6 1970 lerin sonunda Ruhsallıkla ilgili durumlar, büyük ölçüde,
metafiziksel/gizemli( metaphysical/occult ) safhasının genişlemesi olarak Yeni
Dönem Hareketleri(NAM) içinde açıklanıyordu. 1980 ler boyunca Yeni Dönem
Hareketleri(NAM) dünyanın değişik yerlerinden birçok kişinin katıldığı kitleselsosyal bir hareket haline geldi.7
1980 lerde Ruhsallık göstergelerde kurumsal dinin dışında olan gelişmeleri ifade etmek için bazılarınca halâ ‘din’ adı altında imâ ediliyordu. Meselâ bu
konuda ilk yorumculardan biri olan H. Cox, Ruhsallığı kastederek, yer altında
olan dinin 1980 lerle birlikte şimdi her yerde olduğunu ifade ediyor ve ‘eski

4

5
6
7

Detaylı bilgi için bkz: Martin Green, Mountain of Truth.the Counter-culture Begins. Ascona, 19001920,1986.
W.James, The Varietes of Religious Experience:A Study in Human Nature, USA, 1905.
Paul Heelas, The New Age Movement, Blackwell,Oxford,Cambridge,1996,1.
J.Gordon Melton, ‘The Future of the New Age Movement in New Religions and New Religiosity’ E.
Barker&M. Warburg, Cambridge, 1998,133içinde.
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seküler şehir şimdi alışkın olduğu gibi değil’ diyordu.8 Seküler dünyada, daha sonradan bazılarının Ruhsal ihtilal9 ismini vereceği tarihsel gerçeklikten önce, kurumsal olsun ya da olmasın ister istemez, dinin metafiziksel ve ruhsal görünümlerine yeniden bir yer açılmış oluyordu.
1990 lı yıllarda, ileriye dönük yorumcular, dinin, Batı dünyasındaki durumu ile ilgili olarak ikiye ayrılıyorlardı. Bunlardan bazıları Batı toplumlarında,
sekülerleşmenin dini zafiyete uğrattığını10 iddia ederek, özellikle Avrupa’da
kurumsal dinin zayıflamasını hem kültürel, hem de geleneksel olarak dinin
zayıflamasına denk tutuyorlardı. Diğer bazı gözlemciler ise, 20. Yüzyılın en
dikkat çeken gerçek hikayesi dinin zayıflaması ile değil, farklı boyutlarıyla yeniden hayat bulması ile ilgili olduğunu düşünüyorlardı.11
Aslında 1990 lı yıllarda demografik veriler de Amerika Birleşik Devletlerinde halkın %94 nün Allah’a inandığını, %90 ının ibadet ettiğini, % 88 inin
Tanrı’nın kendisini sevdiğine inandığını gösteriyordu.12 Ayrıca, her yetişkin üç
kişiden biri (%67) İsa ile ilgili kişisel bir yoruma sahip olduğunu ve İsa’nın halâ
hayatında önemli olduğunu ifade ediyordu.13 Bu veriler kurumsal dinin lehine
yorumlanabilirdi ama bir kısım akademisyenler, diğer köklü dinlerin yeniden
güç kazanarak diriliş dönemine girdikleri halde, özellikle Batı Hıristiyanlığının
güç kaybederek bu dirilişte etkin olamayacağının altını çiziyordu. Meselâ ‘Avrupa’nın Geleceği Hakkında Bir Soru Olarak Hıristiyanlığın Geleceği’ (‘The future of
Christianity as a Question about the future of Europe’) isimli makalesinde Küenzlen
şunlara dikkat çekiyordu;
‘Eğer bütün işaretlere inanılacak olursa, önümüzdeki yüzyıl, öteki şeylerin yanısıra dinin gücü ile vasıflandırılacak. Seküler ideolojilerin sonundan
sonra, (Batı Avrupa Hıristiyanlığı hariç) köklü dünya dinleri, kişinin hayatını
yönlendiren güçlü rehberlere, kültürel kimliğin garantörlerine ve dindarlıktan
etkilenen siyasetin yaratıcı güçlerine dönüşüyorlar. Bu durum, yakın zamanda
8
9

10
11
12

13

Harvey Cox, Religion in the Secular City: Toward a postmodern Theology, New York, 1984, 19.
Paul Heelas,Linda Woodhead at al., Religion and Spiritual Revolution-Why Religion is giving way to
spirituality, UK, USA, 2005.
Bruno Borchert , Mysticism Its :History and Challenge, New York, 1994,3.
Justo L. Gonzalez,.14.
G. Gallup Jr. and J. Catelli, the People’s Religion:American Faith in the 90’s new York:, mc millan
1980, p.45,
See; G. Barna, the Index of Leading Spiritual Indicators , Dallas, Word, 1996, 3.
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bir milyon üzerinde olacak olan inanırıyla batılı olmayan Hristiyanlığa’ da tatbik edilebilir. Bu, acınası durumuyla, Batı Avrupa Hıristiyanlığı dinlerin böylesine yaşadığı dönüşe rağmen toplumda yer almayacak (…) Gerçek şu ki Hıristiyanlık kültürel gücünü kaybetmiştir’14
20.Yüzyılın sonunda dindarlık ve Ruhsallık, eşanlamlı o olmayan bağımsız iki ayrı kavram olarak algılanmaya başlamıştır. Meselâ, 1997 de Zinbaurer’in araştırmasına katılanların büyük bir çoğunluğu (%74) kendini ‘hem dindar hem ruhsal, % 19 u kendisini ‘dindar değil ama ruhsal’ olarak nitelendiriyordu. Sadece % 4 lük bir kesim kendisini ruhsal değil ama dindar’, % 3 ü ise ne
dindar ne de ruhsal olarak tanımlıyordu.15 1999 da Gallup’un yaptığı geniş
katılımlı bir kamuoyu yoklamasında ise nüfusun % 65 inin Tanrı’ya’ a inandığı,
% 28 inin ise Tanrı’yı kişisel bir yorumla kabul ettiği ortaya çıkmıştı. Diğer % 37
lik kısım ise, ruh ve yaşama gücü gibi daha muğlak terimlerle açıklanan bir
Tanrı düşüncesine sahipti. Yine bu araştırmada da %27 lik bir oranda kedisinin
ruhsal olduğunu iddia edenler vardı. Bu araştırmada daha ilginç çıkan sonuçlardan biri de %39 oranında kendisinin dindar olmadığını söyleyenlerin olmasıydı. Gallup’un araştırması, araştırmaya katılanların % 75 inin Ruhsallığı; kurumsal dine ve doktrine dayalı olmaktan çok kişisel ve bireysel olarak kabul
ettiğini gösteriyordu. 16
2000ler boyunca insanların kendilerini dindar olmaktan ziyade ruhsal
olarak tanımlamaları daha açık hale gelmiştir. Meselâ ‘Britanya’nın Ruhu /Soul of
Britain’ araştırmasında % 76 oranında kişi ruhsal tecrübesi olduğunu ve büyük
çoğunluğu da kiliseye devam etmediğini itiraf ediyordu ki bu oran 1987 de
yapılan benzeri bir araştırmanın sonuçlarıyla mukayese edildiğinde ruhsallığın
tanımlanması açısından aralarında büyük bir fark görülüyordu.17

14

15

16
17

Gottfried Küenzlen, ‘the Future of Christianity as a Question about the Future of Europe’ in
Michael R. Ott (ed.), The Future of Religion, Toward a Reconciled Society. Leiden and Boston, 2007,
p.259
Brian J. Zinbauer ve diğerleri, ‘Religion and Spirituality:Unfuzzying the fuzzy’,Journal for the
scienific study of Religion 36 (4):549-64,1997
Gallup, George H. Jr.,American’s Spiritual Searches Turn Inward.GPNS Commentary, February 11.
See about Soul of Britain:Richarad Harries, God Outside the Box- Why Spiritual People Object to
Christianity,London 2002,p. x.
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Günümüzde, Ruhsallık, dinî kurumlar dışındaki kutsal ve insan ile ilgilenmekte fakat kurumsal dine oldukça temkinli biçimde yaklaşmaktadır. Ayrıca, halâ kendi ‘kutsal’ merkezini ararken değişmeye devam etmektedir.
Wuthnow da önceleri, çok makul bir biçimde, din merkezli Ruhsallığın önce
insan merkezli Ruhsallık arayışına ve oradan da kişisel bir Ruhsallık denemesine
doğru ikametgâhını değiştirdiğini ifade etmişti.18 Şimdi daha geniş bir bakış
açısıyla, şöyle bir sonuca varılabilir; Bugün, Batı dünyasında uzun vadede dinde bir düşme eğilimi yoktur ve kurumsal dinin geleneksel formları kısmen,
insanın kadim ilgisi olan kutsalla ilişki kurma isteğinden beslenen başka hadiselerle yer değiştirmiştir.
Çağdaş Ruhsallık Nedir?
Batı dünyasında popüler bir mevzu olmakla beraber, ne yazık ki sadece
birkaç kişi Ruhsallığı tanımlamaya teşebbüs etmiştir. Bize göre bunun sebebi,
Ruhsallığın yalnızca gözlemlenebilir faaliyetler değil, aynı zamanda insanî derunî tecrübelerin bir yansıması olmasıdır. Onun kapasitesini bütünüyle kavramak varlığın kendisini açtığı tarihsel gerçekliklere bağlıdır. Çağdaş Ruhsallığın
özelliklerinden bazıları holism, özerklik, eklektik olmak, hoşgörü, bu dünya
için eylem ve faydacılık, maddeye saygı ve kutsal ve profan alan arasındaki
sınırların belirsizliği olarak zikredilebilir.19
Ruhsallık insanî ruh ile Tanrısal Ruh arasındaki ilişki alanı olarak kullanılan bir kelimedir.

A. McGrath’e göre Ruhsallık dinin içinde farklılaşmış

20

düşünceleri, dinle temellendirerek ve dinin içinde kalınarak elde edilen hayat
deneyimlerinin hepsini birararaya getirerek özgün ve mükemmel bir dinî
hayatın tahkikine yönelir. Ona göre Hristiyan Ruhsallığı ile bu tanım arasında
fark olduğunu ve Hristiyan Ruhsallığının Hristiyan inancı ile ilgilendiğini belirtir.21

Robert Wuthnow, After Heaven:Spirituality in America since the 1950s.Berkeley,
1998.

18

19

20

21

Meredith B.Mc Quire, ‘Toward a Sociology of Spirituality: Individual Religion in Social/Historical Context’ Tidskrift for Kirke, Religion og Samfunn,13/2:99-11, 2000, 103.
David Scott, ‘Spirituality,’ Encyclopedia of Christianity, Ed by John Bowden, Oxford and New
York, 2005, p.1137
Alister E. McGrath, Christian Spirituality, Oxford, USA,1999,2
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Çağdaş Ruhsallık (Today’s Spirituality), özellikle Batı Hristiyan dünyasında
gözlemlenen, oldukça eklektik, kurumsal işleyişlerinden ziyade, genelde bütün
özelde Doğulu dinî geleneklerin, ruhsal yorumlarını aynı anda kabule geçit veren, çok referanslı bir inanç ve bağlanma tarzını ifade eden fenomendir. Ayrıca,
Ruhsallık, psiko-sosyal bir çok sebepten tanımlanamayan, hâlâ evrilmekte olan
ve çoğu zaman bireysel öznel bir inanç tarzıdır.
Ruhsallık üzerine yapılan araştırmaların temel sorusu, çoğunlukla, Ruhsallığın anlamı ve yaş tecrübesiyle nasıl şekillendiği üzerinedir. Bu bağlamda
Atchley, ruhsal tecrübenin, Ruhsallığın diğer (ruhsal gelişme, ruhsal kapasite,
ruhsal kimlik ve benlik, ruhsal tarih, ruhsal kavramlar ve dil, ruhsal deneyim,
ruhsal süreç ve ruhsal topluluk gibi) birçok boyutu ile ilişkili olduğunu vurgular.22 Heelas’ın çalışmasında din ve ruhsallığın ayrı niteliklere sahip olduğundan sözedilir. 23 Ona göre, ‘din’ terimi müteal bir Tanrıya ve Tanrının hâkimiyetini merkeze alan bir geleneğe itaat etmek, Ruhsallık ise hayatta içkin kutsalın
bir tecrübesi olarak tanımlanır. 24/
Çağdaş Ruhsallık anlayışı benlik kavramına yoğunlaşarak sık sık öznelciliği vurgular. Bazen, öznelcilik, Ruhsallığın teistik formlarının duygusal boyutları olarak vurgulanır.
Bazılarına göre Ruhsallık sosyal, bütüncül olarak tanımlanarak, diğerleri
ve dünya ile kendimizi tanımlamaya dair bir düşünce olarak kabul edilse de
Ruhsallığın merkezinde benliğin dönüşümü teması bulunur. Ruhsallığın, büyük
düşünceleri, istekleri bizi hareket ettirmez ve bizi bilgilendirmez veya zaten
mevcut olan varlığımızı desteklemez. Onlar bizi değiştirir, bizi farklı biri, farklı
bir varlık yapar. Bu sebeple, Hegel’in Ruh’un farkına varılması hususunda ‘faal
olma (strenuousness)’ ısrarı burada daha iyi anlaşılabilir. Benliğin kendisi bir
süreçtir ve Ruhsallık da benliğin dönüşümüdür 25.
Ruhsallığı müteal kavramalarla tanımlama eğiliminde olanlar olduğu da
bilinmektedir. Özellikle, benötesi psikolojisi (transpersonel psikoloji) Ruhsallığı var-

22

Robert Atchley, Spirituality and Aging, USA, 2009,148
Heelas, ‘The Spiritual Revolution: From ‘’Religion’’ to ‘’Spirituality’’ ‘,In Linda Woodhead, P.
Fletcher, H. Kawanami, and D. Smith(Eds.) Religions in the Modern World: Traditions and Transformations, London and New York 2002, 363-9
Heelas , 2002:358
Robert C. Solomon, Spirituality for the Sceptic-The Thogutful Love of Life, Oxford, 2002,6-7)
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lık ve müteal varlık ile ilgili bir tahkik konusu olarak görmektedir. İnsan varlığı,
kendisini anlamak için aynı zamanda kutsal düzenleyicinin de kim olduğunu
bilmek isteyecektir.’Ruhsallık’ der, Walsh, ‘kutsalın deneyimine dolaysız bir atıfta
bulunur.’ 26. Bu bakış açısından Ruhsallık içsel yaşantının elde edilmesi için aşkın,
içkin ve yüce değerlerin ve aşkın olanla bir ilişkinin farkındalığı olarak tanımlanır. Bu bağlamda Atchleyise, birey yalnızlık içinde kurduğu kişisel varlık
deneyimlerine dair bir dönüşüm yaşadığında, daha geniş bir oluş veya oluş
ağının bir parçası olmayı tecrübe eder.’ der. 27
Burada vurgulamak istediğimiz günümüzde, Ruhsallığın tarihçesinde olduğu kadar dinin tarihinde de, kadim kavramların kullanımında bir dönüşüm
olduğudur. Çağdaş Ruhsallık daha önceki kavramları yeni kavramsallaştırmalar yapmak suretiyle yeniden ele alır. İnsanların çoğu dinî düşünceleri kendi
ruhsal yolculuklarının kaynağı olarak kullanmaya devam etmektedir.. Ruhsallık
tarafından şekillenen bir dindarlık, otoriteyi, azamî ‘özgünlüğün’ içsel varoluşsal sürecine ve asgarî olarak da dinî doktrinler ve işlevlerine yüklemiştir. 28
Mutlak Aşkın Ruhtan, İnsanî İçkin Ruha Doğru
Dinin değişim süreci yanısıra ruhsallığın da kendi içindeki değişim süreci
devam etmektedir. Çağdaş Ruhsallığın, içinde, özellikle aşkın (mütealtranscendental) olandan içkin (mündemiç-immanent) olana doğru bir merkez
kayması söz konusudur. Bilindiği gibi, geleneksel tek Tanrılı dinler, Tanrının
aşkın yönüne vurgu yaparlar. Hıristiyan geleneksel ve kurumsal din anlayışı
içerisinde Mutlak Ruh/Tanrı ve insanî ruh da bu aşkın nitelik içerisinde algılanıyordu. Bireysel inanç anlayışının yaygınlaşmasından sonra geleneksel dinî
inanç içerisinde aşkınlık kavrayışı oldukça ciddî biçimde tahkik edildi.29 Aşkınlığın en mühim dayanağı olarak ‘Kutsal Ruh’ kavramına farklı yaklaşımlar Hıristiyanlığın din tarihinde yerini aldı. Özellikle Hegel’in teistik yaklaşımlı din
felsefesinden sonra, itîkadın Mutlak Ruh gibi bazı kavrayışları,‘insanî ruh’ anlayışına doğru bir evrim geçirdi. O zamanlar, bu dönüşüm, zaten beraber olan
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Roger Walsh, and F. Vaughan, ‘On Transpersonal Definitions,’ Journal of Transpersonal Psychology 25(2): 1993, 125-82
Paul Heelas, Spiritualities of Life-New Age Romanticism and Consumptive Capitalism,UK, USA,
Oxford,2008,5
Robert Atchley, Spirituality and Aging, USA, 2009,148
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insan ile Tanrının arasını uzlaştıran inanca ait olan bir şeyin yeniden hayatiyet
bulması olarak yorumlandı. Bir arkaplan olarak, bu yeni felsefenin itici gücü
önceki aşkın ilgiyi bir dereceye kadar sınırlandırmış oldu. Ruhsallığın ilk çıkışları, önceki aşkın bakış açısına karşı bir tavır içinde gelişmiş oluyordu. İnsanî bir
faaliyet olarak, içinden geçilen döneme uygun biçimde, Ruhsallığın lehine daha
etkin bir hale gelen ikinci boyut içkin yöndür. Ruhsallık şimdilerde gitgide aşkın
bir Tanrı fikrini görmezden gelerek içkin yönü yüceltmeye devam etmektedir.
Geleneksel olarak din terimi, İnsan hayatının ve değerlerinin hedefi ve
menşei olarak, ilahî ya da aşkın olanla insanın ilişkilerinin bütün boyutlarını
ifade etmek için kullanılmıştır.30 Tek tanrılı bütün büyük dinler gibi Hıristiyanlığın da İnsan ve Tanrı arasındaki alanı, aşkın ve içkin açıklamalar sunarak
düzenlediği bilinir.
Dinlerin yüce tarafı ile ilgili olan aşkın boyut, birinci boyut, insan tecrübesi ve kültürünün de önemli bir parçasıdır. Tanrı merkezli yaklaşımda Tanrı
bağımsızdır, hem dünyaya hem insana aşkın olarak, insanla ilişki kurmayı isteyen de O’dur. Böylece aşkın olarak Tanrı, bir bağlanma/adanma hedefi haline
gelir. Anlaşılan o ki, Hristiyanlığın klasik yorumlarında, Tanrının içkinliğinin
kavranması ve tecrübe edilmesi, Tanrının aşkınlığı fikriyle gölgelendirilmeye
meyilliydi.(‘Tanrı inananlara Ruh vasıtasıyla ilham olunur’-I. Cor.2:9-10) Hristiyanlığın Klasik dinî yaklaşımlarında, doğru bir benliğe ancak, kişinin içinde
şekillenmiş olan Yüce İsa takip edilerek, Kutsal Ruh vasıtası ile ulaşılabilirdi. Bu
evvelki ifadelerde, Ruhsallık inananların sahip olduğu bir şey değil, hatırasını
yaşatarak İsa’yı yüceltmek suretiyle, arayışta olanların ve hidayete erenlerin bir
modeliydi.(1 John 4.10,19) Hristiyan dinî metinlerinde ruhsal kişi maddiyattan
uzaklaşan kişi değil daha ziyade Tanrı’nın Ruhunun içinde ikamet ettiği kişidir.
(mesela: Cor:2:14-15) Ruhsal kişinin hayatı, Tanrı tarafından varkılınmış ve
güçlendirilmiştir. İnanırda, yeni bir hayatı ve anlayışı canlandıran, ortaya çıkaran Tanrı birincil etmendir.31 Bununla birlikte Batı dünyasında dinî geleneğin,
daima bu şekilde ifade edilen Tanrının aşkınlığını bazı içkin unsurlarla dengelemeye teşebbüs ettiği de bir vakıadır.

Meissner, Life and Faith :Psychology Perspectives on Preligious Experiences,
Washington, DC 1987,119.
31M. A. McIntosch, Mystical Theology, blackwell, Oxford and USA, 1998.
30
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Galiba, Batı’da modern dünya görüşünün önerdiği durumlara kendini
uydurmak için yapılan bütün dinî teşebbüsler, nihaî hakîkatin aşkın ve içkin
olan bu iki tamamlayıcı yönüne atfedilen önceliğin dönüşümü tarafından belirlenmek durumundaydı..32 Bu bağlamda 19. ve 20. Yüz yıllarda, 17. yüzyıldan
sonra şekillenmeye başlayan dünyevî ilahiyatın ışığında, ilahiyatın ıslahat meselesi olarak tanımlanabilecek önemli gelişmeler olmuştu. 33 Özellikle, Hegel, Schleiermacher, W.James, W.Cantwell Smith, Nieghbur, Tillich gibi din filozoflarının çalışmaları, yeni hedeflere yönlendirmeler yapmaya teşebbüs ettikleri halde
eski ilahiyat biçimlerini de sürdürdükleri için son derece ilginçlerdi. O döneme
göre, yenilikçi bu filozoflar, kutsal metinlerin tesirlerini içeren bir inanç tasarımını ifadelendirerek, hâlâ bir dereceye kadar eski usûlde ilahiyat yapmışlardı.
Bununla beraber, onlar, Tanrı ile ilgili eski anlayışı sınırlamaktan kaçınmadılar.
Adı geçen filozoflar, eski Tanrı yaklaşımının fıtrat ve bünye dışı bir kavram
üzerine bina edildiğinin farkına vararak, fıtrat dışı olanı paranteze alıp, ilahiyata yönelerek, insanın kendisini, kendi derinliğine getirmek suretiyle yeni dinamikler oluşturmayı da çok istemişlerdi.
Bu yaklaşım içerisinde, Mutlak Ruh kavramı yalın ruh kavramına doğru
dönüşüm geçirdi. Diğer bir söylenişle; bir zamanlar kozmolojik terimler vasıtasıyla tasdik edilen (Kutsal Ruh) ve (insanî) ruh kavramları içselleştirilmiş ifadelerle dile getirilmeye başlanmıştı. Hegel’in tanımlamaları bu dönüşümlerde
önemli etkiler bırakıyordu. Hegel’e göre Tanrı ‘Mutlak Öz’dür. Ve bu öz Ruhtur, ki Mutlak Ruh, nihaî olarak bütüncül olan Ruh, öz-cevher olarak kendi
Kendisiyle mülkündedir. Hegel ‘Ruh’u ‘merkezi kendinin dışında olan öz’ şeklindeki tanımlamanın tersine ‘kendi merkezine kendi içinde sahip’ olarak tanımlamıştır. ‘Ruh, kendi kendini kapsayan öz-cevherdir.’ Hegel’in kavrayışında Tanrı artık
her şeyin üzerinde bir Varlık veya bu dünyanın ötesinde bir oluş ya da kişi olarak kavramlaştırılan bir şey değildir.;

34

Onun bağımsızlığı zarurîdir ve O, ken-

disi olma şuurundan, ya da birisinin varlığının kendi şuurunda olması durum-
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larından hiçbiri değildir.35İnsanın öz bilinci, Kutsal Ruhun sonlu bir biçimde
kendini ifşa edişidir ve bu Mutlak Ruh olan Tanrıdan ayrı olarak değil de daha
ziyade ona dahil edilerek düşünülmelidir. Onun anlayışında Mutlak Ruh, bütünüyle değişmez ve bitimli bir şey olmamasının yanı sıra, dinamik ve kendisini
gerçekleştirme sürecinde olan bir şeydir.(…)Mutlak Ruhun kendini gerçekleştirme sürecinde, insanî ruh kendine ve yabancılaşır ve kendinden uzaklaşır. Bu
asıl olarak, tam da insanî ruhun Mutlak Ruh’tan yabancılaştığı noktada insanî
halin ifşasıdır. Mutlak Ruh ’un, insanî ruha yabancılaşması aslında insanlık halinin açığa çıkartılmasıdır ve herşeyin sonu demek değildir.36
Bu Ruh hakkındaki yeni felsefe, modern insana kendini ifade edebileceği
alışılmadık insanî bir dünya görüşünü açığa vurarak, nihaî olan ile sonlu olanı
inanç gerçeğinde buluşturuyordu. Fakat daha sonraları hümanist dünya görüşü
aşkınlık fikrini büyük ölçüde reddetti ve kutsallık veya ilahîliğin insan istidadının başka bir ifadesi olduğunu ileri sürdü.

37

Bu hayat felsefesine göre; İnsan

varlığı, eklektik bir çağrıyı (-Tanrı, tabiat, bütüncül bir birlik ya da estetik tecrübelerden hangisini anlıyorsa anlasın) aşkın bir özneye ait olan hitabı kabul
etmeye yetenekliydi. Geering, bu yeni din felsefesinin önemine şu şekilde dikkat çeker;
Bu zenginleştirilmiş dünya görüşü, yeni formlar için iki önemli temel kabul ederek bu dünyaya ait zamanda ve mekânda iyileştirmeler yaptı ve bu onarım içinde yeni dönemde din kendini yeniden ifşa etti.Birincisi nihaî hakikatin
bu dünyanın dışında değil de içinde aranması gerektiğidir ki aslında hepsi burada (dünyada)dır. İkincisi, dinin sağlamak durumunda olduğu görevlerinden
biri olan bireysel olgunlaşmadır ki o, bu dünyaya ait insan varlığı tarafından
kendisine sunulan sınırlar ve haller içinde ulaşılabilen bir imkân olarak anlaşılmalıdır.38
Ruhsallık, ‘ruh’ kavramının macerası içinde, bir yandan git gide ilahiyattan soğuyarak, öte yandan da dinin aşkın ve içkin anlamlarından beslenerek,
kendi tarzına göre yeni bir merkez üretme çabasındaydı. Son zamanlarda ise

Hegel, vol. 1, p. 33,217-18
See:Lloyd Geering, Faith’s New Age, Collins,London, 1980,103-5.
37Mesela, E.Ornstein, C.Taylor, A.Vergote gibi isimler burada hatırlanabilir.
38 L. Geering, 254;
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Çağdaş Ruhsallık için, varoluşsal olarak içkin biçimde tecrübe edilmemiş bir
aşkınlık fikrini onaylamak gitgide daha zor hale gelmiştir.
Gelenek-karşıtı ve Bireyselci Bir Benliğin Ürünü Olarak Ruhsallık
Ruhsallık modern ve postmodern durumlardan doğan kendi isteklerini
daima önceleyen, bireyselci, özerk dünyevî bir kazanım görünümündedir. Modernitenin kültürel tarihi içinde Ruhsallığın, çekiciliğinin bir sebebi de din kadar
kadim bir kavram olan benlik (Self)’e olan ilgiyi, açığa çıkarmasıdır. Geleneksel
dindar-benlik (self) oldukça hiyerarşik, kurumlarla toplumda uygun bir yerde
konumlandırılırken, gelenek-karşıtı benlik (self), -ihmal edildiği düşünülen
benliğin bireyliğine ve özerk tarafına uygun bir biçimde inşa edilmiştir.
Modern-postmodern kültürel değişimlerle birlikte benlik(self) anlayışının
çeşitlenmesi, benzer şekilde Ruhsallık için çeşitlenen getirilere sahne olmuştur.
Şimdi gelenek karşıtı olanlar, bu yeni benlik(self)e uygun, yine gelenek karşıtı
kendi kendilerinin otoritesi oldukları, kurumsal ve bazen de itikadî bağlılığı
gerektirmeyen bir din anlayışını meydan okuyarak seslendirmekten yanadırlar
ki, bu bir dinî mensubiyet olmaktan ziyade hayat tarzı olarak nitelendirilmektedir. Bütün bunların bugünün Ruhsallığı içinde bulunması çok da şaşırtıcı değildir.
Bilindiği gibi, Aydınlanma Dönemi’nden beri, değişmez kabul şu anlayışın arkasında yatar; unsurların çeşitlenmesi haricî bir hükümranlık düzeni olarak kültürel alanın dayanaklarının zayıflamasına hizmet eder. Özellikle, son iki
yüzyıldır boyunca insanlar, kendilerini piramidal tek bir düzene ait olmaktan
ve bu düzen tarafından bilgilenmekten bunalmışlardı.

.Tabiatıyla, bu dönem

39

içerisinde geleneksel-benlik anlayışı da çözülmeye uğradı ve çeşitlendi.
Bireyselleşme dönemi de denilebilecek olan bu dönemde bir kaç benlik
(self) modeli ortaya çıktı. Bunlardan biri faydacı benlik yapısıdır. S. Tipton, özellikle kültür içindeki bireyci faydacılığı ‘kendi ilgi ve ihtiyaçlarını tatmin etmeyi
aramak’ olarak tanımlar.40 Zira Postmodern kültür, benliği bir konuma, bir işe
veya mala -mülke sahip olması ile tanımlamaya meyillidir. Bu tanımlamada
kişinin kim olduğu, daha çok onun neye sahip olduğu ile ilişkilidir.
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Başka bir çeşit ise bireyselci-dışavurumcu benlik yapısıdır. Bu benlik türü,
özellikle Kapitalist vurgu ile servet üreterek maddiyatçı tüketim ile tetiklenen,
sadece sahip olmak için yaptığı basit tatmin edilmiş isteklere sahip olan biri
olmak yerine, kadın veya erkeğe, ‘bir kişi’ olmayı önermesiyle diğerinden ayrılır. Dışavurumcu benlikler hayatlarını insan olmayı ifade eden bir zenginlik ve
bağımsızlık edinmeye göre yaşamaya çalışmışlardır. Dışavurumcular gerçek
fıtratı keşfetmek ve onu verimli hale getirmeye niyetlenmişlerdi. Her iki türdeki
benlik(self) de aslında gelenek-karşıtı bir benlik (self) anlayışından kaynaklanmaktaydı.
Bazı kuramcılar ister faydacı ister dışavurumcu, isterse her ikisinin birleşimi olsun gelenek karşıtı benlik yapısının, tamamıyla değilse de çok büyük oranda
geleneksel benlik yapısını mahkûm ettiği sonucuna ulaştılar. 41And they stressed
that such disembedded, de-situated or de-traditionalized selves, have adopted
cultural values and assumptions which articulate what is to stand alone-as individuals- in the world.
Heelas’a göre, ‘batının kültürel tarihi gelenek karşıtlığının daha çok dışavurumculuktan ziyade faydacı değerler ile buluştuğunu göstermiştir. Aynı zamanda, gelenek karşıtlığı oluşumu tekrar faydacı bireycilikle buluştuğu bir zemine
açılmış olduğu için, benliği (selfi) arama gayretlerinde derin, etkili ve gerekli
olan şartları sunamamıştır.42
Modern-postmodern kültürel değişimlerle birlikte self anlayışının çeşitlenmesi benzer şekilde Ruhsallık için çeşitlenen getirilere sahne olmuştur. R.
Bellah, kültürün dönüşümünün, hâkimiyetin iç-dünyada aranması tarzı tarafından kuşatıldığını ve dinin daha içsel ve bireysel hale gelebileceğinin çok açık
olduğuna yazılarında dikkat çeker. 43 Bundan dolayı denilebilir ki, gelenekkarşıtlığı manidar bir biçimde, daha önceden geleneksel kurumların sunmadığı
bağımsız bir benlik(self) inşasına niyetlenmiş, bunda başarılı olarak, hedefine
ulaşmak için, herhangi muhafazakâr bir rehbere ihtiyaç duymaksızın, dinî anlayışın istikametini anayoldan bir patikaya doğru ister istemez değiştirmiştir.
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Ruhsallığın içinde benlik anlayışının genişlemesine dair bir dönüşümden
sözedilebilir. Solomon’a göre aslında bu değişim, Benlik(self) anlayışının, önce
Ruh (soul) sonra da insanî ruh(spirit) kavramına bir dönüşümü olarak da tanımlanabilir. İlaveten şimdilerde, Ruhsallık İnsanî Ruh kavramını tercih etse de
‘benlik’(self) in ve Ruh (soul)’un kaynaklarının her ikisini birden kendisine
arkaplan edinir. Böylelikle o, bir taraftan varoluşsal bir kaygıyla ve anlam arayışıyla bu dünyada başa çıkmak isteyen benlik (self) ten, öte taraftan da ölümden kaçmanın imkânsızlığı tarafından yüceltilen Ruh (soul) kavramıyla motive
olmaktadır. Bu tercihlerden önceliği, öznelliği ve bağımsızlığı öne çıkartan ‘benlik’ kavrayışı almış gözükmektedir.44
Şimdi ruhsallığın yükselişinde etkin bazı yazarlar kurumsal olmayan yeni bir din arayışının sebebinin, özgür bir benliğe ulaşmak için Tanrı hakkında
dolaysız bir bilgi edinme isteği olduğunu iddia ederler. Sözgelimi, Saranam,
God without Religion (Din olmaksızın Tanrı) isimli kitabında şöyle der; ‘sadece bir
ruhsal yol mümkün olduğunda ancak, otoriteyi değiştirmek için fertler sınırsız olarak
özgür olabilirler’.45
Benliğin (Selfin) bu şekilde özerk hale gelmesi, kişisel-Ruhsal gelişim için
zorunlu gözükmektedir. Bu sebeple, Kişisel gelişimin yanısıra Benliğin (Selfin)
özgürleşmesi ona, bir hayat tarzı sunarak sorumluluk alma imkânını da açar ve
bu kişisel alandan daha aktif bir alandır ki şüphesiz orada da Ruhsallığın insana
katkılarından sözedilebilir
‘Yaşama Tarzı’ veya Din Görünümlü Bir Meydan Okuma
Modern dünyada din kurum olmaktan çok inanç geleneği olarak kendine
konum bulmuştu. Bu sebeple aslında düşüşe geçtiği ifade edilen durumun daha çok dinî kurumlar da gerçekleştiği anlaşılmalıdır. Bu süreçte inanç yükseliş
eğilimini korumaktadır. The Meaning End of Religion, Dinin sonunun anlamı isimli
kitabında W. Cantwell Smith ‘din’ ile ‘inanç’ arasını ayıran önemli kavramsallaştırmalara dikkat çekmişti.46 Bu yaklaşımda, ‘inanç’, antropolojik insani bir
temele oturarak kendisine sağlam bir zemin bulmuştu. Yukarıda bölümde bahsedildiği gibi, Batıda inanç yaklaşımını benimseyenlerin sayesinde dinî anlayış-
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lar oldukça etkin dönüşümlerin nesnesi oldular. Ayrıca Hıristiyan dünyanın
Hıristiyan olmayan dünya ile karşılaşarak iletişime geçmesi, Doğuda ve Batıda
tümüyle din değiştirme tarzından, karşılıklı dialog ve saygı hisleriyle davranma
tarzının kazanımına doğru bir mesafe alınmasına vesile oldu. Batıda, Hindu,
Budist ve Müslümanlarla dinî bağlamda karşılaşmalardan sonra, bütün büyük
dinlerin yüce meselelerinin aslında benzer olduğu için insanların ruhsal hayatlarını ve iç dünyalarını yeni ifade biçimleriyle ifade edebilecekleri bir alan olduğu, daha açık bir hale geldi.47 Bu karşılaşmalar Batılı insan için, Orta Doğunun Hindistan ve Çin gibi büyük medeniyetlerinden elde edilebilecek bir kazanımı sağlayabilen bir ufuktu. Bu ufuk içinde din anlayışında, adanmanın ve
dindarlığın birden fazla yolunun olabileceği gerçeğine doğru gözlemlenen bir
değişimin başlamasına neden oldu..48
Ruhsallık, küresel dünyanın, bir mega-trendi olarak49 insanlığa heyecan
veren olumlu imkânlar sunabilirdi fakat o, sınırları zorlayarak dinî anlayışlara
meydan okumayı tercih ediyor.50 Hem dinî kurumların, hem dine yaklaşımların
ve hem de ruhsallığın macerası yeni biçimlerle devam etmektedir. Yukarıda
bahsedildiği gibi, Ruhsallık Batı toplumları için vazgeçilemez dönüşümüyle
kendine yeni özellikler eklemektedir. Bu ilişkilerde, Ruhsallığın, Yeni Akımlar
(New Age) döneminde yol alırken taşıdığı özelliklerden bazılarına bugün yenileri eklenmiş, bazıları da yeni nitelikler kazanmıştır.
Ruhsallığın Doğu geleneklerine olan eğilimi -bir özellik olarak, onu sadece batı toplumları için değil doğu toplumları için de yeniden değerlendirmeyi
gerektiriyor. Fakat Doğu geleneklerinin Batılı Ruhsallık sürecini bazen hiç yaşamamış olması, bazen farklı biçimlerde yaşaması ve bazen de kendine özgü
biçimlerde yaşaması, Ruhsallığın gelecek için taşıdığı anlamı hem Batı’da hem
Doğu’da tartışmaya açıyor.
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Ruhsallık şimdi dinî kavramları kullanarak kendine ait bir alan açmakta
ama bu alanda kullandığı dil oldukça muğlâk olduğu için, ona bağlanma biçimleri din olarak değil-dinimsi olarak nitelendirilebilir. Bu durumdan sadece dinî
kurumlar değil inanç gelenekleri de olumsuz yönde etkilenebilir. Batıdaki günümüz ruhsallığı dinî kurumların geleneksel tarzlarına etki ettiği gibi dinî anlayışları da etkilemiştir. Hristiyanlık dışındaki farklı dinlerle karşılaşma nihaî
hakikatin farklı yönlerinin birliğini kavramak açısından geleneksel dinî kurumlar açısından çok önemli buluşmalara sahne olmuştur. Kutsalın farklı yüzlerinin
aslında birliğe işaret ettiği gerçeği dinî anlayışları da önemli oranda farklılaştırmıştır. Bu süreçte hem doğulu dinî kurumlardan ve hem de batılı modern
inanç yaklaşımlarından beslenerek büyüyen Ruhsallık, giderek daha eklektik ve
daha modern ifadeler halinde hayat bulmaktadır. Bu yeni özellikleriyle değişimin yönü şimdi yalnızca batılı dinî geleneği, için değil doğulu dinî gelenekler
açısından belirsizliklere doğru açılmaktadır.
Batılı insan için bu, Doğunun büyük medeniyetlerinden elde edilen bazı
kazançların dahil edildiği, din kavramının kullanımının gözle görülür hakikatlere izin veren değişiminin başladığı, geniş bir ufuk elde etmesine sebep olan
bir buluşmaydı.51 Bununla birlikte, bu buluşmanın büyüyen ruhsallaşma sürecinde hem doğulu hem batılı dinî geleneklerinin aşkın kutsal kısımlarını parçalayarak insanlığın hiç olmadığı kadar dine cephe alması durumuyla hemhal
olmasını açıklamak oldukça girift bir meseledir. Ruhsallığın gelişim sürecinde,
batılı mistik anlayıştan ziyade doğulu dinsel geleneklerden kendi batılı bünyesine göre beslenirken, Doğu geleneklerini hangi sıfatla kabullendiği uzun vadede tartışmalara oldukça açıktır. Bu süreçte Doğu dinî geleneklerinin bazen sadece bir hayat tarzı olarak benimsendiği iddia edilmektedir. Binlerce yıldır var
olan doğulu dinî geleneklerin sadece hayat tarzı olarak alınma imkânını reel
olarak tartışmak bir yana, bu geleneklerin özünden uzaklaşarak taşınıyor olmaları da onları gerçek etkinliklerinden uzaklaştırabilir.
Modernite ve ona bağlı anlayışlar, dinin de dahil olduğu bazı kavramsallaştırmaları, Batı dünyasının ihtiyaçları için üretmiştir. Budism, Jainism, Taosim
gibi Doğulu dinî geleneklerin mensupları aslında, Batıda yaşanan birçok süreci
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kendi orijinal coğrafyalarında yaşamamışlardır. Onlar bu süreçte, bazı yönleri
kullanılarak, Batılı dinî değişim sürecinde en temel ihtiyaçlara cevap olmuşlardır. Onlardan, mesela Hinduizm diğerleriyle mukayese ettiğimizde daha genç
bir dinî gelenek olmasına rağmen kendi coğrafyasında yaşanan şekliyle Batılı
güncel Ruhsallıktan çok farklı özelliklere sahiptir ve sadece, hayat tarzı(‘Way of
life’) olmanın ötesinde bir dinî geleneği ifade eder. İşte bu noktada bir dinî geleneği, onun bazı boyutlarına o gün itibariyle daha fazla ihtiyaç duyuluyor
diye, sadece o boyutunu alarak parçalara ayırmak mümkün müdür sorusunu
sormamız gerekir. Bu, indî bir biçimde parçalarına ayırma tarzı, Batılı ruhsal
açlığa 52iyi geliyor olabilir fakat uzun vadede dinî geleneği kendi sisteminden
uzaklaştırarak en kadim insanî ilgi olan dinî kavrayışa zarar verebilir.
Batılı insanın eski alışkanlıklarından sırrın ifşasına zaman ve mekânda
tanıklık etmek tarzından Ruhsallık da bir bağlanma tarzı olarak benzer niteliklere sahiptir. Bu anlamda bazı görünümleriyle Ruhsallık bağlanma tarzı ile klasik
Hristiyan teolojisi arasında mahiyet değil derece farkı olduğundan söz edilebilir. Hristiyan teolojisi içinde Baba Tanrı’nın yani en büyük Sır’rın oğul formunda doğduğunda zaman ve mekâna tanıklık ettiğine inanmak ile Çağdaş Ruhsallığın kendisini hakikatin tanığı olarak görme tarzı benzerlikler taşır. Hakikatin
doğduğu mahrem mekânı aydınlatmak ve ona şahit olmayı istemek, her iki
yaklaşımı da Hrisiyanlığın en temel imgelerinden biri olan ‘tanıklık etme (witness)’ de buluşturur. Ayrıca, günümüzde, ruhsalcıların da Ruhsallığı logos
(kelam yani ‘hakkında konuşma)’, sorununa taşıma eğilimleri onları önceki teolojilerle ortak tavırlar taşıdıklarını ihsas ettirir. Bu durumda, Ruhsalcıların kendilerinin sırra daha yakın olduklarını imâ eden yaklaşımları ve onun hakkında
söylem geliştirmeleri aslında bir nevi ‘spiritüel teoloji’ yapmak şeklinde de değerlendirilebilir.
Diğer yönüyle modernite sonrası edinilen öznel alışkanlıklar da Ruhsallığı niteler. Modern insanın kendisini hakikatin ebesi olarak görme tarzının ya da
diğer bir deyişle hakikatin doğduğu mahrem mekân hakkında konuşmayı ve
ona şahit olmayı isteme tarzı, Ruhsallık çerçevesinde bir episteme problemine

52

Bu konuda bkz: Mary Nash and B. Steward,(Ed. By),Spiritualty and Social Care-Contributing to
Personal and Community well-Being, 2002,11

Kadim Bir İlgiden Beslenen Meydan Okuma: Ruhsallık  165

dönüşür. Maneviyat alanın bir episteme sorununa dönüşmesi ve onun hakkında konuşmayı merkeze alarak, maneviyatın kendisini çevreye ötelemek şeklindeki yaklaşım ise olsa olsa aslında maneviyattan yeniden uzaklaşmayı beraberinde getirir. Ayrıca bu şekliyle manevî arayışlar, Ruhsallık içinde kendisi hakkında bilgi edinilen bir ‘gösteri’ sorununa ve gösterge bilim konusuna dönüşür.
Hâlbuki maneviyat bu şekilde gösteri sorununa dönüştüğünde kendisi olmaktan çıkar. Zira bu durumda anlamını gösteriyi yapanın konumundan, bakış
açısından ve kullanım biçimlerinden alır. Bu öğretici-discursive şekliye Ruhsallık,
doğu bilgeliğinin sır, maneviyat ve bilgelik anlayışlarına da epeyce uzaktır.
Bazı durumlar da Doğulu dinî geleneklerin moderniteyi kendilerine özgü
biçimlerde yaşaması da ruhsallığa bir çerçeve çizmeyi zorlaştırır. Birçok Müslüman topluluk modern süreçlerden etkiler almıştır. Özellikle İslamî kültürel
gelenek kendisine yakın olan tek tanrılı dinî geleneklerle de ilişki içinde olmuştur. Fakat İslamî mistik gelenek, Ruhsallığın bugünkü şekline oldukça uzakta
duran bir görünüme sahiptir. Bunun arkasında yatan en önemli bir sebep olarak Batılı Ruhsallığın, aşkın bir mistik anlayışa uzaklaşmasının karşısında İslam
kültür geleneğinin Mistik anlayışını, geleneğinin ve ana-akımın dışında tasavvur edememesi gelmektedir. 53
Şimdi Ruhsallık, bütün sistemlerin üzerinde, dinî kurumları değiştirip
kendine özgü anlamlar üretip insanlığa buluşma noktaları mı sunacak yoksa
insanoğlunun, en eskimez ilgisi olan dine olan yaklaşımları da sistemsiz hale
getirdiği için kutsal olan, tüketim kültürünün erittiği bir tükenen ya da sunuldukça anlamsızlaşan bir ‘hayat tarzı’ olmakta ısrar mı edecek? Ayrıca inancın
yerini almaya çalışan,‘Kutsal’ımsı görünümüyle, en temelde duran ‘inanç’ hissini tehdit eden bir ‘hayat tarzı’ olarak geleneklerin ötesinde dinî anlayışa da bir
tehdit mi olacak?
Sonuç
Çağdaş Ruhsallık farklı hisler, alışkanlıklar, ritüeller, değerler, hedefler,
arzular, tutkular, yorumlar, inançlar ve düşünme tarzları sağlayan, bireyselci,
özel bir faaliyet ve bir yaşama tarzı olarak telakki edilmektedir.
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Geleneksel dinlerin müteal ve mündemiç olana iki vazgeçilemez boyutu
yanında, kısmen mistisizm ile de irtibatlandırılan Çağdaş Ruhsallık olumlu ve
olumsuz sonuçları eşzamanlı olarak üretebilecek özelliklere de sahiptir. Evreninsan ve Tanrının birliğine ve şahsî-özerk bir self / anlayışına vurgu yapan bu
cesaret denemesi, insanın iyiye olan eskimeyen ilgisinin devam ettiğini de gösterir. Bu ilgi şu anda her ne kadar modern durumların bir meyvesi olsa da en
kadim olan ve bütün zamanlarda dine ve aşkın bir gerçekliğe ihtiyaç duyan bir
ilgidir.
Çağdaş ruhsallığın, içkinliğe yaptığı vurgulardan dolayı onun günümüz
insanı için çok değerli bir çaba olduğu söylenebilir. Bu gayret insanı modern
dünyada anlamlı bir konuma taşımaya çalışabilir. Bununla birlikte, Çağdaş Ruhsallık, dengeleri kutsalın aleyhine değiştirerek, yüce bir gücün aşkınlığı fikri
olmaksızın, sadece içkin olanı yüceltmeye devam ediyor.
İnsan varlığı, aşkın bir konumdan gelen sesi kabule yetenekli bir varlıktır. Bununla beraber, Çağdaş Ruhsal bilgilenme, hepimizden güçlü, müteal bir
Tanrı fikrinden uzaklaşmakla Ruhsallığı tanımlarken müteâl olanla ilgili olan
bazı kavramlara da yabancılaşmış olmalıdır. İnsanın dünyevî-ruhsal açlığına bu
yön şimdilik iyi gelebilir. Fakat bu şekilde, kendine göre dinlerin bazı yönlerini
görmezden gelerek organize olması, Ruhsallığı insanın kadim /varoluşsal
inançla ilgili ilgisine sürekli cevap olacağı konusunda şüpheli hale de getirebilir. Ayrıca, ne şekilde olursa olsun, insanın en temel varoluşsal sorularına cevap
alanı olarak dinin, bir gösteri ve şahitlik konusuna dönüştüğü ölçüde kadim
özelliklerinin yara alacağını hatırdan çıkarmamak gerekir.
Prof. Dr. Metin YURDAGÜR: Efendim Yurdagül hanıma teşekkür ediyoruz. Onun kadim bir ilgiden beslenen meydan okuma ruhsallık başlıklı tebliğini Erkan YAR hocamız müzakere edecek. Hocam on dakikanız var.

Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu
25-27 Mayıs 2012- Malatya

“Kadim Bir İlgiden Beslenen Meydan Okuma: Ruhsallık
(Spırıtualıty)” Adlı Tebliğin Müzakeresi
Prof. Dr. Erkan YAR
Evet, Sayın başkan şimdi, öncelikle Yurdagül Hanım’ın tebliğini dinledik. Fakat bu tebliğden sonra ruhsallık bilmiyorum zaten Yurdagül Hanım da
ruhsallık tabirinin anlamının girift ve kapalı olduğuna işaret ediyor. Fakat burada birtakım öneriler sunabiliriz. Maneviyat değil ama en azından kurumsal
din anlayışının dışında veya doğu İslam dünyası söz konusu olduğu zaman
medrese geleneğinin dışında ya da mezheplerin inanışlarının oluşumu dışında
bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bu tebliğde belki Yurdagül Hanım şunu yapsaydı en azından bizim kendi dünyamız açısından da açılımlarda bulunabilirdi.
Neden biz bu ruhsallık çalışmalarını İslam dünyası üzerinde geliştirmiyoruz ve
İslam dünyasında gelişen böyle yaklaşımlar var mı? Bunları neden konu edinmiyoruz? Şimdi, bu Gnostik akımlar konulu bizim bu oturumlara baktığımız
zaman Ehli Sünnet içerisinde ki Gnostik etkileri konu alan hiçbir tebliğ göremedim. En fazla Şia’da Gnostik etkiler vesaire konular var. Sihir-Din ilişkisi gibi
konular var. İslam halk öğretisi var, Alevilik-Bektaşilik var. Ama Ehli Sünnet
üzerinde Gnostik akımların etkisine dair bir tebliğ görmedim. Bu acaba son
zamanlarda çok moda bir tabir var “dokunursan yanarsın” diye bu genelde
moda bir tabir olarak kullanılıyor. Şimdi biz başkalarının düşüncelerini çok
daha rahat eleştirebiliyoruz veya başkalarının inançlarını acımasızca eleştirebiliyoruz. Söz konusu kendi yaşam tarzı içinde kendi inançlarımızı oluşturan
anlayışımızı oluşturan inançları eleştirirken veya değerlendirirken bunlarda o
kadar acımasız davranamıyoruz veya bunları konu edinmiyoruz. Şuraya gelmek istiyorum acaba ruhsallığın İslam dünyasında ki göstergeleri nelerdir?
Mesela ben bunun çok erken dönemlerden etkili olduğu kanısındayım. Bizim
kültürümüzde Cibril hadisi diye bilinen bir hadis vardır. Cibril hadisinde;
iman, İslam, irfan ve kıyametle ilgili sorular vardır ve bunlara Cibril’in cevap
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verdiğini düşünürüz. Hatta bazı çağdaş kelamcılarımız tamamen eserlerini bu
hadis üzerine inşa ediyorlar. Bunu da çok yadırgadığımı buradan belirtmek
istiyorum. Şimdi Cebrail’in insan suretinde gelmesi peygamberle konuşması
vesaire bunlar tamamıyla gizli şeylerdir ve ben şahsen gerçek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü meleklerle ilgili inançlarımızla bunlar mümkün değil,
meleklerin insan suretinde ortaya çıkmalarına dair inançlarımız bunlarla elverişli değil. Çünkü Cibril hadisinde ortaya konan iman, İslam, irfan bunların
hepsi Hz. Peygamber’in döneminden sonraki dönemlerde ortaya çıkmış kavramlardır. Yani Hz. Peygamber’den neredeyse iki yüz sene sonra ortaya çıkan
kavramlar bu hadisin içerisinde yer alıyor. Şimdi bu hadisin içerisinde mezheplerin din anlayışları yer alıyor. Bunları Cibril hadisi olarak bu hadisi kelam literatürü dışında tutmamız gerekiyor. Bu hadisin önemli bir mertebesi irfan mertebesi var. Affedersiniz burada bir hata yaptım ihsan mertebesi olacak. Şimdi
bu itikad hadisi değil doğru ama bizim tüm itikad ilkelerimiz bu hadisle ispat
ediliyor mesela kader şimdi Kuran’da yok ama bu hadiste vardır deniliyor.
Buradan şuraya gelmek istiyorum böyle bir ruhsallık çalışmasını acaba kendi
kültürümüzden, kendi inancımızla ilişkilendirirsek yapamaz mıyız? Yapamaz
mıyız diye ya da Yurdagül Hanım bunu deneyemez miydi diye sormak istiyorum. Yurdagül Hanım’ın sonraki çalışmalarında kendi inanç sistemimizde ki
ruhsallık olgusunu incelemesinde fayda olur diye düşünüyorum şahsen. Burada kavramsallaştırmaya özel bir vurgu yapmak istiyorum. Ve maneviyat olmadığını söylüyor Yurdagül Hanım, peki bunu neden ruh spirituality olarak kabul
ettik. Adler’in “Essentials of Spirituality” adlı bir kitabı var onun girişinde “spirituality “ sözcüğünü kullanmak istemediğini özel olarak vurguluyor” fakat
burada diyor ki bunun yerine kullanacağım bir sözcük yok. Bunun için hangi
sözcüğü kullansam o sözcük farklı anlamlar ifade ediyor diyor. Öyleyse bu
sözcüğü kullanmaktan başka bir çıkar yol yok diyor. Ve ruhsallık sözcüğünü
kullanıyor. Burada ki temel tartışma bu sözcüğün bizde farklı çağrışımlar meydana getirmesidir bildiğiniz gibi ruh ve beden düalizmi işte ruh ve bedene ait
şeyler, ruhun insanın etkin bir ilkesi olarak kabul edilmesi gibi. Burada ruh
tabirini kullandığımız anda teolojiyle felsefeyle karşı karşıya gelmiş oluyoruz.
Acaba bunun yerine başka bir sözcük kullanamaz mıyız diye şahsen düşünüyorum. Kuran’da bu bahsettiğimiz sözcük kullanılmıyor. Âdem’in yaratılışında
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ruh sözcüğü kullanılıyor, insanın yaratılışında ruh sözcüğü kullanılıyor. Ama
bu kavram özellikle bu hudut kitapları, risalet vesaire bu hudut kitaplarının
tercüme edilmesinden sonra ve felsefi birikimin felsefi düşüncenin İslam dünyasını etkilemesinden sonra daha çok düalist insan anlayışlarını geliştirdi ve bu
bağlamda ister Âdem’in yaratılışında olsun isterse insanın yaratılışında olsun
hep bir ruh evresi olduğunu ifade ettiler. Kuran’da bu tür bir anlayışın olmadığını daha öncede söylemiştim. Dolayısıyla bu hudut kitaplarındaki taramaların
insan anlayışının kelamcılar tarafından kabul edilmesiyle, felsefi anlayışında
İslam dünyasına girmesine neden oldu diye düşünüyorum. İnsanı tanımlarken
özellikle cognition, action ve emotion olarak tanımlıyoruz yani insanın biliş
sistemi duygu sistemi ve insanın eylem sistemi olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla
bu ruhsallık kavramını, bu ruhsallık anlayışını acaba insanı tanımlarken kullandığımız; biliş mi, eylem mi yoksa duygularla mı, bunlardan hangisiyle ilişkilendirebiliriz? Bence bunun geniş bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Burada
özet olarak şunları söyleyeyim ben şahsen başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Fakat bunun özellikle batı ve batıda ki ruhsallık anlayışlarını ön plana çıkarması ve kendi toplumumuzda ki bu tür oluşumları veya algıları konu
edinmemesi dolaysıyla da Yurdagül Hanım’ın sonra ki çalışmalarının en azından bu konuya hasredilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Metin YURDAGÜR: Efendim, bende hepiniz adına Erkan beye
teşekkür ediyorum. Hem müzakeresi hem de zamana riayeti konusunda. Böylece bu oturumun sonuna geldik ancak Yurdagül hanıma yönelik Erkan beyin
yani ileriye dönük bazı soruları vardı hemen onları ifade edecek. Ali İhsan hocamızın Hilmi Bey'den talep ettiği tanımları Hilmi Bey bana bir not iletti eğer
hazirun da müsaade ederse iki dakika içerisinde özetleyebilirim diyor. Şahitsiniz iki dakika verebileceğim kendisine.
Prof. Dr. Yurdagül MEHMEDOĞLU: Erkan hocamıza teşekkür ediyorum. Muhtemel soruları önlemeyi sevdiği için aslında bahsettiği mesela kendi
ruhsallık çağrışımlarımız nelerdir? İslam dünyasında ki göstergeleri nelerdir?
Bir karşılığı var mıdır? Gibi konular aslında bildiri süresince çalışma süresinde
çok zihnimden geçen ve toplantı esnasında toplantıda bulunduğum üç aylık
zaman diliminde de bana çok yöneltilen bir soruydu. Aynı zamanda ruhsalcıların kendileri tarafından yani bunun islam dünyasında ki karşılığı nedir? Fakat
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birincisi kitabi bilgi olarak ruhsalcılar islam dünyasını ve rus blokunu atlayarak
rus dünyayı atlayarak yani bunu ısrarla belirtiyorlar. Çünkü çok belirgin bir
gelenek tarzı olarak islam dini düşünce geleneğinin özellikle mistik boyutlarının ana kımın içerisine alınmış olmasını ana kımın içerisinde değerlendirilmiş
olması ruhsallıkla spirituality'nin gelişimiyle islam düşüncesinde ki en benzer
diyebileceğimiz aslında bana göre de benzerlikleri de yok bu manada çok fazla
benzerlikleri yok. Mistik geleneğimizin de bu manada farklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden birbirinin karşıtı birbirinin benzeri birbiriyle mukayese edilebilecek durumlar değil. O yüzden bu bahse hiç girmediğimi kısaca bir yerde
bahsettiğimi ifade etmeliyim. İkincisi kavramın spritüel Adler'den mi referansla
söylemiştiniz,Spritüel olanı kullanmak istemediğinden. Malumunuz spritüel
olan kutsal ruh içinde kullanılır. Kutsal ruhtan uzaklaşmak tarzı ruhsalcıların
bir tarzıdır. O sebeple spirit yerine self vurgusu yaparlar bildirimin bir kısmında oda vardı benlik vurgusu. Sen tanrısın zaten o selften yola çıkılarak yapılmış
bir oluşturulmuş bir durum diye düşünülebilir. Bir başka şey altını çizmek istediğim din değiştirme hadiselerini ruhsalcılıktan sonra batı dünyasında son
derece bu manada kesintiye uğramış olduğu görülür. Daha önceden uzak doğu
dinlerine geçerek din değiştiren birçok insan olduğu bilinmekteydi ama ruhsalcılar eklektik yapılarından dolayı her şeysin. Hem hindusun hem Budistsin
hem Hıristiyansın hepsindensin. O yüzden kurumsal olanın dışında olan her
şeye açık olmasından dolayı ifade ettiğiniz. Böyle bir tarafı da var. İki konu
daha var hocam müsaade ederseniz. Ben bu kısmı da önemli buluyorum aslında spritüel teoloji olarak bahsettiğim şey aslında ruhsalcılar kendilerini tıpkı
Hıristiyanlığın çok temel vasıflarından çok temel kavrayışlarından birisi olarak
bir inanış şahadet hadisesine ve bir yön görme hadisesine çok fazla altını çizerek ruhsallığı geliştiriyorlar. Yani kendi dinlerine ait birtakım unsurları yine
bunun içerisinde kullanıyorlar. Ve tanıklık etmeyi hakikate tanıklık etmek kendine tanıklık etmek şeklinde dönüştürerek deformasyon dediğim şey bu ve biz
bu noktada şu soruyu sormalıyız belki. Bu kadar kadim bir ilgi biz istediğimiz
zaman canımız istediği zaman her dinden istediğimiz parçayı istediğimiz kısmı
alalım ve kendimize uygun hale getirelim tam bir deformasyon anlamı taşımaz
mı? Diye sormak gerekir. İkincisi aslında spritüel teoloji yapmak demek batı
dünyasında logos hakkında konuşmak demek anlam hakkında konuşmak de-
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mek ve bir anlamda kelam yapmak demektir. Yine sonuçta dini kurumları
dışlayarak kendi kurumsal yönünü oluşturmaya çalışan bir tarzdan da söz ediyoruz ama bu ikisi de önemli ve discursive bir tarafı var öğretici bir tarafı var
baskılayıcı didaktik bir tarafı olduğunu da söylemeliyim yani bu kadar sadece
uçan kaçan görünümlerden ibaret değil. Discursive ve bir teoloji olma yolunda
olduğunu gözlemledim buna ilişkin kaynaklarımda zannediyorum bunu destekliyor. Ve batılı bir kavramdır bu şekliyle ruhsallık batılı bir kavramdır. Ve
bence bizim geleneğimiz de bu manada bir karşılığı yok hocam üzgünüm ama
yok yani bir batı tecrübesi batının inanç tecrübesi ve onların şu anda geldikleri
bir nokta bu nedenleri üzerinde elbette konuşulabilir. Teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Metin YURDAGÜR: Efendim bizde teşekkür ediyoruz. Hilmi
Bey buyurun. Süratle lütfen.
Doç. Dr. Hilmi DEMİR: Teşekkür ederim hocam iki dakika demiştim
şimdi dört tane karakteristik özellik var bir dini grubu ya da bir dini gnostik
yapan 1-düşüş motifi 2-ezoterik bilgi anlayışı 3-düalist kozmos anlayışı 4kurtuluş mehdi Mesih anlayışı bu dört karakteristik özellik bir sect mezhepte
ya da bir dinde bir arada bulunursa biz ona gnostik diyoruz. Ezoterik ise bunlardan bilgi kuramının bir mezhepte bulunmuş halidir. Yani öğretidir. Okült ise
daha çok sihir büyü astroloji ya da kehanet gibi uygulamaları için kullanılır
dolayısıyla herhangi bir sect öğretide bunlardan herhangi birisi yer alıyorsa biz
ona okült diyoruz. Dolayısıyla buradaki gnostisizm terimi en genel terimdir
literatürde. Yani milattan önce 3000 mevcut literatürde 200 den itibaren miladdan sonraki 300 yılına kadar ki tartışmalarda sıklıkla uygulanan genel kabul
gören yapı budur. Teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Metin YURDAGÜR: Efendim bizde teşekkür ediyoruz. Böylelikle oturumumuz tamamlandı. 16.30 da yeni oturumda buluşmak üzere. Tekrar saygılar sunuyorum.
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25-27 Mayıs 2012- Malatya

ÜÇÜNCÜ OTURUM
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE GNOSTİSİZM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cihat TUNÇ
1. Tebliğ: Doç. Dr. Yusuf BENLİ, “Gnostizmin Şia’ya Etkileri
Meselesi”
Müzakere: Doç. Dr. Sıddık Korkmaz
2. Tebliğ: Doç. Dr. Salih Çift, “Tasavvufta İrfânî Bilginin Yeri
ve Değeri”
Müzakere: Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÇINAR
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Prof. Dr. Cihad TUNÇ: "Euzu billahi min eş-şeytanirracim bismillahirrahmanirrahim" Pek kıymetli, pek muhterem hocam Hüseyin ATAY bey, değerli meslektaşlarım genç araştırmacılar, hepinizi sevgiyle ve hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sempozyumumuzun üçüncü oturumunu müsaadelerinizle
başlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi sizler affınıza sığınarak iyice dinlenin, uykunuz açılsın diye arayı uzattık saat beşte başlatalım dedik. İnşallah şimdi oturumu başlatıcaz. Bir-bir buçuk saat kadar tebliğleri dinledikten sonra eğer siz
sıkılmazsanız bir de genel müzakere isteyenlere beşer dakikalık genel müzakere imkanı da vermeyi düşünüyoruz. Çünkü oturumu kapattıktan sonra buradan yemeğe gidilecekmiş bu bakımdan biraz vaktimiz var. Ama yorulduk derseniz o zaman erken oturumu kapatırız. Şimdi tebliğ sunacak arkadaşları ve
onları müzakere edecek arkadaşları buraya davet edeceğim. Birinci tebliğ Doç.
Dr. Yusuf BENLİ arkadaşımız sunacak. Ve onun müzakerecisi Doç. Dr. Sıddık
KORKMAZ, ikinci tebliğ Doç. Dr. Salih ÇİFT müzakereci arkadaşta Yrd. Doç.
Dr. Mahmut ÇINAR lütfen buraya teşrif ederseniz hemen oturumu başlatabiliriz. Evet, üçüncü oturum "islam düşüncesinde gnostizm" şimdi Doç. Dr. Yusuf
BENLİ "gnostizmin Şia'nın ilk oluşumuna etkileri" konulu tebliğini sunacak.
Buyurun lütfen...

Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu
25-27 Mayıs 2012- Malatya

Gnostizmin Şia’nın İlk Oluşumuna Etkileri Meselesi
Doç. Dr. Yusuf BENLİ
A.GİRİŞ
İlk Şiî nitelikli hareketlerde ortaya çıkan fikirlerin, dahilî yahut haricî tesirlerle mi ortaya çıktığı hususunda çok farklı görüşler ileri sürülmektedir. İslam’ın geleneksel inanç ve öğretilerine uygun olarak Müslümanlar tarafından
belli kurallar dahilinde üretilmiş fikirler mi, yoksa haricî etkilerin eseri mi olduğu tartışmaları, özellikle Şiî çevreler ve muhalifleri arasında hâlen sürdürülmektedir. Esasında sözkonusu fikirlerin kaynaklarına ve köklerine inmek yoluyla, İslam düşüncesinin ve kültürünün ne denli dahilinde ve uzantısı veya
yabancısı olduğunu tespit etmek, ileri sürülen fikirlerin hangi inanç ve kültürlerin tesirleri ve tezâhürleri ile oluştuğunu da ortaya koyacaktır.
Genellikle Şiî çevrelerde Şiîliğin ilk ortaya çıkışı, Hz. Peygamberin hayatında veya vefatı esnasında yahut sonrasında meydana gelen Hz. Ali’nin hilâfete tâyin veya vasiyetine dâir bazı olaylarla irtibatlandırılır. Bu ilgiyi kuranlar,
Şîa’nın İslam kaynaklı bir hareket olduğu tezini de ifade etmektedirler ve ilk Şiî
fikirlerin de İslam kaynaklı olduğunu dinî delillerle izah etmeye çalışmaktadırlar. Bu durumu Şiî müelliflere ait pek çok eserde görmek mümkündür. Buna
karşılık bazı araştırmalar Şiiliğin menşeini İslam dışı farklı kaynaklara dayandırmaya çalışmışlardır. Nitekim ilk Şiî nitelikli hareketlerde yer alan bazı kişilerin etnik ve dinî kökeni araştırıldığında bunların daha çok Zerdüşt, Yahudi,
Hristiyan, gnostik ve benzeri inançları benimseyen veya bunlardan etkilenen
bir takım inanç kökenli kişiler oldukları ileri sürülmüştür. Bilhassa Kûfe ortamında gelişen ilk Şiî fikirlerin bahsedilen zümrelerle ilişkisi ve bu fikirlerin
İslamî kaynaklara mı, yoksa İslam dışı kaynaklara mı bağlı olarak ortaya çıktığı
meselesi bu tebliğ metninin sınırlarını aşan bir konudur. Ancak, Şia’yı etkileyen
muhtemel kaynaklar arasında gösterilen Gnostik kültür ve özellikle Şia’nın
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oluşum sürecinde bu kültürün tezâhürlerine dair ileri sürülen hususların bir
kısmına, tebliğ metni çerçevesinde sınırlı olarak temas edilecektir.
B. ŞİÎLİĞİN ORTAYA ÇIKTIĞI BÖLGEDE KÜLTÜREL ORTAM
Şiîliği etkilediği ifade edilen Irak bölgesinin antik kültür mirasına sahip
bir kültür havzası olduğu söylenebilir. Bazı araştırmalara göre, İslam öncesi
dönemde Irak’ta dini kültürlerin dışında, Arap kültürü, Fars kültürü, Yunan
kültürü ve Hint kültürü olmak üzere başlıca dört kültürün yaygın olduğunu
görüyoruz.1 Semâvî dinler, Senevî ve Farisî inançlar gibi öğeleri barındıran
Kadîm Şark Medeniyetinin2 Mezopotamya izleri, eskidenberi çok eski medeniyet ve kültürlerin tesiri altındaydı. Mezopotamya; milattan öncelere dayanan
dönemlerden itibaren birbiri ardından kırallıklar kuran Asurluların, Babillilerin, Perslerin, Nabatlıların Sümerlerin, Akadların, Amurrîlerin (Amoritler),
Babilonyalıların, Elamların, Keldanilerin, Fars medeni milletlerinin ve Yunan
felsefesiyle Hint düşüncesinin katıldığı köklü medeniyet kalıntılarını bünyesinde barındırıyordu.3 Ayrıca, Hermetik kültür, Helenistik kültür, Hristiyan Gnostizmi ve Güney Sabiîleri (Mandeanlar) ile Harran Sabiîleri gibi unsurların kültürel kalıntıları bölgede görülmektedir.
İskenderiye kökenli eski miras diye nitelediğimiz olgunun büyük bölümünü oluşturan Yunan kültür unsurlarının, birtakım değişmelere ve gelişmelere mâruz kaldığı yabancı ve yeni muhiti Asya ve Önasya’da bölgenin kültür
unsurlarıyla kaynaşması ve şarklılaşmasıyla Helenizm kültürü teşekkül etmişti.
Büyük İskender ve onun kültür politikası ile başlayan ve bundan ortaya çıkan
neticeye Helenizm ismi verilmektedir. Yunan felsefe ve ilmi, helenistik (GrekoRomen ) bir gelişmeyi takiben ana dil olarak Süryânî, Kopt, Ârâmî yahut Farsça
konuşan toplumlara ve daha sonra İslam’ın Arapça konuşulan dünyasına intikal etmişti. Yunan ve Roma Medeniyeti özellikle ilim, fen ve günlük hayatla
ilgili Helenizm sûretinde Fars ve Fars’ın eyaleti olan Mezopotamya’yı etkisi
altına almış ve tesirini devam ettirmiştir. Helenizm, etkinliğini fütuhat dönemi

1
2
3

Ahmet Emin, Duha’l-İslâm,I-III, Beyrut trz. I, 163.
Bedevî, Abdurrahman, Min Tarihi’l-İlhad fi’l-İslam, Beyrut 1980.13.
Barthold, W., İslam Medeniyeti Tarihi, çev. M. Fuad Köprülü, Ankara 1977, 129; Brockelmann, C.,
İslam Ulusları ve Devletleri Tarihi, çev. N. Çağatay, Ank. 1992, 5-6; Hooke, S. H., Ortadoğu Mitolojisi, çev. Alâaddin Şenel, Ankara 1993, 19-20; Salih, 78.
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sonrasında azınlıklar haline gelmiş bulunan Hristiyan-Yahudi ve Zerdüştîlerin
elinde belli ölçülerde sürdürdü. Helenistik çağda ortaya çıkan düşünce akımları
arasındaki çatışma ve gelişmeler, özellikle doğulu kalıbıyla ortaya çıkan Yeni
eflatunculuk ile Hermesçilik, Maniheizm, Stoacılık ve Gnostizm gibi birbirlerinden ayırt edilmesi gerçekten zor olan bütün bu ekoller de, muhtemelen İslam
kültürüne değişik yollarla girmiş olmalıdır. Özgün İran düşüncesiyle birlikte
Helenistik felsefe ve Hint düşüncelerinin Müslümanlara geçmesinde Farslıların
rolü olmuştur. Fars’ın Yunanlılar ve Hintlilerle münasebetlerinden dolayı Fars
Helenizmi ve Farslılaştırılmış Hint düşüncesi de İslam kültürünü etkilemiştir.4
İslam öncesi dönemde Mısır’dan İran’a kadar uzanan bölgelerde yaygın
medreseler, ilimlerin kaynakları olarak bilinir. Bu medreseler; Atina’nın düşünce hayatındaki yerini alan Helenistik kültürün, Süryani, Fars ve Hermetik kültürün temsilcileri idi. Bu kültürlerin ve eski mirasın yayılmasında İskenderiye,
Antakya, Afamiye, Harran, Reha, Nusaybin, Babil, Mısır ve Yemen önemli kültür merkezleriydi.5 Bu merkezlerdeki medreselerde genellikle Grek (Yunan)
ilim, edebiyat, felsefe ve ilâhiyâtı tedris ediliyordu.6 Cezire yöresinde Nasturîlerin elli kadar okullarında,7 Harran ve Cundişabur akademilerinde bir kültür ve
ilim birikimi mevcuttu.8 Bölgede kimi fikirler; İran’dan, Hintten veya Fisagor
düşüncesinden, Hermescilikten hatta Yeni Eflâtunculuk’tan gelen unsurları
toplayan Cundişapur medresesinden yayılmaktaydı. Bölgedeki ilmî ve fikrî
gelişmeleri hızlandıran Helenizmin, etkisi altında kalınan fikirlerin bölgeye
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Helenistik Kültür ve bölgede etkileri için bkz. M. E. Bosch, Helenizm Tarihinin Anahtarları, çev.
Atıf Erzen, İstanbul 1942, 1-2; O’lerary, De Lacy, İslam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, çev. Yaşar Kutluay-HüseyinYurdaydın, Ankara 1969, 11-12, 34; Bedevî, Min Tarihi’l-İlhad, 13, 18; Câbirî, Muhammed Abid, Arap Aklının Oluşumu (Tekvinü’l-Akli’l-Arabi), çev. İbrahim Akbaba, İstanbul 1997,
199, 260; Bayraktar, Mehmet, İslam Felsefesine Giriş, Ankara 1988.75-79.
İzmirli, İ. Hakkı, İslam’da Felsefe Akımları, haz. N. Ahmet Özalp, İstanbul 1995, 60; O’lerary, 12;
Ahmet Emin, Fecrü’l-İslam, Beyrut 1975, 130; Kumeyr, İslâm Felsefesinin Kaynakları, çev. Fahrettin
Olguner, İstanbul 1976, 157-171; Câbiri, Arap Aklının Oluşumu, 242, 264, 267; Aydın, Mehmet,
“Hıristiyanlıkta Teslis Doktrini ve Hıristiyan İ’tizalleri”, AÜİFİED, V (1982) Ankara, 152.
O’lerary, 12; Macit Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi, çev. Kasım Turhan, İstanbul 1987, 11.
İzmirli, 61.
Bu akademiler hakkında geniş bilgi için bkz. Ahmet Emin, Duha’l-İslâm, I, 255-260; Macit Fahri,
11-14; Kumeyr, 157-171.
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girmesinde rolü olan Harran’daki Pagan Okulunun tesirini de zikretmek gerekir.9
Diğer taraftan, bazı Müslüman Arapların çeşitli sebeplerle ihtiyaç duydukları yabancı kültür ve ilimleri tercüme yoluyla Arapçaya kazandırma faâliyetleri, yabancı kültürlerin İslâm toplumu içerisinde yayılmasında etkili olmuş,
ilmî ve fikrî hayatı geliştirmişti.10 Tercüme faaliyetleri, Emevîler döneminde
Halid b. Yezid b. Mu’âviye (85/704.) ile başlayan bir süreçtir. Abbasîler döneminde, özellikle I. Abbasî asrında filizlenip meyve vermeye başladı ve Me’mun
döneminde tercüme faaliyetleri için Beytü’l-Hikme’nin kurulmasıyla zirveye
ulaştı.11 Diğer milletlerin bilgi ve kültür mirasının etkisiyle felsefe ve pozitif
bilimler ortaya çıktı.12 İlmî ve tıbbî eserlere ilâveten Sokrates, Solon, Hermes,
Pythagoras, Lokman gibi gerçek yahut hayâlî şahsiyetlere izâfe edilen hikemî
mecmuaların13 Yunanlılardan, İbranilerden, Süryânilerden, İranlılardan, Hindlilerden ve Keldânilerden çeşitli bilim, felsefe ve öğretilerin, Maniheistlere,
Deysânîlere ve Merkunîlere ait eserlerin tercümelerinin yapıldığı kaydedilir. 14
Meselâ, Hind’den birçok eser halife Mansur ve Harun Reşid zamanında
kısmen doğrudan doğruya Sanskritçe aslından kısmen de Farsça (Pehlevî) nüshalarından Arapçaya çevrildi. Siyâset ve ahlaka ait görüşleri meseller halinde
Hind hikâyeleri ve mitolojisinden nakledildi. İbn Mukaffa, Mansur zamanında
Pantshatantra Hikâyeleri ve başkalarını Pehlevî dilinden tercüme etti. Bununla
beraber, İslam’da aklî ilimlerin ortaya çıkmasında birinci derecede müessir olan
Hind matematiği ile sihir ve tıpla karışık şekilde bulunan Hind astrolojisi (il-
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O’lerary, 41; Macit Fahri, 12-13.
Kumeyr, 155, 186; Ahmet Emin, Duha’l-İslâm, I, 162.
Bkz. Câhız, Ebû Osman Amr b. Bahr (255/869), el-Beyân ve’t-Tebyin, I-IV, thk. Abdüsselâm Muhammed Harun, Kahire1948, I, 328; Belâzurî, Ahmed b. Yahya b. Cabir (279/892), Ensabü’l-Eşraf,
(nşr. Max Schloessinger), Jerusalem 1971, IV/B, 65; İbn Nedim, Ebu’l-Ferec Muhammed b. İshak
b. Ebî Ya’kub (385/995), Fihrist, tlk. Şeyh İbrahim Ramazan, Beyrut, 1994, 340, 381 vd; Günaltay,
İslâm Tarihinin Kaynakları, 21-22. Yörükan, Yusuf Ziya, “İslam Akaid Sisteminde Gelişmeler ve Eb
Mansur Mâturid ,” AÜİFD, II-III Ankara 1952, 127- 140, 134.
Nasr, Seyyid Hüseyin, İslâmda Düşünce ve Hayat, çev. Fatih Tatlılıoğlu, İstanbul 1988, 82.
Macit Fahri, 7.
İzmirli, 53; O’lerary, 73; Maniheist eserlerin tercemesi için bkz. Harun Güngör, “Maniheizm”,
EÜİFD, 5, Kayseri 1988, 149-150.
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mu’n-Nücûm) dir. Brahmagrupta’nın Kitabu’s-Sind-Hind’i, Fezari tarafından
Hindli alimlerin de yardımıyla Mansur zamanında tercüme edilmişti.15
Bölgedeki dinler ve kültürlerin birbirleriyle etkileşimini gösteren, farklı
dönemlere ait benzer örnekler de verilebilir. Bölgenin zengin bir kültürel havza
oluşu ve yoğun etkileşime açık olması, bölgeye gelen Müslümanlara da bir şekilde tesir etmiştir. Nitekim İslam’ın doğuya ve batıya yayılmaya başlamasıyla,
İslam toplumuna Akdeniz havzasından Fars ve Hint coğrafyasına kadar pek
çok yerel kültür, kadim felsefe ve inanç mirası karşılıklı etkileşim halinde intikal etmiştir.16 İslâm hâkimiyeti öncesinde, Maniheizm, Mazdekizm, Markiyâniler ve Deysâniyye gibi senevî inançlar, 17 Hristiyanlık, Yahudilik ve bazı mahallî
dinler, Kûfe’ye gelen Farslı unsurlarla daha önceleri de etkilediği bölgeye taşınmıştı. Arap unsuru ile özellikle Fars unsurlar arasında meydana gelen coğrafî yakınlık, birbirleriyle karışmış bir halde yaşamaları ve Farslıların kendi
kültürlerinin yayılmasını teşvik etmeleri gibi sebeplerle, İslam’ın ilk dönemlerinde Müslümanlar arasında Fars kültürünün diğer kültürlere oranla daha fazla
yayıldığı görülür.18
Bölgede Gnostisizm
Eski Yunancada Gnos ya da gnosisden gelen bir kelime olan Gnose, “marifet” anlamına gelmektedir. Keşif, ilham, gayb bilgisi, kehânet, müneccimlik,
yüksek ve esrarlı bilgi veya ilmî bilgiden ayrı ilimdir. Bu bilgi; bâtınî “mârifet”,
ilahî esrarı bilme, “dinî sırların yüce bilgisi”, irfan ve hakikat veya gizli ve şahsî
bilgidir.19 “Gnos”, ebedi bir kurtuluş, sürekli yenilenen bir vahiy ve durmadan
mele-i âlâdan gelen bir feyizdir. Daha sonraları bu kelime ıstılahi bir anlam
kazanmış ve metafizik bilgiye, bir nevi akli delillere başvurmadan, metafizik
bilgiye bir nevi keşif yoluyla ulaşmak anlamında kullanılmıştır. Bu irfânî bilgi
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Bkz. De Boer, T. J., İslam’da Felsefe Tarihi, çev. Yaşar Kutluay, Ankara 1960, 10.
Vloten, Gerlof Van, Emevî Devrinde Arap Hakimiyeti, Şia ve Mesih Akideleri Üzerine Araştırmalar,
çev. Mehmed S. Hatiboğlu, Ankara 1986, 58; Toshihiko İzutsu, İslâm Düşüncesinde İman Kavramı,
çev. Selahaddin Ayaz, İstanbul 1984, 75.
Seneviye genellikle Deysâniyye, Mâniheizm, Mazdekiyye Merk y niyye gibi inançlar için
kullanılmaktadır. Şehristânî, Muhammed b. Abdilkerim (548/1152), el-Milel ve’n Nihal, thk. M.
Seyyid Keylânî, I-II, Beyrut trz., I, 244-253; Strothmann,“ Seneviye”, İA, 496.
Kumeyr, 63; Cabiri, Arap Aklının Oluşumu, 206.
Süleyman Hayri Bolay, Felsefi Doktrinler Terimler Sözlüğü, Ankara 1990, 103-104; Câbirî, Bünyetü’l-Akli’l-Arabî, Beyrut 1990, 253-254.
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namına ileri sürülen muhtelif dinî ve felsefî akidelerin hepsine birden gnostisizm denilmektedir. Gnostik düşüncenin vatanının neresi olduğu, bu düşüncenin Fars’tan mı, Hint’ten mi geldiğinin kesin olarak bilinmediği ifade edilir. 20
Diğer taraftan, aslında Fars düşüncesi üzerinde etkili olan gnostisizmin Mısır
ve Suriye kökenli olması muhtemeldir. Bir araştırmaya göre Gnostisizm; Kilise
içinde kendine yer talep eden bir halk mezhebi olarak ilk II. Yüzyılda ve yaklaşık olarak aynı zamanlarda Mısır ve Suriye’de ortaya çıkmış, Hristiyan Kilisesi
tarafından mezhebe sapkınlık gözüyle bakılınca İpek Yolu üzerinde kendine
yer edinmiş ve gelişme göstermiştir.21
Bir grup sihirbaz ve kahinin, yüksek ve “mukaddes sırlar”ın ve ilahi sırların anahtarlarını ellerinde tuttuklarını ilan ederek bu düşünceyi nesilden nesile taşıdıkları ileri sürülmüştür. Kendilerinin, herkesçe malum olmayan yüksek
ve esrarlı bir bilgiye vakıf olduklarına inanan bu gnostikler arasında umumî
müşterek bir takım esaslar bulunmakla beraber, hakikatte, muhtelif menşe’lerden gelme, akideleri bakımından birbirinden farklı gnostisizmlerin mevcut olduğu belirtilir. Bu isim altında Paganizm’den, Musevilikten, Hıristiyanlık’tan çıkmış muhtelif akideler karışıktır ve Eski Mezopotamya, Fars, Fenike,
Mısır dinlerinden birçok çok eski köklerden bakıyeleri gnostik öğretilerde bulmak kaabildir.22
Gnostik felsefe varlık konusunda genel çerçevede bir plan ortaya koymaya çalıştı. Bunun tepesinde maddeden ayrı, akledilebilen fakat kesinlikle idrak
edilemeyen vücud anlamında Allah’ı yerleştirdi. 23 O, ruhu, cismanî alem tarafından, yâni şeytanlar ve yıldızlar tarafından icra edilen tazyiklerden kurtararak
serbestçe uluhiyete ulaştırmağa çalışır.24
Yahudî ve Hristiyan Gnostizmi
Gnostisizmin Yahudiliğe sızması, Yahudilerin Babil’de sürgünde iken
Farslarla komşu olmalarına rastlar. Gnostisizm daha sonraları İskenderiyeli
20

21

22
23
24

Barthold, 81-82; Neşşar, Ali Sami, İslam’da Felsefî Düşüncenin Doğuşu, I, çev. Osman Tunç, İstanbul 1999, 255.
Lai, Whalen, “Gnosticism”, Encyclopedia of Asian Philosophy, ed.Oliver Leaman, Routledge
Press, London 2001, 221’den naklen Fatih Topaloğlu, Şia’nın Oluşumunda Fars Kültürü’nün Etkisi,
(Basılmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İzmir 2010, 31.
Barthold, 81-82.
Neşşar, I, 255.
Barthold, 81-82.
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Yahudilere ve peşinden de Filistinli Yahudilere sirayet etmiştir. Yahudilikte üç
büyük Hristiyan gnostik şahsiyet ortaya çıktı. Bunlar Basilide, Valentin ve Marcion (Markiyon) idi. Yunan felsefesinin te’siri altında nazarî bir din felsefesi
sistemi vücuda getirmişlerdir. Bunlara göre, iki ilah vardır; biri ahd-ı kadim
ilahıdır, bu, acımasız, cebbar ve muntakim bir ilahtır. Diğeri ise ahd-ı cedid
ilahıdır. Bu da hayır, iyilik ve güzellik ilahıdır.25
Valentinus, 130-160 yılları arasında İskenderiye’de hocalık yapan Basilides ile Roma’da ders vermek üzere Mısır’ı terkeden çağdaşı-kısa sürede öğrenci
kitlesi kazanmışlar ve Hristiyanlığı seçen bir çok insanın ne yapacağını bilmez
bir halde yollarını ve yerlerini kaybetmiş olduğunu göstermişlerdir. Mabud
denilen bütünüyle kavranılması imkansız gerçek, “Tanrı” denilen daha düşük
konumdaki varlığın da kaynağını oluşturmaktaydı. Valentinus’un açıkladığı
gibi Mabud, kusursuz ve ezelidir...görünmez ve tarifi imkansız yüksekliklerde
ikâmet eder: Bu başlangıcın öncesi ve derinliktir. O sınırlanamaz ve görünmez,
ebedî ve ezelîdir. Sâkin ve sonsuza kadar “Yalnız”dır. Ayrıca, “Fazilet” ve
“Sükûnet” olarak adlandırılan düşünce de onunla birliktedir. (Irenaeus’un (Heresies I.1.1) anlattığı öykü) İnsanoğlu bu Mutlak hakkında her zaman bir kurgu
ortaya koymuştur. Ancak getirilen hiçbir açıklama tam değildir. Ne “iyi” ne
“kötü” olan, hatta ‘mevcûdiyet’inden bile bahsedilemeyen bir Mabud’u tanımlamak imkansızdır. Basilides başlangıçta Tanrı’nın değil yalnızca Mabud’un var
olduğunu ileri sürmüştür; Bu kesin bir ifadeyle hiçbirşey’dir, çünkü o bizim
anlayabileceğimiz hiç bir anlamda mevcut değildir. (Hippolytus, Heresies,
7.21.4.) Ama bu Hiçlik kendini bilinir kılmayı arzulamıştı, çünkü derinde ve
sessizlikte yalnız kalmaktan memnun değildi. Onun anlaşılamaz derinliklerinde bir devrim yaşanmış, ve bu, eski pagan mitolojilerinde tarif edilenlere benzer
bir dizi sudûr, fışkırmayla sonuçlanmıştı. Bunlardan ilki bildiğimiz, kendisine
taptığımız ‘Tanrı’ydı. Bununla birlikte, bu ‘Tanrı’ bile bizler için ulaşılamaz bir
konumdaydı ve daha fazla bir açıklama gerektirmedeydi. Sonunda, Tanrı’dan,
her biri kendisinin vasıflarını ortaya koyan çiftler halinde yeni varlıklar zuhûr
etti. ‘Tanrı’nın cinsiyeti yoktu ama ortaya çıkan her çift bir erkek ve dişiden
oluşmaktaydı. Ortaya çıkan her çift, Tanrısal kaynağından daha bir uzaklaştığı

25

Neşşâr, I, 257-258.
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için giderek zayıflamış ve azalmıştır. Sonunda, bunun gibi otuz sudûr (ya da
çağ) yaşandığında, süreç sona ermiş ve tanrısal âlem, tamamlanmıştır. Gnostikler de, hiç te o kadar korkunç bir kozmoloji önermiyorlardı. Çünkü herkes evrenin böylesi çağlar, ifritler ve tinsel güçlerle dolu olduğuna inanmaktaydı. 26
Bir Hristiyan taifesi olan Markiyon gnostikleri; evrenin nur ve zulmet
olan iki kadim aslı yanında, ilk iki unsurla karışmış ve onlarla imtizac etmiş
“üçüncü bir varlığın”ın da bulunduğu görüşündedirler. Bu üçüncü varlık, ikisinin arasını bulan tadil edici ve birleştirici bir rol oynamıştır. Yani nuru zulmetle meczetmiştir. Birbirine zıt ve muarız olan iki şeyin birleşmesi ancak
üçüncü bir arabulucu ile mümkündür. İşte bu imtizac ve birleşmeden evren
veya hayat meydana gelmiştir. Nur, bu kaynaşmış aleme Mesihi bir ruh göndermiştir. Bu, ruhullah ve oğludur. O ne sırf nurdur ne de sırf zulmettir. Kim
bu üçüncü varlığın resûlüne uyar, baba tarafından ve nurdan gelen ruhu’lkudüs’e ittiba eder, kadınlara dokunmaz ve içkiye yaklaşmazsa o kimse kurtulmuş ve nur olarak geri dönmüştür. Kim ki buna muhalefet ederse helak olup
zulmet olarak döner.27 Markiyon’un doktrinlerinin İslâm’ın ilk zamanlarında
doğuda Fars da dahil çeşitli bölgelerde yayılarak doğu Hristiyan aleminin belli
mıntıkalarında bir hayli önemli bir role sahip olmuştur. 28
Fars Gnostisizmi
Gnostisizm, son dönemlerdeki çok tanrılı Fars dininde de zuhur etti. Önceleri Gnostisizm dışında doğan Fars inançlarıyla ilgili mezhepler, daha sonra
katı bir Gnostisizme büründüler. Müslümanlar, bütün bu mezhepleri Mecûsîlik
adı altında toplamıştır. Aralarındaki farkı belirtmek için de Mecûsiliği “Ashabü’l-İsneyn” ve “el-Maneviyye” diye ayırdılar. Böylece bu iki mezhep arasındaki ince farkı tefrik ettiler. Senevî inancı tamamen ahlâki bir düşünceden ve
evrende kötülüğün yorumlanması çabasından doğmuştur. Eski Acem (Fars)
hükeması, bir arada bulunan iki düşüncenin, bir tek varlıktan sudurunu anlayamamışlardır. Evren; nur ve zulmet denilen iki kuvvet arasında çatışma ha-

Bkz. Karen Armstrong, Tanrı’nın Tarihi, çev. Oktay Özel-Hamide Koyukan-Kudret Emiroğlu,
Ankara 1998, 135 vd.
27Bkz. Şehristânî, I, 298;
28 İlgili bilgi için bkz. Chokr, Melhem, İslam’ın Hicrî İkinci Asrında Zındıklık ve Zındıklar, çev. Ayşe
Meral, İstanbul 2002, 47-48, 82-83.
26
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lindedir. Bu kuvvetlerin adı Farsça’da “Yezdan” ve “Ehrimen” dir. Fars hükeması bu iki ilkenin her birisinin kadim olup olmadığında ihtilafa düştüler. Bunlardan sadece “nur” kadim olup, zulmet (karanlık) muhdes midir? Yoksa ikisi
birden kadim midir? Nurun zulmetle kaynaşıp birleşmesi nasıl olmuştur? Nur
zulmetten kendini nasıl kurtaracaktır? Şehristanî, “bunlar imtizacı “mebde”,
kurtulmayı da “mead” olarak kabul ettiler” diye belirtmektedir. 29
Maneviyye, Maneviler: Maniheizm
Sasanîler döneminde baskı ve takibatlara maruz kalan Maniheistler, gizli
hücreler halinde teşkilatlanarak varlığını devam ettirdiler. İslam’ın fütühatıyla
birlikte hürriyetlerine kavuşan maniheistler özellikle Babil bölgesinde Abbasî
iktidarının Zanadıkaya karşı mücadelesine kadar kendi öğretilerini yaydıkları
yoğun bir dinî faaliyette bulundukları dönem olmuştur. Mani talimatının kozgomonisi’nde ve eskotolojisinde gnostizm te’siri pek açıktır. Hristiyan fikirlerinden, Mecusilikten, Mazdeizm’den, İran, Süryani mühitinden etkilenmiştir.
Her dini muhitte ona uygun bir mahiyet almıştır. 30 Gnostik sistemlere dayalı
orijinal bir doktrin sunar. Maniheizm, Mani’nin kendisi ile sona eren peygamberler zinciri oluşturmuş ve İsa’ya da kozmik bir fonksiyon atfetmiştir. 31 Maniheistlerin ve akidelerinin İslâm gnostiklerinde ve İslam Gnose’u üzerinde tesiri
olduğu belirtilmiştir.32
İbn Deysân, Deysâniyye
Süryanicede Bar Daysan, (155-222) İslâmî kaynaklarda İbn Deysân, günümüz Batı dünyasında daha çok Bardesanes diye bilinen İbn Deysan, erken
devir Süryânî gnostik sistemleri ve Mani’nin İranî gnostizmi üzerinde etkili
olmuş bir düşünürdür. Akidesi, astrolojik, yani, yıldızların tesirini kabul eden
bir akidedir.33 Süryâni gnostizmi, İran kozmolojik nazariyeleri ve Yunan atomizminden derlenmiş önemli ölçüde gnostik özellikler taşıyan bir sistem.
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Şehristânî, I, 290 vd.
Dineverî, Ahmed b. Davud Ebu Hanife (282/895), el-Ahbâru’t-Tıvâl, thk. Ömer Faruk et-Tabbâî,
Beyrut 1995, 45; Birunî, Asâru’l-Bakiye, 23, 207; Cabiri, Arap Aklının Oluşumu 207-209; Geniş bilgi
için bkz. Harun Güngör, “Maniheizm”, EÜİFD, 5 (1988), 145-166.
Mircea Eliade-Ioan P. Couliano, Dinler Tarihi Sözlüğü, çev. Ali Erbaş, istanbul 1997, 86-87.
Barthold, 90.
Birunî, Ebû Reyhan Muhammed b. Ahmed el-Harezmî, (440/1048), Âsâru’l-Bâkiye ani’l-Kurûni’lHâliye, Beyrut 1958, 207; İbn Nedim, 402; Hayyat, 38, 39; Barthold, 10, 82-83 ; Öz, “Deysaniye”
DİA.
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Deysâniyye’ye göre insanın kurtuluşu gnosis yahut bir kısım sırları ihtiva eden
bilgidir. Kendisi Eski ve Yeni Ahid’i kutsal kitaplar olarak kabul etmesine rağmen taraftarları kutsal kitaplara çok ilaveler yapmışlardır.34 İbn Deysân’ın çok
sayıda olduğu rivayet edilen eserleri günümüze ulaşmamıştır. İslâmî kaynaklarda35 ona atfedilen Kitâbü’n-Nur ve’z-Zulme, Ruhâniyyetü’l-Hak ve Kitâbü’lMüteharrik ve’l-Cemâd adlı kitaplarından başka diğer bazı eserlerinin de mevcut
olduğu kaydedilmektedir. Müzik eşliğinde icra edilen ilâhiler, Marcion ve Mani’ye karşı yazdığı reddiyeler gibi.36
İbn Deysân ölünce Deysâniyye, Marcion taraftarı papaz Râbbulâ’nın
(m.435) Deysâniyye’nin mâbedlerini tahrip ederek yerlerine 400’den fazla Ortodoks kilisesi kurdurarak uyguladığı kıyıma kadar Edessa’da hâkim fırka olarak varlığını sürdürmüştür. Deysâniyye bu dönemden itibaren Rabbulâ ile başa
çıkabilecek bir güç gösteremediği için Sâsânî İmparatorluğu’nun çeşitli yerlerine, İbnü’n-Nedim’e göre37 Irak’ta Batâih’e, Horasan ve Çin taraflarına dağılmıştır. 38
Hermetizm ve Gnostisizm
Hermetik Felsefe veya Hermetizm, Hermes adıyla anılan Hermes’e nisbetledir. Hermes’ten dinler tarihi, felsefe ve bilim tarihlerinde bilim ve felsefenin kurucusu, değişik gelenek ve kültürlerde, farklı isimlerle anılan, mitolojik
veya yarı mitolojik niteliklere sahip ya da bir Peygamberle özdeşleştirilen ortak
bir kutsal şahsiyet olarak söz edilir.39 Hermetik felsefeye nisbet edilen bir takım
yazılı “Hermetik külliyât” metinlerinin eski Mısır dininden, Tevrât’tan, Zerdüştlük’ten, ve Gnostisizmden gelen birçok motifleri taşıdığı görülür. Hermetik
kültürün bir çok ilimleri içerdiği ve uzun bir geçmişinin olduğu ileri sürülür.
Hermescilik, insanın isterse kozmosun sırlarını öğrenebileceğini, tabiatı hükmü
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Birunî, Asâru’l-Bakiye, 207.
Bkz. İbnü’n-Nedim, 402)
Mustafa Öz, “Deysaniye” DİA.
el-Fihrist,402.)
Mustafa Öz, “Deysaniye” DİA.
İbn Nedim, 329, 432-433; Nasr, İslamda Düşünce ve Hayat, 84; Geniş bilgi için bkz. Kılıç, Mahmut
Erol, “Hermes”, DİA, XVII, 228-233; Câbirî, Arap Aklının Oluşumu, 215, 243, 244.
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altına alabileceğini, ruhun ilâhî sahaya ulaşacağı ve hatta ilahlaşabileceğini
söylüyordu.40
Müslümanlar arasında Hermetik düşünce tarihini araştıranlar, bunun erken tarihlerde olduğunu tesbit etmişlerdir. Müslümanların Hermetik felsefeyle
karşılaşmalarında Irak, İran ve Horasan dahil geniş bir bölgede uzun müddet
etkisi olan dinlerinin Eski Babil dini, Yahudîlik, Hristiyan Gnostizmi ve Zerdüştîliğin garip bir karışımı olduğu kabul edilen Güney Sabiîlerin (Mandeanlar)
ve Harran Sabiîlerinin büyük rolü olmuştur. Müslümanlar arasında Hermetik
düşünce tarihini araştıranlar, bunun erken tarihlerde olduğunu tesbit etmişlerdir.41
Sabîler; 1 - Güney Sabiîleri (Mandeanlar)
Yaklaşık olarak M.S. II. yüzyıldan itibaren Güney Mezepotamya’nın genellikle Basra yakınlarında Basra ve Vâsıt arasındaki bataklık olan yörelerinde,
Kûsâ gibi yerleşim merkezlerinde yaşayan, Arap komşularınca Vâsıtiyye, elMuğtasıla veya Bataklık Sabiîleri, Mandeanler gibi isimler alan Güney Mezopotamya Sabiîleri, Keldanîler, Nıbtîler ve Harrânîler diye bilinen, inanç ve ibadet
sistemi açısından pagan olanlardan tamamıyla farklıydılar.42 Pekçok değişik
sahalarda yazılan çeşitli eserlerde Kur’an’da “kitap ehli” olarak zikredilen Sabiî’lerle, “yıldızlara, gezegenlere ve bunları sembolize eden putlara tapınmak”
şeklinde inançları olan Harran paganlarıyla aynı kabul edilerek değerlendirilmiştir.43 Sâbiîlerin inanç ve ibâdetleriyle ilgili olarak ilk dönem İslam âlimlerinden bazıları, Sabiiilerin tek bir Tanrı inancına sahip olduklarını ileri sürerken,
diğer bir kısmı onların meleklere tapındıklarını, Zebur okuduklarını ve Hristiyanlık, Yahudilik ve Mecusilik arasında bir dini yapıya sahip olduklarını vur-
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Kılıç, “Hermes”, 229-230.
Câbiri, Arap Aklının Oluşumu, 213, 215; Kılıç, 232.
Birun , Âsâru’l-Bâkiye, 205-6, 318, 331; Birun , Tahkiku Ma li’l-Hind, Beyrut 1958, 28; İbn Nedim,
414; de Vaux, Carra de, “Sabiîler” İA, X, 9; Câbirî, Bünyetül-Akli’l-Arabî, 253-254. Geniş bilgi için
bkz. Gündüz, Şinasi, Sâbiîler, Ankara 1995, 28-47; Gündüz, Şinasi, “Kur’an’daki Sabiilerin Kimliği
Üzerine Bir Tahlil ve Değerlendirme”, Türkiye 1. Dinler Tarihi Araştırma Sempozyumu, Samsun
1992, 43-81; Gündüz, Ş. “Esoterik Bilgi ve Kurtuluş Toplumu: Sabiîler,” Tezkire Dergisi, 7-8, Ankara
1994, 43-56.
O’lerary, 80; Bkz. Gündüz, “Kur’an’daki Sabiilerin kimliği üzerine Bir tahlil ve Değerlendirme”, 43-81;
Gündüz, “Esoterik Bilgi ve Kurtuluş Toplumu: Sabiiler”, 43, 45, 46; Cabiri, Arap Aklının Oluşumu,
211.
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guladılar.44 Dinleri, eski Babil dini, Hristiyan Gnostizmi 45 ve Zerdüştiliğin garip
bir karışımı olduğu ve daima dini inançlarını yabancılardan gizleme hususunda
çok dikkatli46 içe dönük gnostik bir toplum olan Sâbiîleri (Mandenler), yeterince
anlayamayan bu değerlendirmelerde, meselâ ilâhi tarzında olan günlük ibâdetlerle ilgili olan dînî metinler, Zebur sanılmıştır.47 Sâbiîlik Filistin bölgesinde
Yahudi geleneği içerisinde filizlenmiş, daha sonra tarihsel süreç içerisinde yerleştiği bölgede eski İran ve Mezopotamya dinî sistemleri gibi çeşitli civar geleneklerle etkileşim içerisine girmek sūretiyle pek çok yabancı unsuru adapte
ederek mevcut haline kavuşmuş olan bir dindir.

48

Filistin-Ürdün bölgesinde

ortaya çıkan ve ayrılıkçı karekter taşıyan çeşitli Yahudî fırkalarıyla Sâbiîler arasındaki benzerlikler de oldukça dikkat çekicidir.49 Birūnî aynı zamanda Filistin
civarındaki Yahudîlerden Yunan dininde olanların Baal ve Aştart (Zühre Yıldızı) adına yapılmış putlara taptıklarını da belirtir.50 Kur’an’da51 zikredilen bu
Sabiîlerin, bir Yahudi grubu ya da Yahya b. Zekeriyya’ya bağlı bulunan, Hristiyanlığın başlangıcında Mezopotamya’dan doğan ve talimatı yarımada içlerine
sızan Hristiyanlar olabileceği de kabul edilir.52 Hz. Yahya, Sâbiîlerce en üst değerde, ışık âlemine âit mitolojik bir figür şeklinde telâkkî edilir. 53
Şehristâni’ye göre Sabiîler İlâha yaklaşmak için cevher, fiil ve hal bakımından kutsanmış ve arınmış ruhanîleri kabul ederek nübüvvetin inkarına
giderler.54 Sâbiîlik, temel inanç esasları, kozmogoni ve antropogoni öğretileri ve
kurtuluş doktriniyle, Gnostik inanç sisteminin tipik bir örneğini sergilemektedir. Sabiilikte inanç esasları, “Işık” ve “Karanlık” veya madde ve ruh arasındaki
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Birun , Asâru’l-Bâkiye, 205-6, 318, 331; Gündüz, “Esoterik Bilgi ve Kurtuluş Toplumu: Sabiiler,” 44;
de Vaux, X, 9.
Maneviyye, Mendaiyye (Gnos manasında) Valentin, Cabirî, Bünyetül-Akl, 253-254.
O’lerary, 80.
Gündüz, “Esoterik Bilgi ve Kurtuluş Toplumu: Sabiiler”, 45.
Birunî, Asâru’l-Bâkiye, 318; Suat Yıldırım, Mevcut Kaynaklara Göre Hristiyanlık, Ankara 1988, 44;
Gündüz, “Esoterik Bilgi ve Kurtuluş Toplumu: Sabiiler”, 47,56; Gündüz, Sâbiîler, 47.
Gündüz, Sâbiîler, 26-27.
Birun , Tahkiku Ma li’l-Hind, 28;
Bakara, 2/62; Maide, 5/69; Hac, 22/17. Hadislerde de yer alır.
Kumeyr, 42.
Gündüz, Sâbiîler, 28.
Şehristanî, 64-66.
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mutlak Gnostik bir dualizm temeline dayalıdır.55 Nur ve zulmet konusunda
Maniheistlerle aynı inançtadırlar.56
Sabiîlerin en meşhurları ve bilginleri; Uranî, Agathadaimon, Hermes, Eflatun’un dedesi Solon.57 Bîrunî, bazı Yunan filozoflarını da ekler. 58 Arapça kaynaklarda Agathadaimon’un Hz. İdris’le, Hermes’in Hz. Şit’le aynı kişiler olduğunu belirtirler. Sabiîlerin, Irak, İran ve Horasan dahil geniş bir bölgede uzun
müddet etkisi olmuştur. 59 Sâbiîlerin inanç sistemi, Gnostik bir düalizm esasına
dayalı olan teolojisi, demiurg inancı, ruh tasavvuru, kutsal gizli bilgi ve kurtarıcı doktriniyle tipik bir Gnostik geleneği sergiler.
Mezopotamya’da sihir ve astroloji ile ilgili bazı inanç ve uygulamalar,
Sâbiîleri de etkileyerek çeşitli sihir ve büyü formülleri ve astrolojik hesaplamalarla ilgili fikirler üretilmişti. Ayrıca sonraki dönemde bu konuda bazı kitaplar
ve sır metinleri oluşturuldu.60 Sâbiî toplumu arasında gizli bilgi, gayb bilgisi,
kehânet61 ve sırlara sahip olan seçkinlere Nasurai tâbiri kullanılır. Bu gizli bilgi
yada hikmetin kaynağı ışık âlemidir. Bu âlemden, yeryüzündeki tutsak ruhlara
maddî âlemdeki şer güçlere karşı koyması ve tutsaklıktan kurtulması amacıyla
gelen ilâhî bir bilgidir. Sabiîlikte, kutsal bilgiyi iletmesi ve öğretmesi için ışık
âleminden bir kurtarıcı “Manda d Hiia” (Hayatın Bilgisi) vardır.62 Muhtemelen
Sabiîler’deki kutsal ruh tasavvuru, kutsal bilgi (gnosis) ve kurtarıcı (redeemer)
doktrinlerinin Şiî-Gulât çevrelerde etkileri olmuştur.
2 - Harran Sabiileri:
Harran, Edesse (Ruha, Urfa) ve Suriye gibi gnostik öğretilerin bulunduğu
merkezlere yakın bir merkezdi.63 Harran ve civarında yaşayanlar; din ve düşünce hayatlarında, Yunan-İskenderiye ekolünün yeni Pisagorculuk ve Hermescilikle Babil ve Keldanîlerin astronomik ve astrolojik fikirleri ile birleştiril55
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Gündüz, “Esoterik Bilgi ve Kurtuluş Toplumu: Sabiiler” , 50,56.
Cabiri, Arap Aklının Oluşumu, 211.
İbn Nedim, 318.
Biruni, Asâru’l-Bâkiye, 205.
Câbiri, Arap Aklının Oluşumu, 213, 215.
Gündüz, Sâbiîler, 47, 61-63.
Mes’udî, Ebu’l-Hasan Ali b. Hüseyin b. Ali (346/957), Murûcu’z-Zeheb ve Meâdinu’l Cevher, I-IV,
thk. Muhammed Muhyıddin Abdulhamid, Kahire 1964-1965, II, 172-173.
Gündüz, “Esoterik Bilgi ve Kurtuluş Toplumu: Sabiiler,” 53; Gündüz, Sâbiîler, 23, 103-110.
Bkz. Chokr, M., İslam’ın Hicrî İkinci Asrında Zındıklık ve Zındıklar, çev. A. Meral, İstanbul 2002, 4647.
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miş bir inanca sahip Süryani dili konuşan bir topluluktur. İnançlarının bir sonucu olarak nücum, kehanet, tılsım gibi garip bilimler doğmuştu. 64 Harran bölgesindeki ve civarındaki paganizm, “Keldânî bilimleri”nin-yani astrolojinin ve
gizli ilimlerin (occultism)-asıl mirasçısıydı.65 Harran’da geometrik şekillerde
heykeller yapmışlar, yıldızlardan sonra putlara tapmışlardı. Bunlar Azimun ve
Hermes adlı iki Mısırlı peygamber tanıyorlardı. Bütün anlayışlarını bu iki büyük peygamberden aktardıklarını iddia ediyor, ruhsal varlıklar hakkında çok
fazla taassub gösteriyorlardı. Krallarına Nemrud denirdi.66
Bâbil’in son hükümdarı Nabû-naid (Nabonit) (saltanatı M.Ö. 555-539),
İran’da Akamenişler sülâlesinin önemli hükümdarı Kurus (Keyhusrev) (saltanatı M.Ö. 559-529) tarafından Babil’in yıkılışını önlemek için başkentini, istilâ
yolu üzerindeki Harran’a nakletmiş ve burada eskiden beri itibar görmekte
olan ‘Ay kültü’nü yayarak istilâya karşı halkı maneviyat bakımından birleştirmeğe ve kuvvetlendirmeye çalışmıştı.67
Kaldanîler (Kaldeliler) ve Babillilerin ilm-i nücûm’da Arapları etkiledikleri, İlm-i nücûm ile birlikte kehânetin, Kaldanîler den Araplara geldiği nakledilir. 68 Bilhassa Arapların fethinden sonra tekrar yükselmeye başlayan Harran’da,
kadîm Samî putperestliği, matematik ve astronomiye ait çalışmalar, Yeni Fisagorcu ve Yeni Eflatuncu spekülasyonlarla temasa geçti.69 Temel kültleri M.Ö.
3000 yıllarından itibaren ay tanrısı Sîn’in başkanlığındaki gezegen ve yıldızlarla
ilgili tanrılara tapınan ve Ortaçağda eski Babil ve Helenistik karışımı bir dini
yapıya sahip olan Harran putperestlerine (Paganları, Harraniler)70 göre, bu
dünyayı yıldızlar yönetiyordu. Heykeller ruhsal varlıkların bedenleri hükmün-
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Bkz. Birunî, Ebû Reyhan Muhammed b. Ahmed el-Harezmî, (440/1048), Âsâru’l-Bâkiye ani’lKurûni’l-Hâliye, nşr. C. Eduard Sachau, Leibziğ 1923, 205-206, 318; İbn Nedim, 320-321; İzmirli,
51-52; Gündüz, “Esoterik Bilgi ve Kurtuluş Toplumu: Sabiiler,” 43. Kumeyr, 42; Nars, S.Hüseyin, İslamda Düşünce ve Hayat, İstanbul 1988, 81-82; Cabiri, Arap Aklının Oluşumu, 227.
Bkz. Chokr, 45.
İzmirli, 52.
Çağatay, Neşet, İslam Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, Ankara 1971, 7.
Çağatay, 142, 144.
Boer, T. J.de, İslam’da Felsefe Tarihi, çev. Yaşar Kutluay, Ankara 1960, 13.
Birunî, Asâru’l-Bâkiye, Beyrut 1958, 205-206; Gündüz, “Esoterik Bilgi ve Kurtuluş Toplumu: Sabiiler”, 43.
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de idi. Tanrı, rabların Rabbı, heykeller rab ve baba idi. Sabiîler, gök cisimlerine
ibadet ederlerdi. 71
Harran Paganları (Harraniler), ancak “ehl-i kitap”’dan olanlara müsamaha edileceği sebebiyle bazıları Müslüman bir kısmı da Hristiyan veya Zerdüştî
oldular.72 Sabiî adını almış olan paganlar onu kullanmakta devam etmiş, 73 Hristiyan ve Zerdüşti olanlar, eski inançlarına dönmüşler ve onun bu yeni adını da
benimsemişlerdir. Müslüman olanlar ise bu dinden dönen her hangi bir kimseye verilen ölüm cezasından kurtulmak için o dinde kalmaya mecburdular. 74
Fakat bazıları, ananevi inançlarını bırakmayı reddettiler,
C. ŞİA VE GNOSTİZM
Bazı batılı araştırmacılarin kullandıkları “İslâm gnostikleri” ve “İslam
Gnose” kavramının şümulü, birtakım Şiî nitelikli hareketleri kapsamaktadır. 75
Şia’nın etkilendiği muhtemel kaynaklar üzerine ileri sürülen bazı tezlerden biri de Gnostik öğreti76 ve kültürle ilişkili Hermetik Felsefe veya Hermetizm etkisidir. Özellikle gnostik öğretilerin ve kültürün etki alanı kabul edilen
Kûfe’nin, Şiîliğin önemli bir merkezi olmasından hareketle Şia ve Gnostizm
ilişkisi kurulmaktadır.
Ali Sâmi Neşşar, Şiî Gulât unsurların varlığını Kûfe’de yaygın çeşitli
inanç ve kültürlere ait gnostik düşünceye bağlarken, 77 Massignon ve onun görüşlerine katılan Câbirî’de Şîa’nın menşeini Gulât’a ve Şiî-Gulüv anlayışı da Hermetizme bağlamaktadır. Massignon, Şiî-Gulât çevrelerin, eski mirasın Hermescilik
unsurundan azamî derecede istifâde etmiş olabileceğini belirtir. Tedvin asrı
öncesinde Kûfe’nin Hermesciliğin merkezi olduğuna işaret etmektedir. Hermesciliğin, Sâbiîlerin merkezi Bâbil ve Vâsıt’tan mı, İskenderiye ile ilişkisinden
mi geldiği bilinmemekle, Gulât-ı Şîanın Kûfeli öncülerinin hermetik metinlere
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İzmirli, 51.
O’lerary, 79.
İbn Nedim, 320-321; Birun , Asâru’l-Bâkiye, Beyrut 1958, 318.
O’lerary, 80.
Geniş bilgi için bkz. Heinz Halm, el-Gnosiyye fi’l İslam, Almancadan Arapçaya çev. Râid Elbâş,
Menşûrâtü’l-Cemel, 2003, 5-247.
Barthold, Strothmann’ın Şi likte çeşitli unsurların gnostik neoplatonisien, Maniheen tesirini
olduğunu nakleder. Barthold, 173.
Geniş Bilgi için bkz. Neşşar, I, 255-300.
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muttalî kimseler olduklarını belirtir.78 Ona göre Hermescilik, Şîa ve Batınî fırkaların teorik arka planını oluşturmaktadır.79 Massignon’un görüşlerine katılan
Câbirî, Hermetik metinleri tamamen inceleyerek en yeni ve en kapsamlı araştırma yapan ve dört cilt halinde Fransızca’ya çeviren Fransız araştırmacı Festugiere’den naklen, o dönemde halk arasında ilah anlayışında tanrıları, bedenleri
büyük insan görünümünde güçlü canlılar olarak telakkî eden, tecsim ve teşbihe
dayanan yaklaşımların mevcut olduğunu ifâde eder. Bazı hermetik metinlerde
“nefs”, “Allah’ın çocuğu”, bazı metinlerde bizâtihî unsurları arasında Tanrı’nın
kendinden de bir şeylerin bulunduğu “karışım”dan ibâret olduğu şeklinde,
bazı metinlerde ise, Tanrı’nın sadece ilâhî tabiatlı olan nefsi yarattığı, nefsin özü
itibariyle insandaki Tanrı sûretini taşıdığı yer almaktadır. Bazı hadis metinlerinde yer alan “Allah insanı kendi sûretinde yaratmıştır.” ifâdesinin arkasında
yatan mantığın bu olduğunu belirtir. Hermetik düşüncenin Şiî-Gulât çevrelerde
etkilerinin bâriz bir şekilde görüldüğünü, Şîa’nın hermesleşen bir akım olduğunu ve Hermesciliğin etkili ve sürekli bir kaynak olarak Şîa’yı etkilediğini, Şîa’da
vâsî ve imam karşılığı olan “muallim” düşüncesinin, aynen mevcut olduğunu
tespit eder.80
Bu yazarlara göre, Kûfe’ye yakın olan Medain ve Hîre gibi yerler de
Hermetik merkezlerdi. Yarımadanın kuzeyinde yaygın olan Hermetik rahiplerin ve başta Müseylime gibi yalancı peygamberlerin ortaya çıktığı ve o gibilerin
sığınağı durumunda başka çeşitli Hermetik merkezler de vardı. 81 Kūfe’de Şiî
hareket ve fikirlerin kaynağı durumundaki Yemenli kabileler, “Zulhalasa” 82
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Massignon, İnventaire de la Litterature Hermetique Arabe, in Festugiere, C. 1, Appendice III, 387’den
naklen Cabiri, Arap Aklının Oluşumu, 278.
Massignon, İnventaire de la litterature, 387’den naklen Cabiri, Arap Aklının Oluşumu, 270.
Cabiri, Arap Aklının Oluşumu, 247-248, 315; Hermetizm, Allah’ın sıfatlandırılamaz bir ilah olduğunu, kainatı bilemediğini ve onu idare etmediğini düşünmekteydi.Öte yandan keşif,icad ve işleri çevirme gibi konularda müracaat edilmesi gereken aracılar bulunduğuna inanıyor ve nübüvveti açıkça inkar ediyorlardı.Cabiri, Arap Aklının Oluşumu, 221.
Cahız, Kitabu’l Hayavan, I-VII, thk. Abdüsselâm Muhammed Harun, Beyrut 1969, IV, 369-370;
Abdu’l-Al, Muhammed Cabir, Harekâtü’ş-Şîa el-Mutatarrifîn, Kahire 1967, 26; Cabir , Siyasal Akıl,
545-546 Müseylemetü’l-Kezzab, Ubulle çarşısı Enbar çarşısı, Hire çarşısı gibi buralardaki çarşılarda dolaşır, hileleri, büyüleri, müneccim ve kâhinlerin haberlerini araştırıyordu.
Arap yarımadasının ortasında kervanların uğramadan edemiyecekleri şekilde ticarî yola hâkim,
önemli bir ticâri ve iktisadî merkezi, genelde dinî ve kültürel akımların buluştuğu yer olan ticaret yollarının kavşak noktasındaydı. Beşyüzyılı aşkın bir süre Arap yarımadası tarihinde rolü bulunan Kinde devletinin başkenti olmuş, Sebe ve Zireydân hükümdarlarının defalarca işgal ettik-
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gibi Hermetik pagan merkezlerden etkilenerek, Kûfe’ye onların i’tikâdî-siyâsî
etkilerini getirdikleri de iddia edilebilir. 83 Câbirî, Yemen sâkinleri arasında eski
çağlardan beri yaygın olan Hermetik Yahudîliğin etkisinde kalmış olan kabilelerin de, bu geleneği Kûfe’ye taşıdıkları ve Şiî-gulüv fikirleri oluşturduklarını
belirtir.84 Kûfe, Hermetik kökenli gizli büyü ilimleri, astroloji ve sihirle meşhur
olmuştur.85 Resulullaha sihir yapan Yemenli Yahudi Lebid b. A’sam’ın kızkardeşi oğlu Tâlut’un, Kûfeli Şiî-Gulâttan Beyan b. Sem’an’a etkisinden bahsedilir.86 Hz. Osman’ın hilâfeti zamanında Kûfe’de, insanların sihirlerini görmek
için toplandıkları bir Yahudi sihirbazın varlığı kaydedilir. 87 Zaten cahilî Araplarda arrafların, kâhinlerin önemi büyüktü. 88
İlk dönemden itibaren Kûfe’de, genellikle Mevalînin gayretleri, başka din
ve milletlere mensup ilim ve hikmet sahibi kişilerden faydalanılması ve Irak’ın
zengin bir ülke ve ahalisinin bolluk içinde yaşamasının ilim ile iştigal etmek
üzere vakitlerini arttırabilmeleri gibi teşvik edici hususlar ilmî ve fikrî faaliyetleri geliştirmişti. Kufe, VIII. asırda kendisiyle rekâbet edecek bir şehrin olmadığı
ilim merkezi,89 fikir ve zühd hayatının temâyüz etmiş şahsiyetlerinin de mekânı
olmuştur. Kıraat ve tefsir ekolünün mensupları olan “kurrâ” Kufe’de zaman
zaman siyasi olaylara da karışan önemli bir kitle haline gelmiştir.90 Kufe fıkıh
ekolü,91 hadis rivayet edenlerin çoğunun bulunduğu Hicaz’daki Hadis ekolüne92
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leri işaret edilen “Karye” denilen bir vadideydi. Önemli sayıda su kuyusu, taşları yontulmuş bir
kilise, geniş yapılı kalıntılar, bronz heykel, Kahtân ve Mezhıc hükümdarı Kahtânî ailesinden
Muaviye b. Rebia’nın mezarı olan bir mevkideydi. Cabiri, İslam’da Siyasal Akıl, (el-Aklu’sSiyâsiyyu’l-Arabî) çev. Vecdi Akyüz, İstanbul 1997, 415-418.
Cahız, Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri, çev. Ramazan Şeşen, Ankara 1988, 423. Cabiri, İslam’da Siyasal Akıl, 418; Kūfe’deki Karāmıta’nın saflarında bazıları da Zenc isyanının
saflarına geçen Buceyle ve Has’am kabilelerinden bazı gruplar, Zulhalasa’la veya Yemen Kābesi’yle ilgili inançlardan miras alınan şeyleri taşıyan bu Yemenli kabilelerin halk muhayyilesinde
canlı olarak kalmış olması garip değildir. Câbirî, İslam’da Siyasal Akıl, 554..
Cabiri, İslâm’da Siyasal Akıl, 544-545.
Bakara, 101;İbn Haldun, Abdurrahman b. Muhammed (808/1406), Mukaddime,I-III, çev. Zâkir
Kadirî Ugan, İstanbul 1990, III,7; Abdu’l-Al, 25.
Bedevi, Abdurrahman, Mezâhibu’l-İslâmiyye, I-II, Beyrut 1973, I, 110;
Abdu’l-Al, 27-28.
İbn Haldun, Mukaddime, I, 267-269; Brokelman, 4.
Barthold. 27, 143-144.
Huleyf, Yusuf, Hayâtu’ş-Şi’r-fi’l-Kûfe ilâ Nihâyeti’l-Karni’s-Sâni li’l-Hicre, Kahire 1968, 246.
Emeviler devrinde Kufe’de yaşamış meşhur fakihler, İbrahim en-Nehâî (95/713), öğrencisi
Hammâd b. Ebu Süleyman (120/737-738) ve onun öğrencisi İmam-ı Azam Ebû Hanife (150/767)
nin önderlik ettiği bir ekol. Bu medresenin ilmi teselsülünü araştırdığımız taktirde Eb Hani-
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mukabil re’y ve kıyasa önem verilen Rey ekolü olarak bilinmekteydi.93 Genelde
Kūfe merkezli Ehlu’r-rey, mutlak serbestliğe sahipti.94 Teşri’e muhtaç bir çok
fer’i meseleler bulunduran medenileşmiş bir ülke olan Irak’ta, medeniyetleri ile
mütenâsip olarak bir çok hâdiselerle karşılaşılması, fer’i meseleleri dal budaklarına ayırmanın çokluğu, hayâli ve farazî şeylerin arkasından koşmaları, Iraklıların hadisi az rivâyet etmeleri ve hadisi incelemek üzere bir takım şartlar vâzetmeleri ve bu şartlara göre incelendiğinde az bir hadîsin doğru olduğuna hükmedilmesi, Irak’ta yayılan Süryâni mantığının tesiri gibi hususlar fikir ve rey’i
işletmeğe yol açan sebeplerdi. Iraklıların bu şekilde hareket etmeleri fıkhın büyümesine ve meselelerinin çoğalmasına sebep oldu. Bu, içtihâdî ekollerin bölge
kaynaklı olmasını da açıklar bir husustur. Bu durum, büyük bir ilim hareketini
daima kuvvetlendirdi ve tekâmül ettirdi. İlimlerin tasnif, te’lif ve tedvin devri
diye de bilinen bir dönemde Kufe’nin büyük bir yeri olmuştur. 95 Bu tedvin dönemi Cafer Sâdık (80-148/ 699-765) la başlayan ve Şîa’nın esas aldığı hadis, fıkıh
ve tefsir ilimlerinin de tedvin dönemidir. Bu dönem Şiî düşüncenin ve temel
teorik meselelerinin tesis edildiği bir dönemin başlangıcıdır.96 Tedvin asrıyla
birlikte İslâm öncesi mevcut kültür ve akide, felsefî ve ilmî bir miras da yeniden
dirilmiştir. Kûfe’de o dönemde bulunan farklı kültürlerin ilişkisi, Müslümanlar
arasında felsefî zihniyetin ve düşünce hareketlerinin gelişmesinde büyük rol
oynamıştır. Buna bağlı olarak düşünce sistemleri derinlik, incelik, tahlil ve hayal gücü kazanmıştır. Eski mirasın birtakım unsurları fikir hareketlerini hızlandıran bilgisel malzeme olarak kullanılmıştır.97 Çeşitli sebeplerle Arap nahvinin
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fe’nin Hammad b. Süleyman’dan, onun İbrahim Naha ’den, onun Alkame b. Kays Nehaî(62/681), onunda Abdullah b. Mes’ud’dan ilim aldığını görürüz.
İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dineverî (276/889), el-İhtilâfu fi’l-Lafz ve’rRed ale’l-Cehmiyye ve’l-Müşebbihe, thk. Muhammed Zâhid Kevserî, Kahire 1349/1930, 9; Emin
Ahmet, Fecrü’l-İslâm, 244; Şa’bi ve Süfyan es-Sevrî gibi pek çok muhaddis yetişmesine rağmen,
Kufe halkının hadis rivayeti ile az iştigal etmelerinden, kıraat, tefsir ve fıkha nisbetle Kufelilerin
hadisleri toplama ve tedvin yönü zayıf kalmıştır. Ahmet Emin, Fecru’l İslâm, 241-243; Ebû Zehv,
Muhammed, el-Hadîs ve’l-Muhaddisûn, Beyrut 1985, 267.
Muhammed Hudârî, İslâm Hukuk Tarihi, çev. Haydar Hatipoğlu, İstanbul 1974, 160-165.
Câbirî, Arap Aklının Oluşumu, 140, 147.
Zeydan, el-Medhal li Diraseti’ş-Şeri’ati’l-İslâmiyye, 141; Celâleddin Suyutî, Tarihu’l-Hulefâ, thk.
M.Ebu’l-Fazl İbrâhim, Kahire 1976,416; Câbirî, Arap Aklının Oluşumu, 87-89.
Geniş bilgi için bkz. Câbiri, Arap Aklının Oluşumu, 91-99.
Câbir , Arap Aklının Oluşumu, 186, 200.
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vâzedilmesi ihtiyacı,98 İslâm’dan önce Irak’ta oluşturulmuş Süryanice nahvinin
etkisiyle Basra ve Kufe gramer ekollerince başarılmıştır. Tahlil ve semantik
mantık metotlarında büyük bir gelişme yaşanırken, İslâm düşüncesinin gelişimine nüfuz etme imkanı veren birçok kavram bu gramer okullarında gelişme
gösterdi.99 Birbirinden tamamen farklı kaynaklardan beslenen, farklı bir ruhu
canlandıran, farklı amaçlara hizmet eden iki ayrı Kufe ve Basra Arap edebiyatı
ekolü vardı. Bu işin tarihî ve lenguistik yönünden ziyade felsefî yönüne ağırlık
verilmişti. Yani bu işler yapılırken ilim adamlarının varlık, dil ve düşünce ilişkisi hakkındaki fikirleri açısından baktığımızda hakikaten birçok dil bilimci o
devirde dile felsefî yönden yaklaşmışlar veya bir dil felsefesi yapmayı denemişlerdir.100 Basra, Artistocu mantık ekolü etkisinde iken, Kûfe Hermesci idi denilebilir. Bu tarz felsefeye meyledenler matematiksel sembolizme ve tılsımı konu
alan bilimlere özel bir ilgi duymuş, tıpla, astroloji ve havas ilimleri arasında
irtibat kurmuşlardır.101 Arap diline bir takım Arapça olmayan sözler ve terkipler, Arap olmayan milletlerin hayâli ve bir takım manâlar karıştı. Kufe ekolü, işi
daha çok lenguistik açıdan ele almış ve çoğunluğu dilde ezoterik ve gnostik
mânâya ağırlık vermişti. Bu ekolün mensupları genellikle Şiî âlimlerdi. Bu ekol,
kısa zamanda Platon ve Yeni-Fisagorculuğun veya hatta Yahudi Kabbalizmi’nin etkisiyle birlikte dil felsefesi, Hurufîlik, sembolizm ve cifrciliğe dönüşmüştür. Harfler ve kelimelerin arkasında gizli mânâlar aramaya başlamışlardır.
Bu tutum gerçekten Câfer Sâdık’ta yoksa bile, bunu Câbir b. Hayyân’ın “Harflerin Mizanı” teorisinde ve Farsça yazılmış “Ummu’l-Kitâb” adlı eski bir eserde
açıkça görmek mümkündür. Belki onları böyle bir tutuma iten sebeplerden biri
de, Kur’an’daki “Hurûf-u Mukattâ”ların câzibeleri olabilir. Belki Kufe ekolü
çevresinde gelişen dil anlayışı, mantıkî olmaktan ziyâde, rûhî olan başka bir dil
felsefesi olarak da ayrıca değerlendirilebilir.
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Câbirî, Arap Aklının Oluşumu, 109-117, 186.
Gardet, 333.
Bayraktar, 98.
Kılıç, Mahmut Erol, “Hermes”, DİA, XVII, 232.
Bayraktar, 99.
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Bu arada Câbir b. Hayyan’ın
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“Huruf ilmi”nin öncülerinden biri olarak kabul edildiğini de belirtmek gerekir.103
D. ŞİA’DA GNOSTİK BİLGİNİN TEZAHÜRLERİ
Gnostik anlayışa atfedilen bilim ve fikirlerin, Şiî çevrelerde çeşitli ilmî ve
edebî gelişmeleri ortaya çıkardığı bir gerçektir. Ehl-i Beyt’e nisbet edilen “gizli
ilim” bir yönüyle Şiî nitelikli hareketlerde esoterizmin (gizemcilik) dayanağı
olarak kullanıldığı gibi, yine muhtemelen bu anlayışın etkisiyle Şiî çevrelerde
Hermetik edebiyat, astroloji, astronomi, kimya gibi ilimleri de geliştirmiştir. 104
Şu hususu da belirtmek gerekir ki, genellikle Câfer Sâdık, Şiî Nitelikli hareketlerin spekülasyonunun odağı olmuştur. Bazı Şia geleneğinde yer alan sözlü ve yazılı metinler, Gaybî haberler, sihir ve simya alanlarında önemli sayıda
eser ona atfedilmiştir.105 Meselâ, “el-İhtiyârât Eyyâm eş-Şehr” isimli, ayın uğurlu
veya uğursuz günlerini astrolojik hesaplama yöntemine dayalı olarak açıklamaya çalışan bir islâmî hemeroloji Câfer Sâdık’a atfedilir.106 Câfer Sadık’ın, gelecek olayları gizli bir şekilde önceden söylemiş olduğu iddiası sebebiyle, pek
çok Şiî, diğer Batınî marifetlerle, özellikle simya biçiminde tezâhür eden kimya
gibi, sihirbazlık, gözbağcılık, ilm-i nücum gibi gizli ilimlerle ilgilenmiş,107 Şiî
çevrelerde, müstakil kehânet kitapları Ehl-i Beyt İmamlar namına yayılmıştır.108
Genellikle bütün Şiî geleneklerde, özellikle Muhammed Bâkır ve Câfer
Sâdık’a isnat ettirilen rivâyetlere dayalı eserler ortaya çıkmıştır. Muhammed
Bâkır’ın kozmosun sırlarını açıkladığı iddia edilen “Umm el-Kitab”,109 Câfer
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Muhyiddîn İbn Arabî, el-Fütuhatu’l-Mekkiyye, Dâru Sâdır, Beyrut, trz, I, 169; II, 581’den naklen
Mustafa Öztürk, Kur’an ve Aşırı Yorum, Tefsirde Batınîlik ve Batınî Te’vil Geleneği, Ankara 2003,
390.
Şia’da bu ilimlerin gelişmesi ile ilgili bilgi için bkz. Nı’me, Abdullah, Felâsifetü’ş-Şîa, Beyrut 1987,
67-91.
Sezgin, F., GAS.,195-196’dan naklen Ebied, R. Y., and M. J. L. Young, “A Treatise on Hemerology
Ascribed To Ğa’fer Al-Sâdıq”, Arabica, XXIII/3, Leiden 1976, 297.
Geniş bilgi için bkz. Ebied, 296-299.
Bkz. Hodgson, Marshall G. S., İslâm’ın Serüveni, çev. Komisyon, İstanbul 1995, I, 337, 386-387;
Hatib, Muhammed Ahmed, el-Harekâtu’l-Batınî yye fi’l-Âlemi’l-İslâmî, Riyad 1986, 27; Câbirî, Arap
Aklının Oluşumu, 279.
Hodgson, I, 337.
1936’da İvanow tarafından yayınlanmıştır. Ivanow’un Ummü’l-Kitab üzerinde bir diğer çalışması
için bkz. W. Ivanow, “Notes sur Umm el-Kitab” REI, Paris 1932.
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Sâdık’ın rivâyetlerine dayandırılmaya çalışılan “Kitab el-Heft’eş-Şerîf” 110 bunlardan bazı örneklerdir.
Câbir el-Cûfî(128/746) Örneği
Şiî kaynaklar bir şahsın rivayetinin kabul edilebilir olması için zamanının
imamının samimî taraftarı olmasını yeter sebep olarak kabul eder. Genellikle
bütün Şiî gelenekler, özellikle Şiî hadis kaynakları Muhammed Bâkır ve Câfer
Sâdık’a isnat edilen rivâyetlere dayandırılır. Bu imamların çevresinde yer alan
ve bunlara dayalı rivayetlerde bulunan Câbir el-Cûfî(128/746),111 Kûfe ehlinden
ve Tabiîn neslinden olan Câbir b. Yezid b. el-Hâris b. Abdi Yeğus el-Cu’fî, Ebu
Muhammed ve Ebû Yezid künyeleriyle de anılır. Hakkında fazla bilgi yoktur.
Hicrî 127, 129 ve 132’de öldüğü söylenmiştir. Muhammed el-Bakır ile oğlu
Câfer Sâdık’ın imâmetini savunduğu ve Şiî anlayışı paylaştığı kaydedilir. Hadis
rivâyetinde selefin bazıları onun rivâyetine güvenirken, bazı selef âlimleri ve
Sünnî muhaddisler tarafından, hakkında, sahabe için kötü konuşan, yalancı,
Hz. Ali’nin gaybet ve ric’atine inanarak teşeyyû’da gulve düşen biri olduğu
ithamı yapılmıştır. Bu sebeblerle rivâyetlerinin çoğu zayıf ve yalan sayılarak
kabul görmemiştir. Ebu’t-Tufeyl, Şa’bi, Ikrime, Atâ ve Tâvus’tan rivayette bulunmuştur. Kendisinden de Süfyan es-Sevrî ve Şu’be b. Haccac gibiler hadis
rivâyetinde bulunmuştur. Hatta ondan elli hadis rivayet eden Süfyan es-Sevri,
Şu’be’ye, “eğer Cabir el-Cûfî’yi tenkide kalkışacak olursan ben de seni tenkit
ederim.” demiştir. Ebu Davud ondan sadece bir hadîs rivayet ettiğini belirtmiş,
böylece onun zayıf bir ravi olduğuna işaret etmek istemiştir. Tirmizi ve İbn
Mâce de, râviler arasında onun da bulunduğu bazı hadisleri eserlerine almışlardır. Buhâri ve Müslim ise, eserlerinde Câbir’in rivayetlerine yer vermemişler
ve hakkındaki menfi kanaatları belirtmişlerdir. Ayrıca Câbir’in 30.000 veya
50.000 hadis bildiğini iddia ettiği bir yalan ifâdesine yer verilir. Cabir’den rivâyetlerde bulunan İmamiyye muhaddisleri de aşırılıkla suçlanmış ve son derecede zayıf raviler olarak görülmüşlerdir. Câbir’e atfedilen fakat bize ulaşmayan bazı eserlerinden, Taberi tefsiri ile tarihinde, Nasr b. Müzahim’in “Vak’atü
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1960 senesinde Beyrut Katolikiyye Matbaası’ndan ilk baskısı yayınlanan “Kitab el-Heft’eşŞer f”in 1969’da “el-Heft ve’l-Ezille” ünvanı altında ikinci baskısı yapıldı.
İbn Kuteybe, Maarif, thk. Muhammed İsmâil Abdullah es-Sâvî, Beyrut 1970, 211; Sa’d b. Abdullah el-Kumm , el-Makalât ve’l-Fırak, thk. Muhammed Cevâd Meşk r, Tahran, 1963, 183.
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Şıffîn”de, özellikle Hz. Alinin hilafeti, Cemel, Şıffın ve Hz. Hüseyin’in şehadeti
olaylarında Câbir’in rivayetlerine yer verilmiştir. İmamiye kaynakları, sağlam
bir Ali taraftarı olan Câbir’in, İmâmiyyece kabul edilen bir muhaddis olduğunu
kabul ederler.112
Muhammediye fırkasına mensup olduğu rivâyet edilen Câbir el-Cûfi
(128)113, Gulât-ı Şia’dan Mugire b. Said el-İclî’nin’nin kendisine vasiyette bulunduğunu iddia ederek114 Muğire’nin ölümünden sonra hareketin reisliğine geçti.115 İmamiye kaynakları, Câfer Sadık’ın bir rivayetine dayanarak onun, imamlar hakkında doğru görüşler ileri sürdüğünü, Muğıre b. Said’in ise yalan beyanlarda bulunduğunu ve Câbir’in Muğıriyye’ye mensup olmasına ihtimal vermezler.116 Onun, Hz. Ali’nin ric’atine inandığı rivâyet edilir.117 Nevbahtî ve
Kummî, Câbir b. Yezid el-Cûfî’nin kendisine isnad edilen tenasûh ve’l-Ezille
ve’d-devr gibi gulüv fikirden uzak olduğunu belirtirler. 118
Câbir el-Cûfî(128/746) gibi râvilerin rivâyetlerine dayalı olarak telif edildiği kabul edilen “Umm el-Kitab” gibi eserlerle diğer Şîa kaynaklarında, imamların olağanüstü şahsiyetler olarak vasfedilmelerinde büyük etkisi olduğu düşünülen Şiî-Gulâta ait görüşlerin atmosferinde oluşmuş rivayetler görülür.119
Bu yüzyılın başlarında Hindikuş-Pamir bölgesi İsmailî toplumundaki
İran elyazmaları arasında görülen Umm’el-Kitab, Rusya’nın Bombay konsolosu
olacak olan ve İsmaîlikle ilgilenen Türkistan’daki Rus görevlilerinden A. Po-
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Câbir’le ilgili bilgi için bkz: İbn Kuteybe, Maarif, 211, 267; İbn Kuteybe, Te’vilu Muhtelefi’l-Hadis,
Beyrut trz, 10; Kumm , 183; Ebû Hâtim Muhammed b. Hibban b. Ahmed el-Bustî (354/965), Kitabu’l-Mecr h n min’el-Muhaddisîn ve’d-Duafâi ve’l-Metrukîn, thk. Mahmud İbrahim Zâyid, Beyrut 1992, I, 208-209; İmam Eb Bekir Ahmed b. Ali er-Râz el-Cassas (370/980), Ahkâmu’l-Kur’an,
thk. Muhammed Sadık Kamahavi Beyrut 1992, I, 18; Ebû Abdillah Şemsüddin Muhammed b.
Ahmed b. Osman Zehebi, (748/1347), Mizanü’l-İ’tidal fi Nakdi’r-Rical, thk. A. Muhammed el Bacevi, I-IV, Kahire 1963, I, 379-383; İbn Hacer el-Askalânî, Tehz bu’t-Tehz b, thk. Mustafa Abdulkadir Atâ, Beyrut 1994, II, 43-46; Fığlalı, “Câbir el-Cu’f ” DİA, VI(1992), 532.
İbn Kuteybe onu şüpheci ve sihir yapan birisi olarak tanıtır. Bkz. Maarif, 211;
Bağdad , Bağdâdî, Abdulkahir b. Tahir b. Muhammed (429/1037), el-Fark Beyne’l-Fırak, thk.
Muhyiddin Abdulhamid, Beyrut, 1993, 242;
Eş’ari, Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail (324/936), Makâlâtu’l-İslâmiyyin ve İhtilâfu’l-Musallîn, thk. Muhammed Muhyıddin Abdülhamid, Kahire 1969, I, 73.
İbn Kesir, el-Bidâye, IX,340.
İbn Kuteybe, Maârif, 211, 267; İbn Esir, el-Kâmil, III,392-393; Tehz bu’t-Tehz b: II,43-46; İbn Hibban, Kitabu’l-Mecr h n, I, 208-209; Zehebî, Mizânü’l-İ’tidal, I,382-383;
Nevbahtî, 34-35; Kummî, 43.
Jafri, S. Husain M., Origins and Early Development of Shi’a İslam, Beyrut 1976, 300.
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lovtsev, Amu Derya (Ceylan) boylarında yaptığı bir gezide, Orta Asya İsmaîlilerinin en gizli kutsal kitabı Umm el-Kitab’ın bir kopyasını ele geçirdi. Bu şaşırtıcı kitabın Farsça bir başka kopyası da, bir başka Rus görevlisi olan J.Lutsch
tarafından 1911’de Vahan bölgesinde bulundu. Her iki kopyadan fotoğraflarla
elde edilen kopyalar Petersburg’a götürülerek, Rusya Emperyal Bilimler Akademisi’ne bağlı aslında bir müze değil de bir kütüphane olan “Asya Müzesi”ne
teslim edildi. Bu müzenin müdürü olan İran dilleri uzmanı Carl Salemann,
kitabın bir baskısını hazırlamaya başladı. Ancak bu görev, Carl Salemann’ın
1916’da ölümüyle, kendisinden ileride daha çok sözetmemiz gerekecek Vladimir Ivanov120 tarafından yerine getirildi.121
Söz konusu eser, 1936’da İvanow tarafından yayınlanmıştır. 122 Madelung,
“Umm el-Kitab”ın İsmailîlerin Asya merkezi Bedehşan’ın İsmâilî toplumu tarafından nakledildiğini fakat açıkça İsmailî olmayan materyallerin geç bir adaptasyonu olduğunu belirtir.123 Rainer, İvanow’un tespit ettiği şekilde bu eserin
bir ismailî eser olmadığını, Nusayrî öğretisi ile ilgili analojileri(örnekler) ihtiva
ettiğini belirtiyor. Eseri italyancaya terceme eden P.Filippani-Ronconi, eserde,
Mani, Mazdek, Budizm, Kabbalizm etkisi olabileceğine ihtimalle, bu fikirlerin
Kûfeli Şiî- Gulât tarafından islâmîleştirilmiş olduğunu belirttiğini nakleder.
Rainer, eserin metninde bir homojenlik olmadığını, bilgilerin tam bir tarihinin
belirlemesini yapmanın zor olduğunu ifade etmektedir. Hollandalı Din Bilimcisi Ticdens’in bir kaynak ayrımı ve belli doğrultuda Yeni Eflatunculuk, Helenizm, Gnostik ve mitoloji gibi tasnifler yaptığı bu eserde Gulat geleneğinin ihmal edildiğini belirtmektedir. Rainer, dört bölüme ayrılan eserin muhtevasında
Muhammed Bâkır’ın, öğrencisi geç devir Şiî-Gulâtın üstadlarından kabul edilen
Câbir el-Cûfî’ye kozmosun sırlarını açıkladığını, imamı tanımayanlarla ilgili
probleme yer verildiğini, Muammeriye ile ilgili Hattabiye geleneğine temas
edildiğini, eserin muhtemelen daha geç dönem İsmailîlerce Farsçaya terceme
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Ummu’l-Kitab, ed. W. Ivanow, Der İslam İçinde, 23 (1936), 1-132.
Ferhad Defterî (Farhad Deftary), Muhalif İslam’ın 1400 Yılı İsmailîler Tarih ve Kuram, çev. Ercüment Özkaya, ankara 2001, 48-49.
Ivanow’un Ummü’l-Kitab üzerinde bir diğer çalışması için bkz. W. Ivanow, “Notes sur Umm elKitab” REI, (1932). Paris
Madelung, Wilferd, “Shiism”, ER, XIII(1987), New York, 248.
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edildiğini belirtir.124 Câbir el-Cûfî rivâyetiyle yazılmış Ummü’l-Kitab, HattabiyeMuhammise doktrinleri konusunda yapılmış bir Hattabî geleneği yansıtan tuhaf bir çalışmadır.125 Hattabî sonrası Şiî-Gulât gruplar tarafından rûhanî bir
büyük kişi olarak saygı gören Câbir, bunlar tarafından kendilerinin habercisi
olarak kabul edilir.126 Umm el-Kitab’ın, Muhammed el-Bakır’ın, Cabir b. Abdullah el-Ensari ve Câbir el-Cufi’nin öğretilerini ihtiva ettiği söylenir.127
Câbir’in İsmailî doktrinleri kapsayan açıklamalarının yer aldığı yazma
bir metin olduğu iddia edilen “Risâlât el-Cu’fî”128 ve “Umm el-Kitab” görünüşe
göre Muhammed Bâkır’ın düşüncelerini yansıtmaz. Muhtemelen Cabir’in kendi
düşüncesinin ancak bir kısmını gösterir. Bu eserler, muhtemelen Câbir’den
daha sonra ona atfen bazı rivâyetlerin yer aldığı telif eserlerdir.
Şiî-Gulâta ait görüşlerin etkisiyle oluşmuş rivayetlerin görüldüğü eserler
içinde önemli bir yer tutan “el-Kâfî fi’l-İlm ed-Din”adlı eserde, Muhammed İbn
Yakub er-Razi el- Kuleynî (328/939-40), imamlardan herhangi birinin taraftarı
olarak bilinenlerin nakliyle kendine gelenlerin bütününü toplamıştır. Böylece
16.000 hadisi içeren temel İlâhiyat kaynağı olan bu ilk Şiî rivâyetlerin koleksiyonu “Kâfî”de şiî-Gulât çevrelerden de rivâyetler yer almış olmalıdır. Özellikle
Kûfe’de kısmî Şiî-Gulât çevreler tarafından ileri sürülen, imamlara harikulâde
ve insan üstülük isnat eden birçok rivâyet Şiî literatüre girmiştir. 129 Bununla
beraber “Kâfî”de, Muhammed Bakır ve Cafer Sâdık’a atfedilen, kendilerinin
olağanüstü sahip oldukları güçlerini inkar ettikleri ve onlara atfedilen hârikaları
reddettikleri sayısız rivayetler vardır.130 İmamların olağanüstü karakterlerini

Freitag, 43-44.
Madelung, “Shiism”, 248; “Muhammise” Eİ, VII, 517.
126 Jafri, 303.
127 İvanow 1932.
128E. E. Salisbury tarafından “Translation of unpublished Arabic Risala”, JAOS, 1853, 167-193’de yayınlanmıştır. Jafri, 302.
129 Muhammed Bakır’dan bir rivâyette, “ Biz Ehli-beyt, Allah’ın hüccetiyiz, biz Allah’ın kapılarıyız,
biz Allah’ın diliyiz., biz O’nun yüzüyüz, biz Allah’ın insanlar arasında gören gözleriyiz, biz insanlar arasında emir ve buyruklarını yaygınlaştıranlarız” ve Hz.Ali’nin diliyle bir rivâyette de
“Ben Allah’ın gören gözüyüm, ben Allah’ın rahmet eliyim, ben Allah’a yakınım , ben Allah’ın
kapısıyım. Allah’ı tanıma ve onun rızasını kazanmak için bana başvuru gerektir.” şeklinde geçer. Bkz. Muhammed b. Yakub b. İshak Kuleynî er-Râzî (329/940), Usûl’u Kâfî, çev. Tacettin
Uluç, İstanbul 1991, 230; Jafri, 303.
130 Ara sıra Medine de imamları ziyaret ederek onların güvenlerine sahip olan Bakır’ın arkadaşları
arasında Ebu Hamza es-Sumali, ve Muaz b. Ferra en-Nahvi, imamlar hakkında ortaya atılan bir124
125

Gnostizmin Şia’nın İlk Oluşumuna Etkileri Meselesi  199

vasfeden böyle geleneğin kısmî Gulât eğilimlerini gösteren çok sayıda rivâyet,
Cabir el-Cû’fî gibi râvîler tarafından “Kâfi” gibi Şiî hadis kitaplarına girmiştir131
Şiî hadis koleksiyonları içinde, Gulâtın üslûbunun bulunduğu bazı Gulât fikirler ihtiva eden rivâyetlerden çoğu Câbir’den rivayet edilir. Bu rivâyetlerin
râvîsinin Câbir’in kendisi olması veya bunların daha sonraki Gulât ve İmâmî
çevrelerde elden ele geçirilmekle onun ismine isnad edilmesi de mümkün gözükmektedir.

132

Öyle görünüyor ki Cabir ve arkadaşlarıyla ilgili anlatılan ri-

vâyetlerin, Gulât tarafından özellikle Beyan b. Seman ve Muğire b. Said el-İcli
tarafından yayılan bazı fikirlerden etkilenmiş olması muhtemeldir.133
Umm el Kitab’da Valentin Gnostizmi ve Manicilik gibi çeşitli İslami olmayan dinsel gelenek ve düşünce okurlarının etkileri görülmektedir. kitabın büyük bir ihtimalle Muhammise adındaki ilk Şii gruplarından birine ait olduğu
sonucuna varılmıştır. Kummi, Muhammise’nin Câfer Sâdık tarafından yanından uzaklaştırıldığı bildirilen Kûfeli bir gali olan Beşşar el-Şairi çevresinde toplanan, Ulyaiyye yada Albaiyye denen değişik bir kolundan da söz eder. 134 Nusayrilere adını veran Muhammed b. Nusayr’ın (270/883) görüşleri de Umm elKitab’da bir biçimde yer bulmuştur. Ali ilk kavram yada gerçek anlam (ma’na),

131

132

133

134

çok aşırı eğilimli rivayete karşı İmamlar adına Kūfe de Gulatla sert ve şiddetli mücadele ettiler.
Jafri, 250, 302; Şiî-Gulat tarafından Câbir b. Yezid et-Cūfî’ye isnad edilen “tenasūh ve’l-ezille
ve’d-devr” inancıyla bütün farzların, şeriatların ve sünnetlerin reddedilmesi hilesi örneğinde olduğu gibi imamlar tarafından tanzim edilen belli bir öğreti,bu çeşit gulüv fikirlerle bozulma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ebû Muhammed Hasan b. Musa en-Nevbahtî (300/912-13), Fırâku’ş-Şîa,
nşr. M. Sâdık Âl-i Bahri’l-Ulûm, Necef 1936; 34-35; Kummî, 43.
Jafri, 302. Medine’de ikâmet eden Ehl-i Beyt imamlarla, çoğunlukla Kūfe’de yaşayan taraftarları
arasındaki ilişkiyi sağlayan, aralarında Cabir b. Yezid el-Cufi’nin de olduğu çok aktif bir grubdu.
Bunlar Kufe’de İmam Bakır ve İmam Cafer’in davasını da yürütüyordu. Jafri, 300.
Nevbahtî, 34-35; Kummî, 43; Jafri, 303; Muhammed Bakır, Cafer es-Sadık ve Hüseynî çizginin
müteakip imamları, Gulatı ve öğretilerini mükerreren Beyan’ın, Ebu Mansur’un Muğire’nin ve
Ebu’l-Hattab’ın durumlarında yaptıkları gibi şiddetle kınamışlardır. Cabir, kısmî Gulat eğilimlerine ve abartılarına rağmen güvenilir olsa da, sahte rivâyetlerde bulunsa da yine de hayatı boyunca İmam Bakır’a ve İmam Cafer’e sadık kaldı. Jafri, 303.
Jafri, 302; Câbir’in, İmam Bakır’dan naklettiği şu rivayet bir örnektir. “Ey Cabir, Allah’ın ilk
yarattığı, peygamber ve onun ailesidir. Kesin olarak rehberlik yapan onlar, Allah’dan önce ruhun hayaletleriydiler.” Câbir, hayaletler nedir? diye sorduğunda da İmam Bakır şöyle caevap
verdi: “Onlar, nurun gölgeleridir. Ruhsuz parlaklık saçan bedenlerdir. Onlar Ruh’ul-Kuds tarafından güçlendirildiler. Allaha ibadetleri sayesinde Allah’ın kendilerini yanıltmadığı varlıklardır.” Kuleynî, 279; Allah’ın ruhunun Ali’de olduğu ile ilgili yukarıda gösterilen Gulat fikirlerini,
Cabirin “nurun gölgeleri” ve “parlak bedenler”olarak imamları tanımlamasıyla ilgili Gulat fikirlerle karşılaştırırsak ikisi arasındaki düşüncede ortak bir eğilim olduğu görülür. Jafri, 302.
El-Kummi, 59-60 ve 63.
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Muhammed de onun adı (ism) ise, Selman’da ism veya manaya açılan kapıdır
(bab). Nusayrî düşüncesinde, bunu üçlü sembolik olarak, Ali Muhammed ve
Selman’ın ilk harfleri olan ‘ayn-mim-sin’ ile gösterirler ve ‘mana-ism-bab’ anlamını verirler. Bu tür gnostik tanımlamalar ve alfabenin harflerinin mistik
özelliklerinden yararlanma Umm el-Kitab’ın da önemli özelliklerindendir.
Mufaddal b. Ömer el-Cûfi’(180/796) Örneği
Câfer Sâdık’a isnat edilen rivâyetlerin râvîleir arasında yer alan Kûfeli
Mufaddal b. Ömer el-Cufi (takriben ö.180/796), Nusayrîlerce zaman zaman
fırkanın kendisine nisbet edildiği ilk şahsiyetlerden biri kabul edilerek 135 fırka
ehlince yüce erdemli ve Câfer Sâdık’tan (80-148/ 699-765) rivâyet eden güvenilir
bir râvî sayılmıştır. Tûsî, “Rical”inde onun Câfer Sâdık’ın ve kezâ Musa Kâzım
(183/799) ın ashâbından olduğunu belirtir.136 Ancak bazı İmâmî kaynaklar, onun
akidesi bozuk ve insanlardan maddî çıkar karşılığında Câfer Sâdık’a ait yalan
haberler ve hadis uyduran bir kişi

olduğunu naklederler. Aynı zamanda,

137

sarraf Mufaddal b. Ömer el-Cûfî, Câfer Sâdık zamanındaki meşhur Gulâttan
biri olarak fazla tanınmış olmamasına rağmen, Hattabiye’nin Mufaddaliye kolu
olarak bilinen fırka onun adına nisbet edilir.138 Mufaddal’ın, Hattabiye’nin diğer
kolları gibi Câfer Sâdık’ın ilahlığını kabul ettiği,139 Cafer’in onu kovduğu ve
lânet ettiği rivayet edilirken,140 bir başka rivâyette de, Hattabiye’nin diğer fırkalarından farklı olarak, Câfer Sâdık’ın Ebu’l- Hattab ve taraftarlarından uzak
olduğunu ortaya koymasından dolayı, Mufaddaliye’nin de Ebu’l- Hattab’tan

135Mufaddal’dan

rivâyette bulunan Mufaddal’ın öğrencilerinden Muhammed b. Sinan, (220/835)
Nusayrî öğretinin kaynağı görülmektedir. Nusayrîliğin kaynağı olarak Mufaddal’a dayandırılması ile ilgili geniş bilgi için bkz. Heinz Halm: “Das ‘Buch der Tradition’ Die Mufaddal Tradition der
Gulat und die Ursprunge des Nusairiertums” I-II.Die Stoffe, Der ıslam, 55,(1978), 219-266 ve 58(1981),
5-86.
136Mansef b. Abdulcelil, “Felsefetü’t-Tenasuh ınde’n-Nusayriyye min Hilali Kitab ‘el-Heft’eş-Şerif’ lilmufaddali’l- Cûfî,” (IBLA, (1989/1) t.52, n 163, 107-127) 122.
137 Kahbâî, Mecmâu’r-Ricâl, thk. es-Seyyid Ziyâuddîn İsfehânî, 1387, VI, 126/15’den naklen Mansef,
“Felsefetü’t-Tenasuh....”, 122.
138 Bağdâdî, Abdulkahir b. Tahir b. Muhammed (429/1037), El-Fark Beyne’l-Fırak, thk. Muhyiddin
Abdulhamid, Beyrut, 1993, 250; Rainer Freitag,, Seelen Wanderung in der İslâmischen Hâresie, Berlin 1985. 45.
139 Bağdâdî, el Fark, 250; Ebu’l-Muzaffer İsferâyinî (471/1078), et-Tabsır fi’d-Din ve Temyîzi’l-Fırkatı’nNâciye an Fırâkı’l-Hâlikîn, thk. Kemal Yusuf el-Hûd, Beyrut 1983, 128; Takıyyüddîn Ebu’l-Abbas
Ahmed b. Ali Makrızî, (845/1442), Kitâbu’l-Mevâızu ve’l Îtibar bi Zikri’l-Hıtat ve’l Âsar, I-II, Beyrut
trz, II, 352.
140 Makrızî, el-Hıtat, II, 352.
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teberrî ettiği nakledilir.141 Ebu’l-Hattab ve Mufaddal’ın takipçilerinin toplumdan atılmış serseri ve toplumun yüzkarası olan kişiler oldukları da ifade edilir.142 Doğru kabul edilemeyecek bir İmamî rivayetine göre de Mufaddal, Ebu’lHattab’ın itham edilmesinden sonra onun taraftarlarına rehberlik etmek için
İmam Câfer Sâdık tarafından tayin edilmiştir. Onun hakkında rivayet edilen
Câfer Sâdık’ın bazı olumsuz ifadeleri olmakla beraber, diğer Hattabî liderlerden
farklı olarak cemaattan asla kovulmadığı kabul edilebilir.143
Diğer taraftan bazı rivâyetlere göre de, Mufaddal’ın, Musa Kâzım’ın
imâmetini tanıyarak güvenilir bir temsilcisi olduğu ve onun hayatı zamanında
öldüğü kaydedilir.144 Daha önce mevcut olan gnostik öğretinin taşınmasında ve
tenasüh hakkında büyük bir rol oynadığı ve daha erken tarihlerde Keysanî
Abdullah İbn el-Hâris ile arkadaşlık yaptığı da ileri sürülür.145 İmamî kaynaklarda Mufaddal’ın, İsmail b. Cafer ile arkadaşlık ettiği rivayetleri de vardır.
Fakat Mufaddal’ın İsmail’in reddedilmesini uygun bulmamakla beraber, Cafer’in ölümünden sonra, Musa Kâzım’ın imametini desteklediği rivâyeti de
anlaşılması zor olan bir husustur. 146
Muhammise-Ulyaiyye geleneğinin teknik terminolojisi, aynı biçimde,
özünde bir Mufaddali-Nusayri metni olan Kitab el-Heft’te de kullanılmıştır.147
Câfer Sâdık’tan rivayetle Mufaddal’ın yazdığı iddia edilen“Kitab elHeft’eş-Şerîf” ten başka, diğer bir eser “Tevhid el-Mufaddal”, (thk. Kâzım Muzaf-

141

142

143
144
145
146
147

Eş’arî, Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail (324/936), Makâlâtu’l-İslâmiyyin ve İhtilâfu’l-Musallîn, thk. Muhammed Muhyıddin Abdülhamid, Kahire 1969, I, 79; Bağdâdî, el Fark, 250; İsferâyinî, et-Tabsır,
128.
Ebû Hanife en-Nûman b. Muhammed b. Mansur et-Temimî el-Mağribî (Kadı Numan), Deaimu’lİslâm ve Zikrul Halâli ve’l-Haram ve’l-Kadâyâ ve’l-Ahkâm, thk. Asaf b. Ali Asgar Feyz, Kahire 1985.
51-53.
Madelung, Wilferd Madelung, “Khattabiyya”, EI², IV(1978), Leiden., 1132.
Eşar , Makâlât, I, 104.
Madelung, “Shiism”, ER, XIII(1987), New York, 242-270, 245.
Madelung,“Khattabiyya” 1133.
B. Filippani-Ronconi’ye göre Umm el-Kitab, kökeninde, kabalacı ve Zerdüştçü eğilimlere açık bir
Arami-Mezepotamyalı çevrede gelişen bir Gnostik-Maniheist bir tarikatın ürünüdür. Sonradan
2./8. Yüzyılda tarikatın bazı üyeleri Müslümanların baskısıyla karşılaşarak Horasan ve Orta Asya’ya kaçmış, kitap burada da Budizmin etkisi altında kalmıştır. Daha da sonra söz konusu tarikatın üyeleri müslümanlığa, daha da önemlisi, Mugiri-Hattabi çizgisinin aşırı Şiîliğine katılmıştır. Zamanlı İsmaîliliğe geçen bu Orta Asya Şiîleri bu zaman zarfınca, hiçbir İsmaîli düşüncesi
içermeyen Umm el-Kitab’ı saklamayı sürdürmüşlerdir.
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fer, Beyrut 1983); Mufaddal rivâyetine isnad edilen diğer eserler de “el-Usûs”
Paris, Yazma, 1449/Varak 8/1 ve “Kitabu’s-Sırat” yazma, Paris,1449 154/i.dir.148
Mufaddal’a isnâd edilen“Kitab el-Heft’eş-Şerîf” 149 Nusayrî geleneğiyle ilgili önsözün dışında gerçek manada bir Nusayrî metni değildir.150 Eserin, Nusayrîler tarafından Câfer Sâdık’a ait kabul edildiği ve Nusayrîlerin bazı inançlarını bu eserle delillendirme yoluna gittikleri de tespit edilmiştir. 151 Eserde, Muhammed Bâkır-Câbir el-Cûfî rivâyet geleneğine benzer şekilde Câfer Sâdık’ın
sırlarının taşıyıcısı olarak Câfer Sâdık-Mufaddal b. Ömer el-Cûfî rivâyet geleneği karşımıza çıkmaktadır. Eser, çeşitli konularda altmış yedi bab olarak, sorulu cevaplı karşılıklı konuşma tarzında yani Cafer Sâdık’a, Mufaddal b. Ömer elCûfî tarafından sorulmuş soruların Cafer Sâdık’ın cevapları uslûbunda sürüp
gitmektedir. Kitab el-Heftü’ş-Şerif’de, hulul ve tenâsüh anlayışının pek çok örnekleri vardır. Eserde tenâsüh”görüşü “terkib”/ “terâkib” ıstılahı ile ifade edilerek vurgusu en çok yapılan bir konu olması, Nusayrî inançlarıyla benzer noktalarının en belirginidir. Bu hususu konu edinen bir makale Mansef b. Abdulcelil,
“Felsefetü’t-Tenasuh ınde’n-Nusayriyye min Hilali Kitab “el-Heft’eş-Şerif” lilmufaddali’l- Cûfî,”152 ismiyle yayınlanmıştır. Eserde Mani, Mazdek, Budizm, Kabbalizm,
Yeni Eflatunculuk, Helenizm, Gnostik ve mitoloji gibi Gulat geleneğin etkisiyle,
imamları olağanüstü şahsiyetler olarak vasfeden Şiî-Gulâta ait görüşlerin atmosferinde oluşmuş rivayetler görülür.153

148

Bkz. Mansef , “Felsefetü’t-Tenasuh....”, 125
ilk tahkikini yapan Arif Tamir, eserin Mufaddal’a âidiyetinden şüphe etmektedir. 1960
senesinde Beyrut Katolikiyye Matbaası’ndan ilk baskısı yayınlanan “Kitab el-Heft’eş-Şer f”in
1969’da “el-Heft ve’l-Ezille” ünvanı altında ikinci baskısı yapıldı. Mansef, “Felsefetü’t-Tenasuh....”,
122; İkinci baskısında ünvan ve metinlerin bozukluğunu gören Mustafa Galib, yeniden tahkikini
yaptı ve eseri “el-Heft’eş-Şerif” ünvanıyla yayınladı.
Freitag, Seelen Wanderung ...., 45; Heinz Halm, R. Strothmann’ın kısmî olarak neşrettiği “Nusayrî
derlemelerini” Nusayrîlerdeki batınî konuları ve tenasüh inancını anlattığı makaleleri., daha sonraki dönemlere ait Nusayrî gulüv için zengin ve gerçek bir kaynak olarak nitelendirir.. Halm,
“Das ‘Buch der Tradition’ ....”, 15;.Strotmann’ın makaleleri için bkz. R. Strothmann, Esoterische
Sonderthemen bei den Nuşairî, in Abh.d. Dt.Akad. d. Wiss. Zu Berlin, Kl. F.Sprachen, Literatur und
Kunst, Jahrgang 1956, Nr.4 (Berlin 1958); ders., Seelenwanderung bei den Nuşairî, in: Oriens
12/1959/89-114.
Bkz. Süleyman el-Adânî (ö. 1867), “Kİtab el Bâkuratü’s-Süleymâniyye, 3. fasıl” çev. Abdulhamit
Sinanoğlu (“Nusayrîlerin İnanç Dünyası ve Kutsal Kitabı” isimli telif eser içinde), İstanbul 1997.
IBLA, (1989/1) t.52, n 163, 107-127.
“Kitab el-Heft’eş-Şer f” ve Mufaddal’ın diğer rivâyetleri Heinz Halm tarafından incelenmiştir.
Bkz. Halm, 5-86; Ayrıca bkz. Halm, Die İslamische Gnosis die extreme Schia und die Alawiten, Arte-

149Eserin

150

151

152
153
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Eser, ilk dönemde oluşmuş bazı rivâyet gelenekleriyle, özellikle Şiî nitelikli hareket ve fırkaların fikirlerinin oluşumunun tespit ve anlaşılmasında katkı
sağlayacak mâhiyettedir. Bu yönüyle araştırmacılar için faydalı olacağını ümit
etmekteyiz.
Cefr (cifr) ilimleri
Şia kaynaklarında yer alan rivâyetlerde, Ehl-i Beyt’e ve onların soyundan
gelecek olan nesillere insanların muhtaç olduğu tüm bilgilerin yazdırıldığı ve
tevârüs yolu ile aktarıldığı el-Câmi’a, Sahifetū’l Feraiz, Mushaf-ı Fatıma gibi isimler verilen cefr (cifr) ilimleri, bilhassa Ali’ye ve torunlarından Câfer Sadık’a
nispet edilmiş ve gaybî haberlerin naklinin kaynağı olarak kullanılmıştır. 154
Cefr ilmini Câfer Sâdık’a nispet eden İsmâilî yazar Mustafa Gâlib’e göre
İmam Câfer Sâdık, Câbir b. Hayyân’a Cefr ilminin tedvin edilmesi görevi ile
birlikte İsmailiyye Şiası’ndan dilediği kimselere cefri öğretmesi yönünde de bir
talimatı vermiştir.155 Dâvûd’un Zebûr’u, Musa’nın Tevrat’ı, İsa’nın İncil’i, İbrahim’in sayfaları, nebîlerin, vasîlerin ve İsrailoğulları âlimlerinin bilgilerinin
saklı olduğu bu ilim, geçmişin, ve kıyamete kadar bütün geleceğin ilmini kapsadığı kıyamete kadar gerçekleşecek bütün olayların, olmuş ve olacağın, “kaza
ve kader”e dair bir ilim olduğu, helâl ile harama dair bilgiler ve insanların ihtiyaç duydukları ve karşılaşılması muhtemel her şeyin bilgisinin mevcut olduğu
harflerin ilmidir. Bu ilim, Hz. İdris olduğu kabul edilen Hermes’den de tevârüs
eden bir ilimdir.156

154

155

156

mis Verlag Zurich und Munchen, 1982, 240-274 (Das “Buch der Chatten” Kitâb al-Azillah)’den naklen Mansef, “Felsefetü’t-Tenasuh....”, 122; Abdurrahman Bedev , Mufaddal’ın rivâyetlerini ele
alan Louis Massignon’un çalışmalarını terceme etti ve onu neşretti. bkz. Abdurrahman Bedev ,
Mezâhibu’l-İslâmiyye, Beyrut 1973, II, 506.
Çeşitli fırkaların iddiaları için bkz. İbn Kuteybe, Te’vilu Muhtelifi’l-Hadis, Beyrut, trz., 49; İbn
Kuteybe, Uyûnu’l-Ahbar, şerh: Yusuf Ali Tav l-Müfid Muhammed el-Kumeyha, Matbaatu Mısır,
I-II, Beyrut trz., II, 160-161; Bağdâdî, Bağdâdî, Abdulkahir b. Tahir b. Muhammed (429/1037), ElFark Beyne’l-Fırak, thk. Muhammed Muhyiddin Abdulhamid, Beyrut, 1993, 252-253; İsferâyinî,
Ebu’l-Muzaffer (471/1078), et-Tabsır fi’d-Din ve Temyîzi’l-Fırkatı’n-Nâciye an Fırâkı’l-Hâlikîn, thk.
Kemal Yusuf el-Hûd, Beyrut 1983, 129; İbn Haldun, II, 196-197; Makrızî, Takıyyüddîn Ebu’lAbbas Ahmed b. Ali (845/1442), Kitâbu’l-Mevâızu ve’l Îtibar bi Zikri’l-Hıtat ve’l Âsar, I-II, Beyrut
trz., II, 352; Mekkî, Seyyid Hüseyin Yusuf, Akîdetu’ş-Şîati fi’l İmâmi’s-Sâdık ve Sâiri’l-Eimme, Beyrut 1987, 59-60, 146.
Gâlib, M., Târîhu’d-Da’veti’l-İsmâ’iliyye, Beyrut 1965, 133.’den naklen Mustafa Öztürk, Kur’an ve
Aşırı Yorum, Tefsirde Batınîlik ve Batınî Te’vil Geleneği, Ankara 2003, 263.
Bkz. Ali el-Yezdî el-Hairî (1333/1915), Fî İsbâtı’l-Hucceti’l-Gâib, Beyrut 1984, I, 232-237.
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Bazı kaynaklarda Ehl-i Beyt’ten, cifr’in sahih haberle sabit olduğu iddiaları yer alırken157 Öte yandan muhalif kaynaklarda, “Cifr”in Hattabiye gibi ŞiîGulât hareketlerden kaynaklanan bir fikir olduğu da ileri sürülmektedir.158
Câbir b. Hayyan Örneği
Bazı araştırmalarda, Câbir’in, Hermetik kültür çevreleri ve Şiî çevrelerle
ilişkisinin vurgulanması, ele aldığımız konu açısından üzerinde durulmaya
değer görülmüştür.
Câbir b. Hayyan’ın doğduğu veya yaşadığı belirtilen yerler; Tarsus, Tus,
Kûfe veya etkilendiği çevre olarak Harran’dır. Bütün bu merkezlerin içerisinde
yer aldığı coğrafyanın yahut Câbir’e nispet edilen eserlerin muhtevası itibariyle
onun tesirinde kaldığı kültür çevresinin, eskiden beri çok eski medeniyet ve
kültürlerin yaygın te’siri altında olduğu bilinmektedir.159 İslam dönemi bazı
ilim ve sanatların önderi olarak kabul edilen Câbir b. Hayyan gibi bazı Müslüman bilgin ve filozofların mantık, felsefe, Grek ve İslam matematiği, astronomisi, fizik, mekanik, Grek ve İslam tıbbı, astroloji, kimya, geometri gibi muhtelif
alanlardaki antik kültür mirası ve bütün entelektüel ürünleriyle İslam kültürü,
Avrupa kıtasına taşınmış ve böylece Rönesanstan modern düşünceye uzanacak
köprü çatısı kurulmuştur.160 Câbir’in bilimsel metod ve teorilerinden batılı düşünür ve bilim adamları da etkilenmişlerdir. Bunlardan özellikle Francis Bacon
(ö. 1626), batıda onun bilimsel metodunu kullananların başında gelmektedir.
İhvân-ı Safâ, Birunî, İbni Sinâ, Ebu’l-Kasım el-Irakî, Abdullah İbn Ali el-Kâşânî
ve el-Cildakî ‘nin bazı eserlerinde de onun etkilerinin olduğu belirtilmektedir. 161
İbn Nedim, kendi gözleriyle gördüğü yahut itimat edilir şahıslardan duyarak öğrendiğini ifade ettiği mantık ve felsefeden simyaya, tıpdan astronomiye kadar çeşitli bilimlerde ve bazı sanatlarda Câbir b. Hayyan’a atfedilen çok
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Mekkî, 59-60; 146.
İbn Kuteybe, Te’vilu Muhtelefi’l-Hadis, 49; İbn Kuteybe, Uyunu’l-Ahbar, II, 160-161; Bağdâdî, el
Fark, 252-253; İsferâyinî, 129; İbn Haldun, II, 196-197; Makrızî, II,352;
Barthold, W., İslâm Medeniyeti Tarihi, çev. M. Fuad Köprülü, Ankara 1977, 129; Ahmet Emin,
Duha’l-İslâm, I-III, Beyrut trz, I, 163; Bedevî, Abdurrahman, Min Tarihi’l-İlhad fi’l-İslam, Beyrut
1980, 13; Câbirî, Arap Aklının Oluşumu, 281; O’lerary, 41; Macit Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi, çev.
Kasım Turhan, İstanbul 1987, 12-13; Gardet, Louis, “Hicr 330 Yılından Önce İslâm’da Din ve Felsefe”, çev. M. Sait Yazıcıoğlu, AÜİFİİED, V(1982), Ankara, 334.
Bkz. Karlığa, Bekir, İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri, İstanbul 2004, 255-257.
Sarıkavak, Kazım, Düşünce Tarihinde Urfa ve Harran, Ankara 1997, 82-84.
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sayıda önemli eserin listesini vermektedir.162 Kûfe merkezli özellikle kimya
sanatı, zecr (veya zicr), fe’l (fal bakma gibi) ve esrar ilmi ile ilgili yazmalar da
ona atfedilir.163 Kendisine mal edilen bin civarında olduğu belirtilen eserlerin
hata ile veya kasten sayısı üç bine çıkartılmakta ise de şüphesiz bu sayının çok
azı kendisine aittir.164 Câbir b. Hayyan’a atfedilen ve çok çeşitli türde doktrinleri
içeren çalışmaların çoğu, ondan sonraki tarihlere rastlar. Onun adı pek çok
simya, astroloji ve büyü kitaplarının yazarları tarafından müstear isim olarak
kullanılmış olmalıdır.165
İsmailî ve Batınî din anlayışının himâyesinde ortaya çıkan166 Câbir külliyatında yer alan bazı eserlerin son zamanlarda yapılan analizleri ve Latince
şerhleri, birçoğunun sonradan İsmâiliyye’nin propaganda edebiyatıyla çok
yakın ilişkisi bulunduğunu göstermiştir.167 Nitekim bazı kaynaklarda Muhammed b. İsmail’in gizlilik döneminde şehirlerde gizlenerek, dâîlerini çeşitli bölgelere gönderdiğini, ilim neşrederek gizli sırrı anlattığını kaydederler. İlk döneme
ait tespit edilen İsmailî bazı yazılı malzemelerinde müellif kimliği gizli kalmış
veya unutulmuştur.168 İsmâililerin özellikle ilk dönemlerinde, mezhebi benimseyen halktan, karşılaşacakları eziyetler karşısında gizliliğe ve savunmaya dâir
yemin ve ahd aldıkları ve bu gizlilik döneminde esrarlı, rûmuzlu, batınî bir
uslûb ve tavır geliştirilerek “sırriyye” kitabları te’lif edildiği de bilinmektedir.169
Mehmet Bayraktar’a göre, Câbir’in felsefî düşünceleri hakkında doğrudan doğruya söylenebilecek fazla bir şey olmamakla birlikte, onun öncülüğünü
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bkz. İbn Nedim, 435-439;
İbn Haldun, Abdurrahman b. Muhammed (808/1406), Mukaddime, I-III, çev. Z. Kadirî Ugan,
İstanbul 1990, III, 80, 126, 137-138; İbn Hallikan, Ebu Abbas Şemseddin Ahmed b. Muhammed b.
Ebî Bekir (681/1282), Vefeyâtu’l A’yan ve Enbâu Ebnâi’z-Zemân, I-VIII, thk. İhsan Abbas, Beyrut
1994, I, 327; Câbirî, M. Âbid, Bünyetül-Akli’l-Arabî, Beyrut 1990, 327; Eserlerinin bir kısmının listesi için bkz. İbn Nedim, 436-439;
İbn Nedim, 435-439; Nasr, Seyyid Hüseyin, İslamda Bilim ve Medeniyet, çev. Nabi Avcı, Kasım
Turhan, Ahmet Ünal, İstanbul 1991,40; Câbirî, Arap Aklının Oluşumu, 303.
Goldziher, Ignaz, Klasik Arab Literatürü, çev. Azmi Yüksel- Rahmi Er, Ankara 1993, 122;
Hodgson, I, 337.
Goldziher, 122; Nasr, İslamda Bilim ve Medeniyet, 40.
Daftary, Ferhad, Muhalif İslâm’ın 1400 Yılı İsmâilîler Tarih ve Kuram, çev. E. Özkaya, Ankara
2001, 126.
İbn el-Cevzî, Ebu’l-Ferec Cemâleddin Abdurrahman b. Ali (596/1200), Telbisu İblis, Kahire 1976,
102; Câbirî, Bünyetül-Akli’l-Arabî, 332; Son yıllarda gizliliğin artık aşılarak İsmailiyyenin ilk dönemleri sonrasına ait bir çok yazma eser açığa çıkarılmıştır. Geniş bilgi için bkz. Daftary, 25-62.
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yaptığı irfânî felsefe akımı, kendi devrinde yani VIII. yüzyılda kısa zamanda
gelişmeye başlayan İsmâilîyye ve Bâtınıyye hareketleri içinde varlığını sürdüremeyen farklı bir felsefedir. İçinde Fisagorcu, Hermestçi, Yeni-Fisagorcu ve
Yeni-Eflatuncu tesirin ağır bastığı, Şiî kalıblı, kimya ve simyaya dayalı metafiziksel bir felsefe akımı olduğu söylenebilir. 170
Câbir üzerinde Hermetik Felsefe veya Hermetizmin etkisi olduğu tezi ileri sürülmektedir.171 Câbir’e atfedilen eserlerdeki Pythogorascı-Hermetik ilkelerin, onun bu gelenekten gelen teorilerden de etkilendiğini gösterdiği iddia
edilmektedir.172 Yunan bilgelerinden bazılarının ilmi ile İran, Hind ve Çin kaynaklı bazı bilgilere muttalî olduğuna dair işaretler görülmektedir. 173
Bazı araştırmalar, Câbir’i, Harran ekolüne de bağlamaktadır. 174 Câbir’in,
muhtemelen etkilendiği söz edilen Harran’ın kültürel yapısı hakkında, yukarıda özetlediğimiz bilgi çerçevesinde bu iddialara bakabiliriz. Bu bilgi ışığında
Câbir’in bilgi kaynaklarına ve Harran’la muhtemel bağlantısına dikkat çekilebilir.
Şia öğretileri konusunda da kitapları olduğu kaydedilen Câbir ibn Hayyan’ın, Kûfeli ve Câfer Sadık’ın yoldaşı olduğunu ileri süren Şia, onun büyük
adamlarından ve bablarından biri olduğunu ileri sürer. 175 Şiî tarih kaynaklarında Câfer Sâdık’ın öğrencisi olarak onun risalelerini de telif ettiği söylenir. 176
Câbir b. Hayyân’a atfedilen bazı esrar veya önemli kimyevî literatür gibi bazı
ilimlerle ilgili olduğu rivâyet edilen yazmalar da genellikle Câfer Sâdık’a dayandırılır.177
Ayrıca ifade etmek gerekir ki, kendinden önceki özellikle Yunan bilim
adamlarının aksine özellikle Câbir, gözlem ve deneyle desteklenmeyen herhangi bir sonucu asla kabul etmemiştir. Kendi sahibi olduğu laboratuarında çalışan
Câbir b. Hayyan, birbirinden farklı çeşitli asit madenlerini ve kimyasal bileşik-
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Bayraktar, 101.
Nasr, Islamic Life and Thought, 102.
Sarıkavak, 74.
Nasr, S. Hüseyin, İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş, çev. Nazife Şişman, İstanbul 1985, 49.
O’leary, 80, 82.
İbn Nedim, 435.
İbn Haldun, III, 80,126, 137-138; İbn Hallikan, I, 327; Câbirî, Bünyetül-Akli’l-Arabî, 327;
İbn Haldun, III, 80, 126, 137-138; İbn Hallikan, I, 327; Goldziher, 122; Hodgson, I, 337; Bayraktar,
101; Câbirî, Bünyetül-Akli’l-Arabî, 327; Öztürk, Kur’an ve Aşırı Yorum, 263.
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leri hazırlamaktaydı. Eserlerinde ulaştığı sonuçlar, nazariye ve hipotezler üzerine değil de deney üzerine temellendirilmekteydi.178 Câbir’in araştırmacı kimliği açıktır. Kendisine aidiyeti kesin olan eserlerinin çok çeşitli konulara ilişkin
oluşu da onun çok yönlü ilmî yetkinliğini de göstermektedir.
Câbir üzerine incelemeleri olan batılı ve doğulu nice bilim insanı veya
felsefecinin, onun hakkında sitayişkâr ifadelerle hayranlıklarını belirterek, onun
yetenekli ve dâhî özelliğini vurgulamaları 179 da ayrıca zikre değer değerlendirmelerdir.
E. ŞİÎ NİTELİKLİ BAZI HAREKETLERDE GÖRÜLEN GNOSTİK
FİKİRLER
İlk Şiî nitelikli Gulât hareketlerde görülen gnostik etkilere ilişkin verilebilecek pek çok örnek vardır. Meselâ, ilgili kaynaklarda Mugire ve Mugiriyye’ye
atfen yer alan bazı fikirlerin kaynağının, İslâm’ın dışında bir takım inanç ve
kültürlere özellikle Mandeanlarla ve Aziz Markos’un fikirleriyle büyük benzerlikler taşıdığı görülmektedir. Muğire’nin fikirleri ile Mandeanlar, Gnostikler ve
daha az nisbette de Maniheistlerin fikirleri arasındaki benzerliklere işâret etmek
faydalıdır. Tucker, Muğire’nin farklı konulardaki görüşlerini, Mandeanların ve
Maniheistlerin görüşüyle paralellik kurarak benzerlikleri göstermeye çalışır.
Muğire ile Mandeanlar arasında doğrudan bir tesir veya ilişki olmasa bile, görüşlerdeki paralellik oldukça ilgi çekicidir. Irak’ta, Muğire’nin yaşadığı devirde
pek çok Mandean vardı. Abbâsiler devrinde, onların dörtyüz civarında kiliselerinin bulunduğu ve reislerinin de Bağdad’da ikamet ettiği rivâyet edilir. Bu
zümreler arasındaki herhangi bir bağ için delillerin bir araya getirilmesi çok zor
olsa bile, fizikî ve itikadî yakınlık kayda değerdir. 180
Mugire’nin yaratılışla ilgili hikâyesinde ilk çarpıcı unsur, Maniheist öğretiyi hatırlatan Karanlık ile Aydınlık (Zulmet-Nur) arasındaki ikiliğin açığa çıkarılmasıdır. İyi ile eşanlamlı olarak düşünülen Nur ile, kötü ile bir tutulan Zulmet arasındaki zıtlık, Maniheizmin temel esasıdır. Muğire’ye göre de Nur ile
Zulmet, iyi ile kötüyü temsil eder. Nitekim bu husus, yaratılış hikâyesinde,

Sarıkavak, 76-77.
Bkz. Nı’me, 208-212.
180Tucker, William F., “Asiler ve Gnostikler: el-Muğire İbn. Sa’id ve Muğiriyye”, çev. E. Ruhi Fığlalı,
AÜİFİİD, V (1982), 203-216, 210, 216.
178
179
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bilhassa kâfirlerin karanlık denizden yaratılması hakkındaki ifadede açıkça
görülür.181 Yaratılış efsanesinde dikkat çeken bir başka önemli noktada,
Kur’an’ın bazı âyetlerinin gnostik tarzda sembolik mânada mecâzî bir yorumla
gulüv fikirlere te’vilinin ilk büyük örneğinin sergilenmesidir.182
Yine Beyan b. Sem’an’a isnad edilen nübüvvetin sürekliliği fikri, Beyan’ın
zamanında Irak ve İran’da bilinmeyen bir şey değildi.183 Büyük bir ihtimalle,
Beyan, bu fikri zikredilen kaynakların hiç birinden değil, fakat daha doğrusu
İslâm’ın kendi öğretilerinden elde etti. Nebî Hz. Muhammed kendi zamanından önce beşeriyete gönderilen Resul ve nebîlerden bahsetmişti. Yaygın bir
biçimde bilindiği gibi, Kur’an’ın kendisi, yirmi sekiz kadar Peygamberi zikreder.184 Nübüvvetin sürekliliğine dâir bir nazariye, İslâmî öğretiyi değiştirerek
veya çarpıtarak kolaylıkla elde edilebilirdi. Bu, her ihtimale göre tam olarak,
daha doğrusu belli siyasî mülâhazalardan dolayı, Beyan’ın yaptığı şeydir.
Beyan’a isnad edilen diğer bir alışılmamış öğreti, biri semada biri ise yeryüzünde iki ilahın var olduğu inancıdır. O, göktekinin yeryüzündekinden daha
büyük olduğunu iddia etti.185 Her halde böyle bir inancın kaynağı İslâm’ın dışında aranmalıdır. Bir yazar bu fikrin İlah ve Ondan sudur eden Logos arasındaki Gnostik ayrımda onun köklerinin var olduğunu ifade etmiştir.186 Benzer
bir inanç, gnostik düşünür, Sinoplu Markiyon’a dayandırılır. Markiyon birisi
üstün nitelikli (Yüce), diğeri onun daha aşağı addettiği, Eski Ahid’in Yaratıcı
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İbnu’l-Es r, el-Kâmil, V, 208; İc , Kitâbu’l-Mevâkıf, VIII, 385.
Tucker, “-Muğire b. Said”, 211,213.
Nübüvvetin sürekliliği, aslında, kendilerinden, Maniheistlerin bu fikri almış olması muhtemel
olan Gnostiklerin öğretileri arasında da yer aldı. Bkz.Hans Jonas, The Gnostic Religion ,( Boston:
Beacon Press, 1963) 230; Halife Abdulmelik saltanatında (66-86/685-705) etkin olan ve, kurucu ve
liderleri İshak b. Yakub Ubeydî Ebû İsâ el-İsfehanî adına isimlendirilen Fars’ın bir Yahudi fırkası
İsevîler de, nübüvvetin devamına inandılar. Belgeler, bu fırkanın, liderleri İsa’nın beş kişinin sonuncusu olduğu, beş elçiden önde olması gereken bir Mesîh’in gelmesini beklediğini bildirir. Yeterince ilgi çekici olan; İsa ve Muhammed’in bu grup tarafından kabul edilen peygamberler arasında temsil edildiğidir. Max Schloessinger, “Ishak ben Ya’kub Ubeydia Eb İsa el-İsfehân ”,
Jewish Encylopedia, VI (New York, 1904), 646.
. Gibb, Hamilton A. R., Muhammedanism, (London and New York: Oxford University Press,
1953), 52-53.
Ebû Amr Muhammed b. Ömer b. Abdulaziz Keşşi, Rical el-Keşşî (Kerbelâ, 1963), 257.
Israel Friedlaender, “The Heterodoxies of the Shî’ites in the Presentation of Ibn Hazm: Commentary”
Journal of the American Oriental Society (JAOS), XXIX (1908), 88.
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Allah’ı ile özdeşleştirdiği iki ilâhın var olduğunu telkin etti.187 Ona göre, Yüce
olan İlah insanlığın kurtarıcısı olarak telakkî edilmeliydi.188
Şiî-Gulat arasında görülen tenasuh189 ve hulul inancının menşei, Şehristanî tarafından Mazdekî, Mecusî, Hindû Brahmanlar, filozoflar ve Sâbiiler gibi
dinî gruplara dayandırılır.190 Hulul ve tecessüd düşüncesini sadece bir inanç ve
kültüre bağlamak kolay değildir. Birunî, Porclus’un, Allah’ın kainata hulûlüne
inandığını belirtir.191 İlahların bazı insanlara hulülü, ilahın ruhunun, liderden
lidere intikali akidesi, bir kısım eski dinlerin görüşüne uygun olarak eski ulûhiyet tecessümü fikri üzerinde kurulmuşa benzemektedir.192 Deysâniyye’de193 ve
Gnostik-Maniheist çevrelerde de bir “Aslî Nur” inancı mevcuttur. 194
Ebu Mansur Saîd el-İclî’nin semâya çıkışı hakkındaki hikâyesi, muhtemelen bir adım daha ileri giderek ortaya atacağı peygamberlik iddiasını desteklemek gayesini güdüyordu. Nitekim imamet terimini nübüvvete çevirerek kendisini peygamber ilân edişine ilâveten O, nübüvvetin, asla sona ermediğini, vahyin sürekli olarak yenileneceğini söylemiştir.195 Nübüvvetin sürekliliği fikri
üzerinde kesin ifâdelerle ilk defa Ebû Mansur durmuştur. Muhtemelen bu fikrin ifâdesinde Gnostik ve Maniheist fikirlerin etkisi vardır. 196
İslâm mezhepler tarihinde karşılaşılan yedili devir anlayışının, YahudiHristiyan geleneğinin örneklerinden biri olan Clementine Homilies ile gnostisizm ve Maniheizm’de rastlanan devir görüşüyle paralellik arzettiği de öne
sürülmüştür.197
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Birun , Tahkiku Ma li’l-Hind, 42.
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Eş’arî, Makâlât, I, 75; Bağdâdî, Fark; Şehristânî, Milel, I, 179; Îc , Kitâbu’l-Mevâkıf, VIII, 386;
Curcânî, Ta’rifat, 235.Câbirî, İslâm’da Siyâsal Akıl, 580.
Tucker, “Ebu Mansur el-İcli ve Mansuriye,” 223-224; Fığlalı, İmâmiyye Şiası, 152.
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Şiî Nitelikli hareketlerde görülen diğer fikirlerdeki gnostik etkiler konusu, sınırlandırılması gereken bir tebliğ metnini oldukça aşacaktır. Konuyla ilgili
olarak “gnostik” denilen eğilimler taşımasına rağmen, senevî akidelere sahip
olmadığı, hatta onlarla mücadele ettiği belirtilen198 ilk dönem İsmailiyye ve ŞiîBatınî zümreler müstakil bir çalışma olarak ele alınması gerekir.
Şu hususu da belirtmek gerekir ki, gaybet, rec’a ve mehdilik konuları dışında, ilk Şiî-Gulât hareketlerde görülen, gnostik etkilerin de olduğu gulüv
fikirler, Gulât’a Reddiye yazan İmâmiyye müelliflerince reddedilir. Şiî Nitelikli
Gulât hareketler hakkında bilgi veren Şiî-Gulât konusunda Nevbahtî ve
Kummî’nin râvîleri ve kendileri de Şiî olan Hişam b. el-Hakem, Yunus b. Abdurrahman gibi ilk İmâmî müellifler, Gulât unsurları reddeden bir tavır içindeydiler. Bu tavırlarına sebep olan husus Şiî Nitelikli Gulât unsurların Hz.
Ali’nin neslinden çeşitli şahısları imam tanıyarak bağlılık göstermeleri sebebiyle
Şiîlerle aynı ve onlara mensub kabul edilmesiydi. Kendilerini mûtedil çizgide
gösteren bu müellifler, Şiîler hakkında güvensizlik ve şüphe uyandırarak, başarılarını gözden düşürmekle engelleyen diğerlerini kendilerinden farklılıklarını
ortaya koyarak aşırı göstermek amacındaydılar. Bu ilk İmâmî müellifler Şiîlerin
Şia ile bağlılıkları ne olursa olsun Gulât hareketleri ayrı bir kategoride ele aldılar. Kronolojik tasnifte ilk Gulât fırka olarak Sebeiyye diye isimlendirdikleri bir
fırkadan başladılar. Aynı zamanda Gulâtın fikirlerini teşhir etmek ve onları
itham etmek fırsatını değerlendiren bu müellifler, Gulât unsurları, Şiilik elbisesi
giyen Mecûsî, Hurremdinî, Mazdekî, Zındıkıyye ve Dehriyye (âlemin kıdemini
ve yaratıcısının olmadığını kabul eden mülhidler.) olduğunu açıkça ifade ettiler. Hulul ve Tenâsuh fikirlerinde birleştiklerini açıkladılar. 199
F. SONUÇ
Gnostik anlayışta mevcut inanç ve kültürün Şiî öğretide tezâhürleri,
Gnostik öğreti ve kültürden bir etkilenmenin ileri sürülme sebebidir. Etkilenmenin tespiti, genel mukayeseli tarihsel metodun kullanılmasıyla mümkün
olabilir.
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İlhan Kutluer, Akıl ve İtikad, İstanbul 1996, 16.
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Mukayeseli dinler tarihi eserlerinde hemen bütün dinlerde birçok ortak
inançlara veya birbirine benzeyen inançlara rastlamak mümkündür. Dinlerin
birçoğunda birçok inancın farklı biçimlerini görmek de mümkündür. Bu durum
esasında dinler ve kültürler arasındaki etkilenmeyi veya bir çok farklı din ve
kültürün menşe beraberliğini gösteren bir durumdur. 200
Şia’nın ortaya çıktığı ve yayıldığı ortamı etkileyen kültürel âmiller ve
Şia’da tezâhür eden felsefenin tarihî arka planını teşkil ettiği iddia edilen Gnostik öğreti veya diğer yabancı unsurların, Şia’nın İslam dışılığı iddiasına malzeme yapılabilir mi?
Ayrıca şu husus ta ifade edilmektedir ki, felsefî ilimlere karşı alınan bir
tavırla, İslâm felsefi tefekkürünü pek kolayca mahkum etme eğiliminde olan
bazı yaklaşımların, gnostisizmi bir itham vesilesi olarak kullandığı da bir vakıadır.201

Prof. Dr. Cihad TUNÇ: Doç. Dr. Yusuf BENLİ'ye teşekkür ediyoruz.
Şimdi bu tebliği müzakere etmek üzere sözü Sıddık KORKMAZ beye veriyorum buyurun...

200

201

Geniş bilgi için bkz. Mircea Eliade-Ioan P. Couliano, Dinler Tarihi Sözlüğü, çev. Ali Erbaş, istanbul 1997, 35-311.
“.....Aslında doğrudan doğruya felsefi ilimlere karşı alınan genel tavırlarla yakından ilgisi sebebiyle, ilhad ithamındaki bu genel tavır, modern araştırmacılarda bile yansıyan şekliyle müslüman bilge İbn Sina’yı bir “İslam mütefekkiri” saymamaya kadar uzanmaktadır. Bkz. Ali Sami
en-Neşşar, “Neş’etü’l-fikri’l-felsefi fi’l-İslam I, 164-165’den naklen Kutluer, 28. İbn Sinâ gibi bir filozof “gnostisizm” ithamıyla İslam’dan ziyade ilhad ile alakalı bir çerçevede değerlendiren; bunu
yaparken de Orta çağdaki dış kültürlerden intikal etmiş ‘ el-ulûmu’d-dahîle’yi veya onlarla uğraşanları dışlayıcı, düşman addedici tipik narsist tavrın bir tezahürünü sergileyen, ancak kendi
içinde bulundukları fikri geleneklerin bu ‘yabancı ilimler’e neler borçlu olduğunu bir türlü kabullenmek istemeyen yaklaşım sahipleri İslâm felsefi tefekkürünü pek kolayca mahkum etme
eğilimindedir. Meselâ İbn Sinâ’ya dair bir başka yorum şöyledir: onun görüşleri batıni (Neşşar’ın “gnostik”inin yerini almışa benziyor bu itham) fikirlerden etkilenmiştir ve zındıkçadır. İster Şii ister “ilhadi” olsun Batıniler, toplumlarının inançlarını “ilhad temelli” Yunan kültürüyle
uzlaştırmaya çalışan tiplerdir. Bk. Sâbir Tu’ayme, el-Akâidu’l-Batıniyye ve hükmü’l-İslâm fihâ, Beyrut 1406/1986, s.92-98, 242-249. Batınilik-felsefe ilişkilerinin İslâm düşünce tarihinin çok ilginç
konuları arasında olduğu doğrudur. Ancak bu konuya dair tespitlerin tüm felsefî faaliyeti
Bâtınîlik akımına irca etme şeklini alması durumunda tarih kötü bir avukat olmaya başlar. Şimdilik şu kadarı söylenebilir ki, Batıniyye ile fikri mücadeleye giren kelamcı düşünürlerin, Batınilerin –silahlı propaganda yanısıra- fikrî propagandalarına malzeme yapılan felsefî mirasa ilhadî
nazarıyla bakması tabiî idi ve belki de felsefenin itibarının yahut filozofların ilmî otoritesinin yıkılmasıyla Batıniyye’nin de yıkılacağı umuluyordu. Kutluer, 28-29 (dipnot)”
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“Gnostizmin Şia’nın İlk Oluşumuna Etkileri Meselesi”
Adlı Tebliğin Müzakeresi
Doç. Dr. Sıddık KORKMAZ
Gnostisizim eski Yunancadan “gnosis” kökünden gelen bir kelime olup
Türkçeye irfancılık veya ariflik olarak tercüme edilebilir. Bu kelime ile ifade
edilen anlamı mistik bilgiye sahip olmak, İlm-i Ledün’nü elde etmek, zâhirî
ilme veya nasslara ihtiyaç duymaksızın ilahî bilgiye ulaşmak olarak özetlemek
mümkündür. Bu anlayışın karşısında yer alan düşünce ise yine İngilizce
“knowledge” kökünden gelen yakînî bilgi, kanaat ve anlama anlamlarını bünyesinde barındıran zahirî ve nassalara dayalı bilgiyi içeren ilimi elde etme olarak tanımlanabilir.
İslam kültüründe kalbî bilgi ile zihnî bilgi diye ikiye indirilebilecek olan
söz konusu iki ayrı bilgi edinme yolunun tarihî kökenleri oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu kökenleri akılcı geleneği temsil eden Aristotales ve irfancı
geleneğin kaynağı olarak gösterilen Platon ve Yeni Eflatunculuk’tan daha da
eskiye götürmek mümkündür. Bu iki ekol, özünde ve içeriğinde iki ayrı insan
algısına sahiptir ve bu iki insan tipi birbirine pek benzememektedir. Ruh-beden,
madde-manâ, ilim-irfan, zâhir-bâtın gibi ayırımlar üzerine kurulmuş olan bu
ikili sistem tarihî bir gerçeklik olarak kendisini sürekli hissettirmiştir. İslam dini
böylesine bir kültürel zemin üzerinde doğmuş ve bu ikili yapıyı “Tevhîd” anlayışını ön çıkararak, insanı bölünmüşlükten kurtarmayı hedeflemiştir. Ehl-i
Sünnet mezhebinin kurucu isimlerinden olan İmam Mâturîdî’nin akaid konularını içeren eserine Kitâbu’t-Tevhîd adını vermesi de muhtemelen böylesi bir girişim ve anlayışın eseri olmalıdır. İslam’ın insan tasavvurunu da temelinde ikili
bir insan anlayışı bulunan eski kültürel yapıyı Kur’an’ın tanımladığı şekliyle
muvahhid anlayışa dönüştürmek, hem inançta hem de pratikte insanın kimlik
bütünlüğünü korumak olarak tanımlamak gerekmektedir. Bununla birlikte Hz.
Peygamber ve ashabının hayatında var olan zühd, takvâ ve ahlâk-ı hamîde gibi
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hususların dışında, gnostik yapının tasvir ettiği ruhbanlık şeklindeki hayat
anlayışı ne Kur’an’da ne de Hz. Peygamber’in sünnetinde yer almaktadır.
Şiîliğin Gnostisisizm ile ilişkisi, Şîa’nın ilahî bilgiyi imamlara tahsis etmesi, böylece bu kişilerin ismet sıfatına sahip, zahirî ilimlere ihtiyaç duymaksızın
tanrı katından ilim elde eden varlıklar olduklarını savunmaları sebebiyledir. Bu
anlayış Müslümanların çoğunluğundan farklı bir din anlayışı geliştiren Şiîliğin
işini kolaylaştırmış başka bir teoloji ve başka bir geleneğin teşekkülüne imkân
sağlamıştır. Bu anlayışın “İslam” adı altında takdim edildiği dönemi tarihsel
olarak tespit etmek bu kültürü tanımamız açısından son derece önemlidir. Vahiy aracılığı olmaksızın ilahî bilgiyi edinme, ona sahip olma, öldükten sonra
tekrar yeryüzüne dönme ve bu özellikleri vasîlik ve imâmet gibi sıfatlarla kazanma anlayışı erken dönem Şîa’sının Gulât’ında görülen bir durumdur. Bu
türden oluşumlar erken dönem edebiyatında Sebeiyye, Keysâniyye, Muhtâriyye, Beyâniyye ve Muğîriyye gibi fırka isimleri ile ilişkilendirilir. Bu fırka isimlerinin en meşhur ve Hz. Peygamber dönemine yakın olanı Abdullah b. Sebe’ye
izafe edilen Sebeiyye’dir. Ancak bu fırka çerçevesinde tanımlanan siyasî ve
itikadî tasvirlerin tarihini tespit edebilmek, kronolojik açıdan birçok problemle
yüz yüze gelmek demektir.
Siyasî açıdan ele aldığımızda Sebeiyye’nin gerçekleştirdiği iddia edilen
Hz. Osman’ın katli ve Cemel Savaşının başlatılması gibi olaylar tarihi zemine
uygun düşmemektedir. Kısaca ifade edilecek olursa “Sebeiyye”nin üzerine
yıkılan dönemin olumsuzlukları böyle bir fırka ile ilişkili değildir. Aslında Hz.
Osman’ı, yaşlılığına rağmen kendisinin riyaset görevini bırakmak istememesi,
akrabalarından tayin etmiş olduğu valilerinin yanlış uygulamaları ve hızlı değişimin getirmiş olduğu sosyal ve siyasal karışıklıklar şehit etmiştir denilebilir.
Cemel vakası ise savaşmaktan vazgeçmiş iki gurubun başkaları tarafından tahriki sonucu başlamış bir savaş olmayıp, meşru bir halife olan Hz. Ali’ye karşı
Hz. Aişe, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr’in öncülüğünde ve Emevî destekli yapılmış
siyasi bir ayaklanmanın bastırılmasından ibarettir.
Gnostik fırkaların ilki olarak tasvir edilen Sebeiyye ile ilişkilendirilen Hz.
Ali’nin uluhiyeti, rec’atı, vasîliği gibi itikadî düşünceler Hz. Ali döneminden
çok daha sonra ortaya çıkmıştır. Abdullah b. Sebe’nin Hz. Ali’ye karşı “sen
ilahsın” türünden ifadeleri kitlesel olarak Abbasî halifelerinden Ebû Cafer
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Mansûr (ö. 158/775) hakkında ve ona yönelik olarak dile getirilmiştir. Bundan
daha önce Muğîre b. Saîd el-‘Iclî (ö. 119/737), Beyan b. Sem’ân (ö. 119/737) ve
Ebû Mansûr el-‘Iclî (ö. 127/745) gibi isimlerin hulûl veya teşbih türünden fikirler ileri sürdüğü vakidir. Bu fikirlerin, İslamî çevreler içinde sistemli olarak
ifade edilmesinin Hz. Ali (ö. 40/661) dönemi ile ilişkisi yoktur. Aynı şekilde
rec’at fikrinin Hz. Osman (ö. 35/656) dönemi ile değil de Muhammed b. elHanefiyye’nin (ö. 81/700) ölümünden sonrası ile ilişkisi vardır. Vasîlik fikri Hz.
Ali’nin, Hz. Peygamber’in damadı olması sebebiyle önceleri sadece terekesine
mirasçı (vasî) olması anlamında iken, daha sonra Kerbela’nın intikamı, er-Rıza
min Âl-i Beyt ve Emevîlere muhalefet düşüncesini zenginleştirmek amacıyla
Muhtâr es-Sakafî (ö. 67/687) tarafından içeriği değiştirilerek kullanılmıştır. Aynı
şekilde bu kavram yine bu dönemde, Sebeiyye, Keysâniyye veya Muhtâriyye
diye bilinen kesimler tarafından dinî içeriğe büründürülmüştür. Dönemin kanaat önderlerinden olan Kuseyyir b. Abdurrahman el-Azze el-Huzaî (ö.
105/723) ve Kumeyt b. Zeyd el-Esedî (ö. 126/744) gibi şairler tarafından halka ve
kültürüne mal edilmiştir. Öte yandan Şîa’nın imamet fikrine paralel olarak Cafer Sâdık’ın çevresinde, onun ders halkalarına katılan bazı isimler tarafından
kelâmî bir yapıya da büründürülmüştür. Bu isimlerin önde gelenleri Hişam b.
Hakem (ö. 179/795), Hişam b. Salim el-Cevâlikî (ö. ?), Ebû Cafer Muhammed
Ali b. Numan el-Ahvel (ö. 160/777), Cabir b. Yezid el-Cu’fî (128/745), Misem etTemmâr (ö. ?) ve Zürare b. Ayen (ö.150/767) gibi şahıslardır. Bunlar arasında
bilhassa Hişâm b. Hakem, Mîsem et-Temmâr ve Numan el-Ahvel, Şîa’nın anladığı ve gnostik bir içeriğe sahip olan vasîlik fikri hakkında eserler kaleme almışlar ancak bu eserler günümüze orijinal hali ile ulaşmamıştır.
Gnostik fikirlerin Şiî kanat içerisinde yerleşmesinin, tezahür ettiği yer
olan Kûfe ve Irak bölgesi ile ilişkisi bulunmaktadır. Basra körfezinin kuzey
bölgeleri sayılabilecek bu coğrafyaya, Yemen üzerinden “ebnâ” diye bilinen,
yarı Sâsânî (İranlı) bir göç dalgası gelmiş ve bu insanlar eski dinî inanışlarını
bilhassa Muhtâr es-Sakafî’nin iktidarı döneminde pratiğe dökerek hayata geçirmişlerdir. Bu bölgenin Hz. Ömer döneminde İslam topraklarına katılan ve
dinî inanışları içinde, Zerdüştlük ve maniheizm gibi, krallarının tanrılık sıfatına
sahip birer varlık olduğunu düşünen Sâsânî kültürünün bakiyesi olduğunu
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hatırlamak gerekmektedir. O dönemde bilhassa Hîre ve Medâin gibi şehirler,
bu anlayışın yaşatıldığı bölgeler olarak göze çarpar.
Özetle gnostisizm, Şîa’nın yetişmiş olduğu güney Irak bölgesinin kadîm
kültürü durumundadır. Bu fikirler İslamî bir form içinde, en erken Hicrî birinci
asrın son çeyreğinde gulât kabul edilen çevrelerde dile getirilmeye başlanmıştır.
Hicrî ikinci asrın ortalarından itibaren daha sistemli bir halde getirilmiş ve
Bâtınîlik, İsmâilîlik, İmâmîlik veya sufî çevreler tarafından İslamî kültür içinde
işlenmeye devam etmiştir. Her ne kadar Müslümanların çoğunluğu tarafından
benimsenmese de başta Büveyhîler olmak üzere Fâtımîler, Hasan Sabah taraftarları ve Safevîler gibi devletlerin de desteği ile daha da sistemli hale getirilmiştir.
Prof. Dr. Cihad TUNÇ: Doç. Dr. Sıddık KORKMAZ beye kapsayıcı bilgileri ayrıntılı olarak sunduğu için teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinci tebliğe geçeceğiz. İkinci tebliğ "tasavvufta irfani bilginin yeri ve değeri" Doç. Dr. Salih ÇİFT
bey tebliğini sunacak buyurun...
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Sûfîlere Göre Bir Bilgi Kaynağı Olarak Mârifet
Doç. Dr. Salih ÇİFT
Dinin temel kaynakları üzerine alternatif bir yorum ve bu yorumu bütünüyle pratik hayata aktarma düşüncesi üzerine bina edilen tasavvufî düşüncenin temsilcileri olan sûfîlerin bu amaç doğrultusunda vücuda getirdikleri her
türden ürün, hakikat arayışının yeni bir formdaki tezâhürü olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda başlangıçtan itibaren sûfî geleneğe mensup olanlar tarafından kaleme alınan çalışmalarda üzerinde en çok durulan konulardan biri
mârifettir. Mârifet ve ilgili meseleler hususunda ise tasavvufun ilk dönemdeki
yetkin teorisyenlerinden biri olan Muhammed b. Ali el-Hakîm et-Tirmizî’nin (ö.
320/932 ?) çalışmaları özel önemi haizdir. Zira o birçok melesede olduğu gibi
tasavvufun mârifet anlayışının şekillenmesi sürecinde de belirleyici figürler
arasında yer alması sebebiyle İslam düşüncesinin mühim cereyanlarından olan
nazarî irfânın başlıca temsilcilerinden biri kabul edilmektedir. 1 Bu yazıda öncelikle sûfîlerin mârifet anlayışları hakkında genel mahiyette bilgi aktarılacak,
ardından ana hatlarıyla mârifet-gnosis ilişkisine temas edilecek ve son olarak da
Hakîm Tirmizî’nin mârifet nazariyesi mercek altına alınacaktır. Eserlerinde
ortaya koyduğu çok yönlü izahlarla tasavvufun mârifet görüşünü hemen bütün
vecheleriyle temsil ediyor olması yanında ilgili gelenek içerisindeki konumu ve
önemi, sûfîlerin mârifet anlayışlarını takdimde model olarak Hakîm Tirmizî’nin
tercih edilmesinin başlıca gerekçeleri olarak arz edilebilir.
Mârifetin Tanımı, İhtiyaç Duyulma Sebebi ve Sûfîlerce Kullanımı
Mârifet sûfîlerin ruhânî halleri yaşayarak, manevî ve ilâhî hakîkatleri tadarak (iç tecrübe ile ve vâsıtasız olarak) elde ettikleri bilgi türüne verilen isimdir.2 Genel olarak mârifet ilahî esrâr ve hakikatler, nefsin nitelikleri, varlıkların

1

2

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fak.Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim üyesi.
Bk. Nasr, Seyyid Hüseyin, “Nazarî İrfan, Doktriner Tasavvuf ve Bugünkü Önemi”, (trc. Adnan
Aslan), İslam Araştırmaları Dergisi, sy. 12, 2004, s. 1.
Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 316. Mârifetin çeşitli tanımları, İslam düşüncesi,
tasavvuf ve özellikle Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’nin sistemindeki yeri için bk. Arnaldez, R., “Marifa”, EI², VI, s. 568-571. Bazı tasavvufî fikirlerinin Hakîm Tirmizî’nin tesiri altında geliştiği bilinen
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durumu ve gayb niteliğindeki bazı hususlara ilişkin bilgiyi ifade eder. Bununla
birlikte sûfîler mârifetin temel konusunun Mutlak Varlık yani Allah olduğunu
söylerler. Bâtın ilmi olarak da adlandırılan mârifet bağlamında ilham, tecellî,
keşf/mükâşefe, şuhûd/müşâhade, fetih ve yakîn de sûfîler tarafından çeşitli
nüanslarla kullanılan terimlerdendir.
Tasavvufun diğer İslamî ilimler arasındaki yerini net bir şekilde belirleme ve konularını tespit etme gibi hususlar üzerine ciddi şekilde eğilen Ebû
Nasr Serrâc (ö. 378/988), sûfîlerin alternatif bir bilme yöntemi olarak mârifeti
öne çıkarmalarının esasen ulemâ ve fakihlerin içinden çıkamadıkları meseleleri
çözme ihtiyacından kaynaklandığını söyler.3 Bu yaklaşımdan hareketle o bütün
bir tasavvufu mârifete indirgemek sûretiyle şöyle bir tarif yapar: “Tasavvuf ilmi
Hakk’ın lütuf denizinden gelen ve ancak ehli tarafından anlaşılabilen birtakım
mânevî işaret, ilhâm ve mevhibelerden oluşur...Tasavvuf Allah’ın, dostlarının
gönlüne kelâm-ı ilâhîsini anlamak, hitâb-ı ilâhîsinden hüküm çıkarmak üzere
açtığı bir keşf ve ilhâm ilmidir.”4
İslam kültür havzasında sûfîler dışında Şiî-İsmâilî düşünce mensupları
ile bazı İslam filozoflarının da mârifet konusunda kendilerine özgü görüşler
ortaya koydukları bilinmektedir. Bu iki grubun mârifete dair yorumlarının5
sûfîlerin görüşleriyle bazı açılardan benzerlik arz ettiği ve bu gruplar arasında
özellikle oluşum döneminde fikrî etkileşimlerin yaşandığı malumdur. Bunların
kendi anlayışları doğrultusunda yorumladıkları kavramların ortak kullanımı
zaman zaman ciddi problemlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bununla birlikte tanım, tasnif ve sınırları tayin gibi hususlarda sûfîlerin yaklaşımlarıyla diğerleri arasında mühim farklılıkların olduğunu belirtmek gerekir. 6
Öte yandan, esasen ilk sûfîler tarafından tanımı yapılıp çerçevesi çizilen
mârifet kavramı zamanla “Nazarî İrfân” olarak isimlendirilen anlayışın sâlikleri
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İbnü’l-Arabî’nin mârifet görüşünün detayları hakkında bk., Sevim, Seyfullah, İslam Düşüncesinde
Mârifet ve İbn Arabî, özellikle s. 140-159; Çakmaklıoğlu, Mustafa, Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’de Mârifetin İfadesi, İstanbul 1997.
Ebû Nasr Serrâc Tûsî, el-Lüma’ (trc. Hasan Kâmil Yılmaz, İslam Tasavvufu) İstanbul 1996, s. 16.
Ebû Nasr Serrâc, Lüma’, s. 20.
Alper, Ömer Mahir, “İrfâniyye”, DİA, XXII, 445.
Bu grupların ortaklaşa kullanıp farklı anlamlar yükledikleri kavramlarla ilgili somut örnekleri
Hakîm Tirmizî’nin eserlerinde bulmak mümkündür, bk. Çift, Salih, Hakîm Tirmizî ve Tasavvuf
Anlayışı, İstanbul 2008, s. 119-125
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tarafından geliştirilmek sûretiyle farklı bir yapıya büründürülmüş ve kapsamı
genişletilmiştir. Bu doğrultuda ilk sûfîlerin mârifet manasında kullandıkları
“hikmet” kavramı bu akımın temsilcileri tarafından ezelî hikmet (perennial
felsefe) şeklinde anlaşılmak suretiyle yeniden yorumlanmıştır. Onlara göre
nazarî irfân geleneksel felsefe ve bilimin gelişmesine temel teşkil etmiş, gizli
ilimler de dâhil bütün geleneksel kozmolojik bilimlerin derinlemesine anlaşılmasında anahtar rol oynamıştır. Her ne kadar pek çok meseleye dair görüşleri
ilk sûfîlere dayandırılsa da, aslında bu akımın İbnü’l-Arabî tarafından kurulan
sistem üzerinden yürüyüp bunun geliştirilmesi ilkesinden hareket ettiği bilinmektedir.7
Sûfîlere Göre Mârifetin Değeri, Sınırı ve Temel Özellikleri
Hakikatin asıl kaynağından vasıtasız olarak bilinmesini temin ettiğine
inanılan mârifet bu niteliği sebebiyle sûfîler tarafından klasik yöntemlerle edinilen bilgiden daha değerli kabul edilir. Bununla birlikte onlar mârifeti diğer bilgi
türlerinden üstün kabul etmelerinin bilhassa nakil yoluyla elde edilen bilgileri
geçersiz kılmadığını ve değerini azaltmadığını ifade etmişler, aksine mârifetin
sağlıklı ve geçerli olması için Kur’ân’a ve hadise aykırı düşmemesi gerektiğini
belirtmişlerdir. Bu doğrultuda tasavvuf tarihinde mârifet hakkında ilk söz söyleyenlerden biri olduğu düşünülen Zünnûn el-Mısrî (ö. 245/859), mârifet nurunun takvâ nurunu söndürmemesi, zâhirî ilme aykırı düşen bâtınî bir ilimden
söz edilmemesi ve ilâhî lütufların Allah’ın mahremiyet perdelerini yırtmaya
sebep olmaması gerektiğini beyan etmiştir.8 Aynı dönemde yaşamış olan Ebû
Said el-Harrâz (ö. 277/890) ise zâhirî ve şer’î hükümlere aykırı düşen bütün
bâtınî bilgileri ilke olarak geçersiz saymıştır. 9 Oluşum döneminin mühim şahsiyetlerinden Ebû Süleyman ed-Dârânî (ö. 215/830) mârifetin sağlıklı olduğuna
Kur’ân ve hadisin şahitlik etmesini şart koşarken10, Cüneyd-i Bağdâdî (ö.
297/909) sadece Kur’ân ve Sünnet çerçevesindeki mârifetin geçerli olduğu uyarısında bulunmuştur.11 Diğer birtakım tasavvufî meselenin yorumlanması hu-

7
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Nazarî irfân ve tarihsel seyri hakkında bk. Nasr, Seyyid Hüseyin, “Nazarî İrfân, Doktriner
Tasavvuf ve Bugünkü Önemi”, s. 23.
Abdülkerîm Kuşeyrî, er-Risâle (trc. Süleyman Uludağ, Kuşeyrî Risâlesi) İstanbul ts., s. 403.
Kuşeyrî, Risâle, s. 125.
Kuşeyrî, Risâle, s. 109.
Kuşeyrî, Risâle, s. 117.
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susunda olduğu gibi, mârifet konusunda da dikkatli hareket edilmediği takdirde İslam inanç esaslarıyla çelişebilecek türden tehlikeli sonuçların ortaya çıkabileceğinin farkında olmaları sebebiyle ilk sûfîler ısrarla böyle bir vurgu yapma
gereği duymuşlardır.
Mârifet konusundaki tariflerin yetersiz kalması ve bu yolda ilerleyen
sûfîlerin gittikçe Hakk’la ilgili bilinmezliklerin arttığını görmeleri onları “mârifet, Hakk’ın bilinemeyeceğini bilmektir” deme noktasına ulaştırmıştır. 12 Nitekim Zünnûn el-Mısrî’ye göre esasen Allah’ı tam olarak bilmek ve tanımak
mümkün değildir. Bu sebeple Allah’ın zâtı hakkında tefekküre dalmak cehâlettir. Aynı şekilde Bâyezîd-i Bistâmî de Allah’ın zâtı hakkındaki mârifet iddiasını
câhillik olarak nitelemiş ve mârifetin hakikatine dair bilginin hayretten ibaret
olduğunu söylemiştir.13 İşârî tefsir hareketinin ilk temsilcilerinden Sehl b. Abdullah et-Tüsterî (ö. 283/896) ise “mârifet insanın Hakk konusunda câhil olduğunu bilmesidir” demek suretiyle meseleye bakışını ortaya koymuştur. 14 Böylece Allah’ı tanımayı gaye edinen sûfîler en sonunda insanoğlunun O’nu lâyıkıyla
tanımaktan âciz olduğu kanaatine varmışlardır. Onların bu sonuca ulaşmalarını
sağlayan temel faktörlerden biri ise Hz. Ebû Bekir’e atfettikleri: “Allah hakkında mârifet sahibi olmanın biricik yolu insanın O’nun hakkında mârifet sahibi
olmaktan aciz olduğunu idrak etmesidir” şeklindeki sözdür.15 Allah’ın zâtı ile
ilgili mârifetin imkânına dair ileri sürülen bunca olumsuz görüşe rağmen
sûfîler yine de bu yolda olmayı önemsemişlerdir. Çünkü onlara göre esasen
Allah’ın zâtı bilinemez olsa da O’nun sıfat ve fiilleri ile bunların varlık âlemindeki tezâhürleri ve aralarındaki ilişkinin hikmeti bilinebilirdir. Bu sebepledir ki
sûfîler, sülûk ile yaşanarak öğrenilen bu bilginin aynı konularda aklî istidlal ve
kıyaslarla, yahut belli metinleri okumakla elde edilen bilgiden daha üstün ve
değerli olduğuna inanırlar. Zira her şeye rağmen bu tür bilginin temel konusu
“Allah”tır.
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Uludağ, Süleyman, “Mârifet”, DİA, XXVIII, 55.
Ebû Abdurrahman es-Sülemî, Tabakâtü’s-sûfîyye (thk. Mustafa Abdülkâdir Atâ), Beyrut 2003, s.
73.
Sülemî, Tabakât, s. 167.
Ebû Nasr Serrâc, el-Lüma’, s. 34.
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Yukarıda Bâyezîd-i Bistâmî’nin sözünü ettiği “hayret” tasavvuf erbabı tarafından “kalbe gelen bir tecellî (vârid) sebebiyle sâlikin düşünemez ve
muhâkeme edemez hale gelmesi” şeklinde tarif edilmiştir.16 Buna göre mârifet
muhâkeme yeteneğini izale etmek, bir başka deyişle aklın yanıltıcı etkilerinin
devreye girmesini engellemek suretiyle “yakîn”in yani kesinlik arz eden bilginin kalbe yerleşmesine vasıta olmaktadır. Sûfîlerce müşâhedeye eşdeğer görülen yakîn17 Hakîm Tirmizî’ye göre bir nûrdur ve bu nûr ancak kulun Allah’a
yönelmesi ile elde edilebilir. Bu yönelim gerçekleştiğinde kalp nûr ile dolar18 ve
melekût olduğu gibi kulun kalbine yansır.19 Diğer bir ifadeyle mârifet makamında bulunan ârif için Allah’ın zâtı istisna olmak kaydıyla varlık ve oluşa dair
gizli kalan hiçbir husus söz konusu değildir.
Sûfîlerin nazarında hakiki bilgi demek olan mârifetin Muhyiddîn İbnü’lArabî (ö. 638/1240) tarafından tespit edilmiş olan başlıca özellikleri ise şunlardır:
a) Bâtınî bilgi doğuştandır ve ancak uygun şartlar gerçekleşince tezâhür
eder.
b) Aklı aşan bir bilgi türü olduğundan geçerliliğini tespit için aklın otoritesine müracaat edilemez.
c) Belirli bir manevî arınma neticesinde sûfînin kalbine dolan nûr şeklinde kendini gösterir.
d) Yalnızca belli manevî makamlara nâil olanlar (velîler) için söz konusudur.
e) Nazarî bilginin aksine kesinlik ifade eder.
f) Bâtınî bilginin kaynağı İlahî’dir.
g) Açıklanabilir değildir, ancak vasıtasız tecrübe ile bilinebilir.
h) Bâtınî bilgi sayesine hakikatin mahiyetinin tam bilgisi elde edilir. 20

16
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Bk. Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1991, s. 215-216.
Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 529.
Hakîm Tirmizî, Edebu’n-nefs (thk. A.J. Arberry, Ali Hasan Abdülkâdir), Kahire 1947, s. 116.
Hakîm Tirmizî, Edebu’n-nefs, s. 106.
Bk. Dağ, Mehmet, Muhyiddîn İbn-i Arabî’de Tasavvuf Felsefesi, İstanbul 1998, s. 112-114.
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Mârifet ve Gnosis
İslâmî/tasavvufî bir terim olan mârifet ile Tanrı, âlem, isan ve bunların
birbirleriyle ilişkilerini kendine has ezoterik (bâtınî) bilgi doktrini temeline dayalı olarak açıklamayı ilke edinen dinî-felsefî gelenek olarak Gnostisizm21 çerçevesinde kullanılan “gnosis”in sözlük anlamları ve çağrışımları itibariyle benzeşmeleri çoğunlukla eşdeğer kabul edilmelerine yol açmıştır. Yunanca kökenli
bir kelime olan gnosis, varlığın neliği hakkındaki sahici bir bilgiyi ifade eder.
Bilgi anlamına gelen epistemeden en temel farkı, epistemenin daha çok bilgi
anlamına gelmesine karşın gnosisin bilme hadisesini telmih etmesidir.22 Bu
tanımı itibariyle gnosis mârifetle benzeşmektedir. Zira, tasavvufî anlamıyla
mârifet bir yönüyle nihaî manada mutlak bilgiyi bulmanın değil, daha ziyade
onu arayışın ifadesidir. Sûfînin ulaşacağı ya da ulaşmayı hedef aldığı bu bilgi,
Mutlak Varlık bilgisi olmaktadır ve bu, bilginin en aşkın şeklidir. Tasavvufî
bilgi, bilgide bu aşkınlığı yakalamaya çalışmaktadır. Zira, “Tanrı kendinde varlık” veya “kendine nisbetle varlık” olarak anlaşıldığında, O’nun “öz”üne (mahiyet) ilişkin sonsuz bilginin elde edildiğini öne sürmek içinden çıkılması güç
bazı problemleri gündeme getirmektedir.23
Bununla birlikte meselenin ayrıntılarına inildiğinde, bu iki kavram arasında mühim farklar olduğu görülür. Yapılan tercümelerde genel olarak “bilgi,
hikmet, mârifet” kelimeleri ile karşılanan “gnosis”, terim anlamı itibariyle kişinin kurtuluşu için bilmesi şart olan kutsal bilgi, tanrının gerçekliği, âlemin hakikati ve ruhun yapısıyla ilgili ezoterik (bâtınî) bilgiyi ifade eder. 24 Mârifet ise
Allah, insan ve âlemle ilgili kapsamlı bir bilgi olmakla beraber, tasavvufta esas
olan “mârifetullah” denen öz bilgisidir. Âlem ve nefs hakkındaki mârifet yalnızca Allah’ı tanımanın aracı olması bakımından değerlidir. Bu sebeple mârifetullah “Allah’ın zâtı, sıfatları, fiilleri ve isimleri hakkındaki bilgi” şeklinde tanımlanmıştır.25
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Gündüz, Şinasi, Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara 1998, s. 143.
Floramo, Giovanni, A History of Gnosticism, Blackwell 1990, s. 38-39.
Filiz, Şahin, İslam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri, İstanbul 1995, s. 207-208.
Gündüz, Şinasi, Din ve İnanç Sözlüğü, s. 143.
Uludağ, Süleyman, “Mârifet”, DİA, XXVIII, 54-55.
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Diğer taraftan, Gnostisizm olarak adlandırılan yapının varlık ve oluşa
dair bakış açısının, Hıristiyanlık öncesi bazı dinî ve felsefî akımlar üzerinde
tesiri olmakla birlikte, Hıristiyanlık sonrasında da belli çevrelerce bu dinin temel kaynaklarının yorumlanması sürecinde etkili bir şekilde kullanıldığı kabul
edilmektedir. Bu doğrultuda alanın uzmanları Gnostisizm’in karakteristiklerinden bahisle, birbirleriyle bağlantılı olan bazı temel ilkelerden söz ederler, bunlar:
a) İyilik-kötülük düalizmi. Bu anlayışın bir neticesi olarak içinde bulunulan âlem ile ruhun hapsolduğu form şeklinde tanımlanan bedenin kötü olduğu kabul edilir.
b) Bir önceki maddenin zorunlu bir sonucu olmak üzere, manevî kurtuluş için dünyevî ve bedensel olan herşeyin mutlak sûrette terk edilmesi gerektiğine inanılır.
c) Bu terk neticesinde insan sıradışı bir bilgiye nâil olur ki bu bilgi dinî
naslardan üstün kabul edilir. Bu yolun sâliklerine göre ilgili naslar bu bilgi doğrultusunda yorumlandıktan sonra asıl anlamlarına kavuşurlar. 26
Yukarıda aktarılan ilkeler ilk planda sûfîlerin mârifet anlayışları ile benzerlik arz etmekle birlikte tasavvuf erbabının bu konu hakkındaki görüşleri
bütün boyutlarıyla irdelendiğinde her iki yapı arasında dikkate değer farklılıkların bulunduğu görülür. İlk olarak söylenmesi gereken şudur: Sûfîlerin nazarında âlemde “kötülük” diye bir şey yoktur ve âlem bütünüyle iyidir.27 Kötü
olarak algılanan her şey aslında cehâletin neticesi olan bir yanılsamadan kaynaklanmaktadır. İkinci maddede zikredilen hususa gelince; yüzeysel bir şekilde
mesele ele alındığında, Gnostikler’in bu ilkesi ile sûfîlerin bazı beyan ve uygulamalarının örtüştüğü zehabına kapılmak mümkündür. Bununla birlikte tasavvufta dünyevî olanın terk edilişi tamamiyle irade kontrolünü sağlamayı ve farkındalık halini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir eğitimin gereği olarak belli periyodlarla uygulanır ve bütün bir hayatı kapsamaz. Şu halde bu hususta da bir
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Bk. Bolay, Süleyman Hayri, Felsefî Doktrinler Sözlüğü, Ankara 1990, s. 104; Gündüz, Şinasi, Din ve
İnanç Sözlüğü, s. 143. Genel olarak “Sır Dinleri” ana başlığı altında incelenen ve Gnostisizm’in de
içine dâhil olduğu inanç sistemlerinin ortak özellikleri hakkında bk. Aydın, Fuat, “Sır Dinlerinde
Kurtuluş”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8/2003, s. 190.
Örneğin İbn Arabî’nin “hayır ve şer” konusuna yaklaşımı hakkında bk. Uludağ, Süleyman, İbn
Arabî, Ankara 1995, s. 176-177.
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paralellikten söz etmek zodur. Son maddede dile getirilen mesele hakkında
tasavvuf ehlinin çok erken bir dönemde tespit ettikleri esaslar yukarıda aktarıldığından burada tekrar edilmeyeceklerdir. Bununla birlikte, gnostiklerin iddialarının aksine sûfîlerin diğer insanî yetilerle elde edilen bilgiyi yok sayıp dışlamadıklarını, bunun yerine insanî melekelerin her birinin ürettiği parçalı bilgileri organize bir bütün halinde yeniden yorumlayarak onlara metafizik bir boyut
kazandırmayı gaye edindiklerini hatırda tutmak gerekir. 28 Netice olarak, mârifet ile gnosis kelime anlamları itibariyle birbirlerine yakın olmakla birlikte,
işâret ettikleri hakikatlerin farklılığı bu iki kavramın kesinlikle eşleştirilemeyeceklerini göstermektedir. Dahası sûfîler gnostiklerin aksine, mârifetin asıl konusu olan Allah’ın zâtının bilinemeyeceği noktasında hemfikirdirler. Ayrıca,
mânevî kurtuluş için mârifeti şart koşmadıkları gibi, azınlık teşkil eden çeşitli
marjinal grupların bazı yaklaşımları bir tarafa sûfîlerin hemen tamamı İslam
inanç esasları ile çelişen yorumlar söz konusu olduğunda şer’î sınırlara riâyeti
esas alırlar. Son olarak, sûfîler yukarıda beyan edilen hususların yerine getirilmesi neticesinde mârifetin zorunlu olarak meydana gelmeyeceğine ve irade
buyurduğu takdirde Allah’ın dilediği kuluna herhangi bir ön hazırlığa gerek
duymaksızın bu bilgiyi bahşedebileceğine ya da sürecin bunun tam aksine işleyebileceğine inanırlar.
Durum esasen bu minvâl üzere olmakla birlikte, İslam’dan önce mevcut
olan Gnostisizm (İrfâniyye) akımı Hıristiyan ilahiyatı için olduğu gibi İslam için
de tehlike oluşturmuştur. Gnostikler gibi ilâhî sır29 ve hakikatlerin sülûk ve
riyâzet neticesinde hâsıl olan ilhâmla bilinebileceğini, bu yolla elde edilen bilgilerin, naslarda verilen bilgilerden üstün olduğunu, hatta irfân sahibi âriflerden
ibadet etme yükümlülüğünün düşeceğini savunan görüş mensuplarına müslüman toplumlarda da rastlanmıştır.30 Bu meseleyi erken denebilecek bir dönemde gündemine alan Hucvirî (ö. 465/1072) “ehl-i ilhâm” ve “ilhâmiyye” şek-
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Bk. Çakmaklıoğlu, Mustafa, İbn Arabî’de Mâriftein İfadesi, s. 144.
Sûfîler tarafından birbirinden farklı bağlam ve anlamlarda kullanılan “sır” tabiri, mana itibariyle mevcut olan var ile yok arası kapalılık demektir. Terim olarak ise sûfîler sırrı, gönül ehlinden
ve keşf sahiplerinden başkasının idrak edemediği hususlar şeklinde tarif etmişlerdir, bk. Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 430.
Hakîm Tirmizî’nin bu tarz görüşler öne süren gruplar hakkındaki dair yorumu için bk. Hatmu’levliyâ, s. 327-328.
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linde isimlendirdiği akımın ileri sürdüğü fikirleri eleştirmiş, tasavvuftaki mârifet ve irfânın bunlarla ilgisi bulunmadığını, zira mârifetin hidâyetten kaynaklanan şer’î ve nebevî bir bilgi olduğunu belirterek bu konuda dikkatli olunması
gerektiğini vurgulamıştır.31
Hakîm Tirmizî’nin Mârifet Anlayışı
Hakîm Tirmizî yalnızca mârifet konusunda değil hemen bütün tasavvufî
meseleler hakkındaki görüşleri ile kendisinden sonraki tasavvufun seyrini belirleyen birkaç isimden biri hatta belki de birincisidir. Bu ifade ilk planda abartılı
gibi gelmekle birlikte Tirmizî’nin belli konulardaki görüşleri ile aynı meselelerin tasavvuf tarihi boyunca sûfîler tarafından ele alınış biçimleri ve ulaştıkları
sonuçlar değerlendirildiğinde yukarıda verilen hükmün yerinde olduğu görülecektir. Bu cümleden olmak üzere, bilhassa velâyet ve mârifet konularında
İbnü’l-Arabî, Bâtınîlik ile mücadelesinde Gazzâlî (ö. 505/1111), Nûr nazariyesi
ile Şihâbüddîn Sühreverdî (ö. 587/1191) üzerinde Hakîm Tirmizî’nin bırakmış
olduğu tesir ilk etapta zikredilebilecekler arasındadır. Bir sûfî olması itibariyle
aklı kategorik olarak kalbin altında ya da onun tâlî foksiyonlarından biri durumunda görse de, dinî meselelerin izahında akılcı ve faydacı bir tavır benimsemesi, yalnızca gayba dair mevzular söz konusu olduğunda spekülatif söylemi
tercih edip bunların da sakınca teşkil edebilecek ayrıntılarına inmemesi Tirmizî’nin görüşlerinin genel olarak kabul görmesini ve etkili olmasını sağlamıştır. Bütün bu özelliklerinden dolayı onun çeşitli tasavvufî meselelere dair geliştirdiği yeni yorumlar sonraki sûfîler için yol gösterici ve ve zaman zaman da
sınırlayıcı olmuştur.
Tasavvuf tarihinde dinî meselelerin bütününü kuşatan, kapsamlı ve kendi içinde tutarlı bir yorum denemesine kalkışan sınırlı sayıdaki isimden biri
olan Hakîm Tirmizî’nin bâtınî bilgiye ihtiyaç duymasının pek çok sebebi olmakla birlikte bunları başlıca iki maddede toparlamak mümkündür:
1. İnsanlık tarihinin başından beri insanoğlunun zihnini meşgul eden
“ben kimim? varlık içerisindeki konumum nedir? Hayatın anlamı ve gayesi
nedir...?” gibi sorulara tatmin edici cevaplar bulma amacı,
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Hucvirî, Keşfu’l-mahcûb (trc. Süleyman Uludağ, Hakikat Bilgisi), İstanbul 1982, s. 347.
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2. Bir müslümanın yukarıdaki sorulara cevap ararken müracaat ettiği
temel kaynakları, yani Kur’ân’ı ve hadisleri tam ve doğru anlama ve yorumlama ihtiyacı. Allah’ın belli hususları emredip, bazılarını yasaklaması noktasında
asıl muradının ne olduğu sorusu bu gereksinimin temel nedeni olarak gözükmektedir. Nitekim yalnızca kalp kaynaklı bilgiyle yetinilmeyip zaman zaman
kutsal metinleri oluşturan harflere müracaat edilmesi ve bunların belli şifreler
barındırdığına inanılması burada ifade edilen hükmün kanıtı olarak zikredilebilir. Bu söylenenlerden hareketle, Hakîm Tirmizî’nin mârifet konusunda ileri
sürdüğü görüşlerle asıl gayesinin varlık ve oluş hakkında açık, net, kesin ve
muhatabına göre farklılık arz etmeyen bir bilgiye ulaşmak olduğu söylenebilir.
Aslında bu tarz bir arayışın ve bu doğrultuda ortaya konulan çabanın insanlık
tarihi kadar eski olduğu malumdur. Bu hedefine ulaşmada tasavvufî yöntemi
benimseyen Tirmizî bu sahanın kavramlarını kullanarak fikirlerini vücuda getirmiştir.
İlk etapta, klasik tasavvufî yöntemi kullanarak bilgiyi zâhir ve bâtın olmak üzere iki gruba ayıran Tirmizî önceliği bâtınî bilgiye verir. Zira zâhirî bilgi
insanın bu âlemle sınırlı olan yetilerinin ürünü olup unutulma ve yok olma gibi
illetlerle malul olduğundan sınırlıdır ve kesinlik arz etmez. Şu halde varlığın
özünü anlama, izah etme, insana kendisinin hakiki mahiyetini tanıtma ve bu
doğrultuda yaşamasını sağlama noktasında yetersiz kalan bu bilgi çeşidi onun
hedefine ulaşmasının vasıtası olamaz.
Bilginin değeri noktasında tavrını bâtınî bilgiden yana belirleyen Tirmizî
bu aşamada bâtınî bilginin kendisinin kastettiği manada kesinlik arz etmesi için
bazı kriterler tespit eder. Bu kapsamda onun bilginin mahiyetini belirleyen
unsurları tayin noktasında müracaat ettiği kavramlardan biri nefs, diğeri ise
kalptir. Bir başka ifadeyle Tirmizî açısından nefs ya da kalp ile olan teması bilginin mahiyetini tayin eder. Buna göre nefs ya da nefsle ilintili unsurlardan
herhangi biri ile alakası olan bilgi kesinlik arz etmesi bir tarafa daima şüphe
ifade eder. Şu halde yukarıda belirtilen hususlar hakkında sağlam bilgiyi elde
etmenin yegane vasıtası kalptir. İnsanın zâhirî yapısında icra ettiği hayatî rolün
benzerini bâtınî varlığının işleyiş sürecinde de üstlenen kalp bütün zihinsel ve
duygusal melekelerin merkezi durumunda olması sebebiyle bu özelliği kaza-
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nır.32 Kalbin kendisine yüklenen fonksiyonları yerine getirme şekli hakkında
ayrıntılı izahlar yapan Tirmizî’nin asıl amacı, insanın kendisini tanıması ve
varlık içerisindeki konumunu tayin edebilmesi noktasında belirleyici olan kalbin hakiki bilginin alıcısı niteliğini haiz olmasının sırrını izah etmektir. Ona
göre kalp, sahip olduğu mârifet sayesinde nefse egemen olur ve onu kontrol
altına alır. Zira kalpteki nûrun sadrı aydınlatmasıyla sadr şehvetin sebep olduğu karanlıktan tamamen kurtulur ve bu suretle de nefs her hususta kalbe itaat
eder hale gelir.33
Hakîm Tirmizî insan bünyesinde kalbin alıcı vazifesi gördüğü mârifetin
en üst aşamasına tekabül eden ve kendisinin en değerli bilgi olarak kabul ettiği
hikmetin kapsamına giren hususları ise şu şekilde sıralar:
1. Yaratılışın (oluşun) kökenine dair olan bilgi,
2. İnsanın bu dünyaya gelmeden evvelki durumu hakkındaki bilgi,
3. Kader bilgisi,
4. Kutsal metinleri oluşturan temel unsurlar durumundaki harflerin deşifre edilme yöntemi bilgisi (bu yolla elde edilen bilgi de esasen yukarıda belirtilen bilgi türlerine ulaşma vasıtalarındandır). 34 Bu doğrultuda onun özellikle
Kur’ân’ın kalplere tesir edebilmesinin sebebi üzerine nûr kavramına müracaatla
yaptığı yorum dikkat çekicidir. Ona göre, Kur’ân’ın harfleri nûr elbisesini giydikleri için kalplere tesir icra edebilme gücüne sahiptir.35
Yukarıda sözü edilen, sûfîlerin mârifet anlayışlarının Allah’ın zâtını kapsamadığı gerçeği, Hakîm Tirmizî için de geçerlidir. Nitekim ilgili tasnifte de
görüldüğü üzere onun en değerli bilgi dediği hikmetin kapsamında Allah’ın
zâtı hakkındaki bilgi yer almamaktadır.
Mârifetin Gerçekleşme Süreci
Hakîm Tirmizî’nin sisteminde mârifetin oluşum sürecinin safhalarını
doğru anlamanın yolu “kalb”in onun terminolojisinde neye tekabül ettiğini
bilmekten geçer. Tirmizî’ye göre kalp, kuşattığı bütün derûnî boyutları ifade
eden genel bir isimdir. O, insanın bâtınında kimi kalbin dâhilinde, kimi de hâri-
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Hakîm Tirmizî, Edebu’n-nefs, s. 92.
Hakîm Tirmizî, Kitâbu’r-riyâze (thk. A.J. Arberry, Ali Hasan Abdülkâdir), Kahire 1947, s. 51.
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cinde olan değişik makâmların olduğunu söyler ve bu makâmları şu şekilde
sıralar: En dışta sadr yer alır, daha sonra kalp, ardında fuâd ve en içte ise lübb
bulunur. Hakîm Tirmizî, lübbün içinde de daha başka makâmlar bulunduğunu,
ancak bunların kelimelerle ifade edilemeyecek derecede lâtif olduklarını bu
sebeple de izahlarının zor olduğunu belirtir.36
Hakîm Tirmizî sadrı nûr ve zulmetin mücadele alanı olarak tanımlar ve
buradan hareketle sadrını iman nûru istila eden kişiyi mümin olarak adlandırır.37 Hatta o daha da ileri giderek, kalpteki bu nûrun bizzat kendisini iman
olarak isimlendirir.38 Tirmizî söz konusu nûrun esas itibariyle Nûrların Nûru
olarak nitelendirdiği Allah’tan geldiğini söyler. Ona göre Allah bu nûrunu dilediğine yönlendirir ve kimin hayrını dilerse onun kalbine bir nûr bırakır ve o
kalp bu nûrla hayat bulur.
Kalp, sadrdan sonra gelen ve onun tarafından çevrelenen ikinci
makâmdır ve burası sadrın aksine insanın sahip olduğu bütün olumlu nitelikler
yanında ilim, akıl ve mârifetin de bulunduğu yerdir.39 Kalbin makâmlarının
üçüncüsü olan fuâd, göz içerisinde yer alan gözbebeği mesabesindedir ve kalp
sadrın içinde bulunduğu gibi fuâd da kalbin derûnundadır. Fuâd hikmet,
havâtır ve rü’yet makâmıdır ve kalbe gelen bu tür şeylerin ilk muhatabı fuâddır. Bunlar daha sonra buradan kalbe giderler.40 Ona göre kalple fuâd arasındaki en önemli fark kalbin bilmeyle yetinmesi, fuâd’ın bizzat görmesi, müşâhede
etmesidir.41 Tıpkı körün eşyadan yararlanamaması gibi, fuâd görmediği sürece
kalp de kendisine gelen bu ilimden faydalanamaz. 42 Bununla doğru orantılı
olarak fuâdın gözünün nûru arttıkça, kulun eşyanın hakîkatini görmesine yardımcı olan ilmi ve basîreti de artar. 43 Bu sayede sadrın içindeki üçüncü boyutta
yer alan fuâd işlevsel hale gelir. Sonra burada tevhîd nûru işrâk eder ve bu sa36
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Hakîm Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl (nşr. Mustafa Abdülkâdir Atâ), Beyrut 1992, I, s. 342.
Hakîm Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl, II, s. 173.
Hakîm Tirmizî, Edebu’n-nefs, s. 149.
Hakîm Tirmizî, Beyânü’l-fark, s. 38.
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yede kalp bütünüyle aydınlanır ve akabinde Allah o kişiye ubûdeti (hakikî manada kulluğu) anlaması için akıl nûrunu ihsân eder.44 Tirmizî’nin burada kastettiği genel manadaki akıl değil Allah’ın yalnızca müminlere ihsan etmiş olduğu
özel melekedir. Ona göre bu nitelikteki aklı muvahhidlere ihsân eden Allah, bu
sayede onların iyilik ile kötülüğü ayırdedebilmelerini sağlar. Zira bu nitelikteki
akıl müminin imanı ile küfrü arasındaki bağ durumundadır. 45 İmanın artıp
eksilemeyeceği sorununu Tirmizî yine nûr kavramına müracaatla çözüme kavuşturur ve kalpte yer alan nûrun artmasının imanın artmasına, zulmetin nûra
egemen olmasının ise imanın eksilmesine delâlet ettiğini söyler.46 Dolayısıyla
onun nazarında iman artması da eksilmesi de mümkün olan bir şeydir. Nûrun
tesiri ile ilgili sürecin işleyişi hakkındaki izahına devam eden Tirmizî kalpteki
nûrun varlığının aynı zamanda mârifetin gerçekleşmesine yol açtığını belirtir.
Bu şekilde sadra dolan mârifet nûrları sayesinde nefsin ateşi söner ve sebep
olduğu zulmet ortadan kalkar. 47 Nûrların Nûru’ndan kaynaklanıp sadra ulaşan
nûrun vesile olduğu sonuçlardan bir başkası ise, özellikle tasavvufî terbiye
açısından önemli olan havf halinin gerçekleşmesidir. 48 İman nûrunun kalpte
bulunuyor olması aynı zamanda ruhun nefsin esaretinden kurtulması manasına
gelmektedir. Bunu izleyen süreçte ruhun nefse değil de kalbe itaat etmesi ise bir
başka mühim özellik olan hayânın ortaya çıkmasını temin etmektedir. 49 Hakîm
Tirmizî bu kapsamda Allah’ın Kelâmı’nın kalplere tesir etmesini yine nûr kavramına dayanara açıklamaya çalışır ve Kur’ân harflerinde mevcut olan nûrun,
sadrını riyâzet ile arındırmış olan kulun kalbine nüfûz etmesiyle Allah
Kelâmı’nın anlamının kalpte belirgin hale geleceğini söyler.50
Hakîm Tirmizî, kalbin iç içe geçmiş dört boyutundan en içte, merkezde
yer alanın “lübb” adını aldığını ve bunun da yalnızca iman sahipleri içerisinde
seçkin bir konumda bulunanlarda işlevsel olduğunu iddia eder. Bunlar evliyânın seçkinleri ya da bir başka ifadeyle mârifet ehli diye isimlendirdiği kim-
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selerdir. Dolayısıyla ona göre lübbün önemini belirleyen hususların başında, en
olgun anlamıyla mârifetin mekânı oluşu gelmektedir. 51 Tirmizî’nin tasavvuf
sisteminde seyr u sülûkun asıl gayesi kurb makâmına ulaşmaktır ki bu nihaî
makâma nâil olmak aynı zamanda mârifeti elde etmek demektir.
Mârifetin gerçekleşme sürecinin daha iyi anlaşılabilmesi ve vahiyle ilham
arasındaki farkın net bir şekilde belirlenebilmesi amacıyla Tirmizî sekîne kavramına müracaat eder ve vahyin gelişi esnasında Cebrâil’in fonksiyonu ne ise
ilhamda da sekînenin rolünün aynı olduğunu iddia eder. Peygamberler vahye
rüya ve ilhamla hazırlandıklarından sekîne bir bakıma nübüvvetin ve dolayısıyla vahyin mukaddimesi durumundadır. Onun sisteminde sekîne hem geliş
aşamasında ilhâma (kendi kullandığı şekliyle “hadîs”) eşlik etmekte hem de
gelen ilhamı kalpte karşılama vazifesini görmektedir. Buradan hareketle o, gelen bilgi sebebiyle kalpte oluşabilecek şüphe ve tereddütten dolayı kalbi teskin
ettiği için sekînenin bu şekilde isimlendirildiğini söylemektedir. 52
Yukarıda ayrıntıları aktarılan hususları özetlemek gerekirse, Tirmizî’ye
göre sadr mârifet nûrunun ilk varış makamı, kalp bu nûrun bir bilgi şeklinde
algılandığı boyut, fuâd söz konusu nûr vasıtasıyla bilgi konusu olan hususları
müşâhede yeri ve en sonunda lübb ise bütün boyutlarıyla tanımı ve tasviri imkan dahilinde olmayan, ancak tecrübe ile kavranabilen mârifetin mekanı durumundadır.
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“Sûfîlere Göre Bilgi Kaynağı Olarak Mârifet” Adlı
Tebliğin Müzakeresi
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÇINAR
Bismillâh ve’l-hamdülillâh ves-salâtü ves-selâmü alâ resûlillâh; emmâ
ba’du: Sayın Başkan, Muhterem Hazirûn, sözlerimin başında hepinizi saygıyla
selamlarım. Büyük bir emek ürünü olan bu tebliği hazırlayarak kelâm ulemâsına katkı sağlamaya çalışan Salih Bey’e teşekkür ederim.
“Sûfîlere göre bilgi kaynağı olarak mârifet” başlığını taşıyan tebliğ beş alt
başlıktan oluşmaktadır. Birinci başlıkta marifetin tanımı, marifete niçin ihtiyaç
duyulduğu ve mârifetin sûfiler tarafından kullanılması, ikinci başlıkta mârifetin
değeri, sınırları ve temel özellikleri, üçüncü başlıkta mârifet ve gnosis karşılaştırılması, dördüncü başlıkta Hakîm et-Tirmizî’nin mârifet anlayışı ve son olarak
beşinci başlıkta da mârifetin gerçekleşme süreci anlatılmaktadır.
Mârifetin, “hakikat arayışının yeni bir formdaki tezâhürü olarak değerlendirilebileceği” belirtilen tebliğde “Mârifet, sûfîlerin ruhânî halleri yaşayarak,
manevî ve ilâhî hakîkatleri tadarak (iç tecrübe ile ve vâsıtasız olarak) elde ettikleri bilgi türüne verilen isimdir” şeklinde tarif edilmektedir (s. 1). Devamında
Serrâc’tan nakledilerek (ö. 378/988), “sûfîlerin alternatif bir bilme yöntemi olarak mârifeti öne çıkarmalarının, esasen ulemâ ve fakihlerin içinden çıkamadıkları meseleleri çözme ihtiyacından kaynaklandığı”1 belirtilmektedir. Bu tesbitte
esasen doğruluk payı vardır. Şöyle ki Kur’an’da “İman edenlerin Allah’ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin (huşû) zamanı gelmedi mi”2

ve “Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler”3

gibi ayetlerden de anlaşıldığı gibi “mârifet”

olarak

manevî bir zevkin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

değerlendirilebilecek,

Mütekellim ve fakihlerin

bunu ihmal ettikleri, daha çok objektif kriterler üzerinde durdukları doğrudur.
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Şayet söz konusu manevî zevk ve bunun neticeleri ihmal edilmeyip sistem içerisinde sınırları belirlenmiş bir biçimde kabul edilmiş olsaydı, muhtemelen
nazarî tasavvufun adeta şerî sınırları zorlarcasına irfânî bilgiyi ön plana çıkarması ya mümkün olmazdı, ya da bu yönde çabalar hoş karşılanmazdı.
Şunu belirtmemiz gerekir ki mârifet tabiri üzerinde duranlar sûfîlerden
ibaret değildir. Örneğin Kadı Abdülcebbâr (ö. 415/1024) el-Usûlü’l-Hamse’nin ilk
cümlesi olarak “Eğer Allah’ın sana vacib kıldığı ilk şey nedir? denilirse; “O’nun
marifetine (O’nu bilmeye) götüren nazardır” de”4 ifadesidir. Buna göre marifet
veya mârifetullah sadece sûfilerin değil, kelâmcılar başta olmak üzere bütün
âlimlerin, hatta bütün müminlerin elde etmek durumunda oldukları bir husustur. Ancak sûfîler marifeti yöntem olarak benimsedikleri halde, sair ulemâ bunu hedef olarak görmektedir. Ayrıca sûfîlerin fakih ve ulemânın içinden çıkamadığı sorunları çözmek iddiasıyla irfânî bilgiye başvurması problemlidir. Bu
yaklaşım tasavvufun bu yönüyle diğer dinî ilimlere bir alternatif olduğu iddiasını da beraberinde getirir ki bu, başta varlık ve bilgi konuları olmak üzere fıkıh
ve kelâm gibi dinî ilimlerin önemli alanlarda devre dışı bırakılması neticesine
sebep olabilir. Oysa yeni bir yöntem denemeye çalışmak, var olan müktesebatı
tamamlama ve onlarla koordineli çalışma şeklinde ortaya konulduğu zaman
dinî ilimler açısından bir kıymet ifade edebilir. Aksi halde dinî ilimleri dışladığı
için nerelere savrulacağı kestirilemeyen bir kısım neticelere yol açabilir ki bu da
dinî alanın kaygan ve manipülasyona açık hale gelmesiyle sonuçlanabilir. Yukarıda da ifade edildiği gibi her şeye rağmen, ulemânın dinin derûnî boyutunu
ihmal etmelerinin, söz konusu arayışlara yol açtığı kabul edilmesi gereken bir
vakıâdır.
Mârifetin sınırları noktasında zaman zaman naklî ilimlerin sınırlarını zorlayan iddiaların sûfîler tarafından ileri sürüldüğü bilinmektedir. İbnü’lArabî’nin hadisleri doğrudan Hz. Peygamber’den iddia ederek isnad sistemiyle
adeta dalga geçmesi, başta Fütûhât olmak üzere telif ettiği eserleri ilhâm-ı ilâhî
ve ilkâı’r-rabbânî ile, hatta “ilhâm meleğinin yazdırmasıyla yazdığını” iddia
etmesi buna örnek olarak verilebilir.5 Ancak tasavvuf tarihinin hemen hemen

4
5

Kadı Abdülcebbâr, el-Usûlü’l-hamse (nşr. Faysal Bedîr Avn), Kuveyt 1998, s. 64.
Geniş bilgi için bk. Mahmut Çınar, Nübüvvet İnancı Bağlamında Şa‘rânî’nin İbnü’l-Arabî Yorumu
(Basılmamış Doktora tezi, MÜ SBE), İstanbul 2011, s. 5. Fütûhât’ın mukaddimesinde şöyle bir
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bütün dönemlerinde, doğrudan veya dolaylı olarak bu anlamda meşruiyet arayışlarına sahne olduğu da görülmektedir. Zunnûn’un mârifetin zahirî ilimlere
aykırı düşmemesi gerektiğini belirtmesi de bu kabildendir. Tebliğde yapılan
atıflardan da görüldüğü gibi tasavvuf tarihi içerisinde batınî bilgi hakkında
yapılan tartışmaların hicrî üçüncü yüzyıldan itibaren yoğunlaştığını göstermektedir. Bu durum batınî bilginin daha önceleri çok fazla dikkate alınmadığı ve
Müslümanlar arasında kayda değer bir konu olmadığını gösterdiği gibi, tartışmalara katılan sûfîlerin düşünce çevreleri incelendiğinde batınîliğin kaynakları
hakkında da fikir verecektir.
Söz konusu dönemin önemli simalarından Ebû Said el-Harrâz (ö.
277/890) zâhirî ve şer’î hükümlere aykırı düşen bütün bâtınî bilgileri ilke olarak
geçersiz saymıştır.6 Aynı şekilde oluşum döneminin mühim şahsiyetlerinden
Ebû Süleyman ed-Dârânî (ö. 215/830) mârifetin sağlıklı olduğuna Kur’ân ve
hadisin şahitlik etmesini şart koşarken7, Cüneyd-i Bağdâdî (ö. 297/909) sadece
Kur’ân ve Sünnet çerçevesindeki mârifetin geçerli olduğu uyarısında bulunmuştur8 (s. 3). Ancak tebliğde yer alan bu ifadeler ile bir sayfa sonra atıfta bulunulan şu tesbitler birbirine aykırıdır: “Muhyiddîn İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240)
tarafından tespit edilmiş olan başlıca özellikleri ise şunlardır:
a) Bâtınî bilgi doğuştandır ve ancak uygun şartlar gerçekleşince tezâhür
eder.
b) Aklı aşan bir bilgi türü olduğundan geçerliliğini tespit için aklın
otoritesine müracaat edilemez.
c) Belirli bir manevî arınma neticesinde sûfînin kalbine dolan nûr şeklinde kendini gösterir.
d) Yalnızca belli manevî makamlara nâil olanlar (velîler) için söz konusudur.
e) Nazarî bilginin aksine kesinlik ifade eder.”

6
7
8

ibare geçmektedir: “Biliniz ki, el-Fütûhât’ın tertibi, tercihle veya düşünceyle yapılmamıştır. Allah, bütün yazdıklarımızı bize ilhâm meleğinin vasıtasıyla yazdırmaktaydı. Bu nedenle bazen
iki ifade arasında öncesiyle ve sonrasıyla ilgisi olmayan ifadeler zikrederiz.”
Kuşeyrî, Risâle, s. 125.
Kuşeyrî, Risâle, s. 109.
Kuşeyrî, Risâle, s. 117.
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O halde tasavvuf tarihinde batınî bilgiye verilen paye süreç içerisinde
farklı bir mecraya kaymıştır. Bu zemin kaymasının tarihî ve coğrafî koordinatları ile batınîliğin kadîm izdüşümlerini tesbit etmeye yönelik çabalar marifet ile
gnosis arasındaki ilişki ve bu ilişkinin mahiyeti hakkında da fikir verecektir.
“Bâtınî bilginin kaynağı İlahî’dir” söylemi, Cüneyd-i Bağdâdî, İmâm
Şa‘rânî, hatta İmâm Rabbanî gibi isimler tarafından da devam ettirilmiştir.
Çoğu zaman sûfîlerin söz konusu aşırılıkları yok sayılarak ve onların makul
ifadeleri esas alınarak, aslında sûfî söylemin nasıl olması gerektiğine işaret etmişlerdir. Bu çizginin son temsilcilerinden biri de tebliğimizin müellifidir. Bu
doğrultuda yaptığı iktibaslar ve öne çıkardığı yaklaşımlar önemlidir. Bu çabalar
“marifet” söyleminin tasavvufun içerisinde bile meşruiyet problemiyle karşı
karşıya kaldığını göstermektedir. Şu varki bu yöntem, var olanı değil, olması
istenileni tasvir etmektedir.
Tebliğde Hakîm et-Tirmizî merkeze alınarak mârifet hakkında neticeye
varmak istenmektedir. Tirmizî’nin bu alandaki önemi, özellikle erken bir dönemde yaşamasını dikkate aldığımızda doğrudur. Ancak onunla sınırlamak
veya bütünüyle tasavvufî mârifet teorisinin bu doğrultuda olduğu izleniminin
verilmesi eksikliktir (s. 1). Zira tebliğde yapılan iktibaslardan da anlaşıldığı gibi
Bayezid-i Bistâmî ve İbnü’l-Arabî gibi zevât, irfânî bilginin kesinlik arz ettiğini,
hatta bu bilginin gerçekleşmesi için aklî melekelerin devre dışı kalması gerektiğini, bu bilginin kaynağının ilâhî olduğunu belirtmektedirler. Bu yaklaşım tek
başına irfânî bilginin aklî ve naklî bilgilerin tamamını yok saydığı, onları dikkate almadığını göstermektedir. İbnü’l-Arabî zaman zaman başka konularda yaptığı gibi bu konuda da “Bâtınî bilginin açıklanabilir olmadığını, ancak vasıtasız
ve tecrübe ile bilinebileceğini” ileri sürerek bu bilgiye dokunulmazlık zırhını
giydirmektedir. Böylece doğrulanabilirlik, test edilebilirlik imkânı ortadan
kalkmaktadır. Ayrıca aklî ve naklî bilgi sahibi olan ulemâ zaman zaman “elulemâü’r-rüsûm” gibi istihza ve tahfif içeren bir kısım nitelemelerle değerlendirilerek, bu ilimlerin kıymet ifade etmedikleri tezi ileri sürülebilmektedir. İrfânî
bilgi söz konusu olduğunda asıl üzerinde durulması gereken husus budur.
Tebliğde gnostisizm ile mârifet arasında mühim farklar olduğu ileri sürülmektedir. Bu tür anlayışların farklı kültür ve inanç ortamlarında kalıp değiştirdiği, farklı kalıp ve lafızlarla ifade edildiği doğrudur. Ancak her ikisini karşı-
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laştırdığımızda mahiyet birliği olduğu görülmektedir. Ayrıca yukarıda ifade
edildiği gibi tasavvuf tarihinin ilk dönemlerinde naklî-dinî ilimlerin otoritesine
daha çok vurgu yapıldığı halde ilerleyen dönemlerinde batınî bilginin daha çok
ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Bu süreç derinlemesine tetkik edildiğinde
mârifetin dışı etkilerini tesbit etmek de mümkün olabilmektedir. Batınî bilgi ile
gnostisizm arasındaki ilişki, bu bilginin neşv-ü nemâ bulduğu tarihî ve coğrafî
ortamın değerlendirilmesi son derece önem taşımaktadır.
Tirmizî’nin batınîlik hakkında ileri sürdükleri görüşleri, son dönemlere
nispetle daha problemli olmasına karşılık onun nübüvvet alternatif bir anlam
yüklenilen velâyeti ön plana çıkarması, başta İbnü’l-Arabî olmak üzere kendisinden sonra gelenlere ilhâm kaynağı olmuştur. Onun vahye karşılık ilhâm,
Cebraile karşılık olarak da sekîne kavramına yüklediği anlam marifeti sorgulama dışına çıkarmaktadır. Velâyetin sürekli nübüvvetle ilişkilendirilerek temellendirilmeye çalışılması, nübüvvetin mucizevî yapısına gölge düşürmekte,
onun kesin ve yegâne belirleyiciliğini zayıflatmaktadır. 9
Tebliğ ile ilgili bu değerlendirmeden sonra batınî bilgi elde etme yöntemlerinden biri olan hurûfîlik ve bunun İbnü’l-Arabî tarafından kullanılmasına bir
örnek vermek suretiyle değinmek istiyorum.
Harfler ile varlık ve bilgi arasında irtibatlar kurarak neticeler elde etmeye
çalışan İbnü’l-Arabî’nin el-Fütûhât’ında bu konu oldukça geniş yer alır. Bununla
beraber onun harfler üzerinden ortaya koyduğu düşünceleri el-Fütûhât’takilerle
sınırlı değildir. Burada bir örnek üzerinden harfleri nasıl yorumladığına dikkat
çekmeye çalışılacaktır. İbnü’l-Arabî, ilâh, beşer (insan), cinn ve melek olmak
olmak üzere dörtlü bir tasnif yaptıktan sonra; bu mertebelerden ilahî ve beşeri

9

Hakîm et-Tirmizî, hatmü’l-velâye teorisini hatmü’n-nübüvve teorisine benzeterek temellendirmektedir. Buna göre nebîlerin hâtemi Allah’ın, enbiyâ ve bilumum insanlara karşı hüccetidir.9
Velîlerin hâtemi ise Allah’ın, velîlere karşı hüccetidir. Bu zât (Hatemü’l-evliyâ) neredeyse
onlara katılacak kadar peygamberlere yakındır. Hz. Peygamber’in diğer peygamberlere karşı
durumu ne ise onun diğer velîlere karşı durumu da aynıdır. Hakîm et-Tirmizî’ye göre hâtemiyyet, nübüvvet için kullanıldığında, nübüvvetin bütün eczasıyla onda tamamlanması anlamına
gelir. Velâyet için kullanıldığında ise velâyetin kâmil anlamda kendisinde toplandığı velî kastedilir. Buna göre nübüvvetin kendisiyle sona erdiği peygamber (hâtemü’n-nübüvve) olan Hz.
Muhammed, hem son nebî hem de en kâmil nebîdir. Aynı şekilde hâtemü’l-velâye de hem son
velî hem de en kâmil velîdir. Hâtemü’l-enbiyâ olan Hz. Peygamber yaratılış ve şefâat gibi bütün
hususlarda peygamberlerin ilki olduğu gibi, hâtemü’l-evliyâ da evliyanın ilkidir. Ancak tarih
sahnesine en son çıkacak olan odur. Geniş bilgi için Mahmut Çınar, a.g.e., s. 275.
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olanlarına üçer harf, diğerlerine ise dört harfin ait olduğunu ileri sürmektedir.
Ariflerden başkasının bu bilgiye ulaşmalarının imkânsız olduğunu kaydederek
devam eder. Ona göre  ا زلharfleri ilâhî mertebeye,  ض ص نharfleri ise beşerî
(insanî) mertebeye aittir. ‘ نun şekli üzerinde yapılan bir kısım ekleme ve kesilmeler yapılmak suretiyle  ل اve ‘ زye benzetilmekte ve böylece insanî mertebenin merkezî olan  نharfinin insanın ezelîliğine delâlet ettiğini ileri sürmektedir. Daha sonra insan-Allah ilişkisi açısından kabul edilmesi zor olan bu tespiti
yumuşatmakta ve insanın ezelî oluşunu varlık mertebeleri ile açıklamaktadır.
Varlık zihnî, haricî, lafzî ve yazıdaki varlık olmak üzere dört mertebeye ayrılmaktadır. Hariçte sübut bulacağı şekilde ilahî ilimde sabit olan varlık bu itibarla
ezelîdir. Bu durumda Allah ile insan arasında ezelî olmak açısından bir eşitlik
bulunmakla beraber her ikisindeki ezelîliğin kendiliğinden veya başkasından
olması açısından farklı olduğunu ifade etmektedir. İbnü’l-Arabî melek ve cinlere dörder harf ait olmasına karşılık, ilah ile insana üçer harf olmak üzere eşit
sayıda harflerin tahsis edilmesini, insanın Allah’ın suretinde yaratılmasıyla
açıklamaktadır. Bu nedenle Allah’ın bilgisi ile arifin bilgisinin aynı olduğunu,
ancak bu bilginin kadîmde kadîm, hâdiste ise hâdis olarak bulunduğunu belirtmektedir. Daha sonra harflerin çarpımı, toplamı ve bölünmesi gibi bir kısım
teknikler de uygulayarak beşerî mertebenin ilâhî mertebenin aynısı olduğunu
kaydetmektedir.10 Sözlerime burada son verirken hepinize saygılar sunarım.
Prof. Dr. Cihad TUNÇ: Mahmut ÇINAR beye bizde bu ayrıntılı müzakeresi sebebiyle teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar genel bir müzakere
için bir 15-20 dakika daha ilavede bulunmak isteyen veya katılım yapmak isteyenler varsa böyle bir şeye girişelim mi yoksa oturumu kaldıralım mı? Veya
sizler kendinize sorulan sorulara birkaç dakika cevap vermek ister misiniz?
Doç. Dr. Salih ÇİFT: Yani hocam bir kaç dakika alabilirsem en fazla üç
dakika.Prof. Dr. Cihad TUNÇ: Tamam buyurun, size üç dakika verelim önce
Doç. Dr. Salih ÇİFT: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bir tasavvuf tarihi araştırmacısıyım sufi değilim. Eğer sufi olacak olsaydım muhtemelen
Bektaşi olurdum.

10

Geniş bilgi için bk. İbnü’l-Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye (trc. Ekrem Demirli), İstanbul 2007, I, 141 vd.
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Prof. Dr. Cihad TUNÇ: Niye?
Doç. Dr. Salih ÇİFT: Sebebine gelmiyorum. İkinci hususa gelince örneklerim dördüncü yüzyıl sufilerinden seçilmiştir özellikle oradan seçilmişlerdir
çünkü diğer İslami disiplinlerin ciddi ürünler vermeye başladıkları dönem bu
dönemdir. Sufiler ve alternatiflerini ortaya koyma gereği duymuşlardır. Ve çok
ciddi isimler 3. Ve 4. Yüzyılda, Serrac 4. Yüzyıl bu arada 3. Yüzyıl değildir eseri
de oldukça önemlidir kılı kırk yararcasına telif edilmiş bir eserdir. Dolayısıyla
onlardan sonra üçüncü ve 4. Yüzyıl sonrasındaki sufilerin tamamı her ne söylemişse onlardan almışlardır. Ya onlardan aldıklarını şerh etmişlerdir. Ya ilavelerde bulunmuşlardır. Kaynak üçüncü ve dördüncü yüzyıl sufileridir. Evet
hakim Tirmizi'ye gelince, Hakim Tirmizi öyle çok suya sabuna dokunmadan
konuşan birisi değildir. Çok fazla dokunduğu için 15 yıl sürgün yaşamıştır
Tirmiz'den Berh'e göndermişlerdir. Öyle İbni Arabî’ye gelince ben kısa kısa çok
ayrıntıya girmicem ibni Arabî’ye gelince benim nazarımda ki İbni Arabî bir
sufiden çok bir filozoftur. Dolayısıyla islam tasavvufunu anlatmak istediğimizde takdim edeceğimiz fotoğraf tablo hiç bir zaman ibni Arabî olmamalıdır. Daha ileri noktalar için kullanabileceğimiz bir örnek olabilir. Son olarak da şunu
söyleyeyim sufilerin nazarında beden ruhun hapsedildiği bir mekan bir form
değildir ruhun aracıdır Hâkim Tirmizi de bunu söyler diğerleri de söyler ve
ruhun o bedeni düzgün kullanması istenir. Hakimiyetini nefse kaptırmaması
istenir. Araçtır hapis yeri değildir teşekkür ederim.
Prof. Dr. Cihad TUNÇ: Bizde teşekkür ediyoruz. Evet Salih Bey bizde teşekkür ediyoruz. Katılımda bulunmak isteyen var mı? Peki... İlyas Bey kısa ama
en fazla beş dakika...
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Evet, Şia ile ilgili kısa bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi malum yani Şia'da bu imamlara ait bilginin temelinde cebir ilmi
dediklerini ve kendi arayışlarına göre Hz. Ali'den sonra çocuklarına ve ta Cafer-i Sadık'a kadar intikal eder. Cafer-i Sadık'ın sistematize edip prensipler haline dönüştürdüğü ve ondan sonrada gizli bir ne diyelim emanet olarak her
imam kendisinden sonrakilere intikal ettirdiği ve bir problemle karşılaştıkları
zamanda bunun üzerinden bir takım bilgilere ulaştıkları bir yöntem olarak
bunu Şii kitaplar uzun uzun ifade ediyor. Bir başka şeyde ise bu cebir dedikleri
oğlak derisi Hz. Ali'nin vasiyet olarak kendisinden sonrakilere verdiği yazmak
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istediği öğütleri veya birtakım gizli şifreleri bilgiler yazılmıştır ve o yazılı deri
daha sonra imamlar tarafından bir gayb bilgisi vasıtası olarak kullanıldı. Eğer
Şia'dan bahsettiğiniz zaman tam hermetik olan husus budur. Bunun içinde
imamlar içinde Şii imamlar bununla ilgili zaman zaman açıklamalar yapılasa da
asıl bilgilerinin kaynağı olarak Şii müellifler bu deri meselesini gösteriyorlar.
Hiç temas edilmediği için bunu özellikle belirtmek istedim. Teşekkür ederim.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Şimdi ben tam metni bilmiyorum
Doç. Dr. Yusuf BENLİ: Özetleme ihtiyacı sebebiyle
Prof. Dr. Cihad TUNÇ: İlyas beye açıklamaları için teşekkür ediyoruz.
Doç. Dr. Yusuf BENLİ: Hocamın ifade ettiği husus asıl metinde var ama
burada sözlü olarak ifade edemedik. İfade edemediğimiz başka birçok husus
var. Yani kısıtlı zaman süresi içerisinde tahmin edersiniz ki ancak kısmi temas
oldu.
Prof. Dr. Cihad TUNÇ: Şaban Ali bey lütfen buyur.
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN: Kısa bir şey bir takdir duygusu. Salih beyin söylediğini takdir edemeden geçemeyeceğim. Yani sufiliğin bu kadar moda
olduğu bir dönemde sufi olmadığını ifade etmek ve olsaydım Bektaşi olurdum
demek takdirlik bir şey kendi adıma ve onu takdir etmek istedim. Tabi bu epeyi
bir itiraz alır bu salonda ama kelamcıların sufilerle zaten problemi olduğu için
genel anlamda bizim tarafımızdasınız. Bir küçük bir şey eklemek isterim. İbni
Arabî’nin filozof olduğu yönünde ki söyleminiz çok genel bir söylemdir. Yalnız
bir sufi olarak değil ama felsefesini sufi literatür üzerinden konuşan genişleten
böyle bir düsturu olduğu bir kanaattir ben de aynı kanaati paylaşıyorum. İbni
Arabî, Yunus Emre Mevlana gibi şahsiyetlerin sonraki dönem ilk dönem sufileri
hariç bir islam düşüncesinin içe kapanması üzerinden yeniden okunması gibi
bir teklifim var benim. Yani Babaniler isyanı ile Yunus Emre'nin; Moğolların
İslam coğrafyasını talan etmesi ile Mevlana'nın ve haclı seferleri ile İbni
Arabî’nin bir islam düşüncesini içe kapadıkları yönünde bir söylem var. Bu
benim kendi söylemim değil. Bu söyleme katılıyorum yani bu üç söylemin islam dünyasını içinde düştüğü bir travmanın dışa vurumu olduğu ve pek sağlıklı ve sağlıklı bir dışavurum da olmadığını düşünüyorum bunu ifade etmek
istedim teşekkür ediyorum.
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Prof. Dr. Cihad TUNÇ: Evet Şaban Ali beye bizde teşekkür ediyoruz.
Başka var mı konuşmak isteyen. Peki, Fethi bey'e son olarak söz veriyorum.
Doç. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ: Şimdi tebliğci arkadaşımız özellikle
Kadı Abdulcebbar'ın bu marifet kelimesini kullanımından söz etti doğrudur
marifet kelimesini Abdulcebbar epistemolojisinde bilinçli olarak kullanır çünkü
sükun-u nefs ifadesini kullanır Abdulcebbar epistemolojisinde ki orada aslında
kastettiği şey şudur Abdulcebbar'ın zihin ve nesne arasında ki ilişkiden bağı
kurar çünkü nefsimiz zihnin ya da nefsin derin bir bağa gelmesi lazım ya da
bizim kurandan aldığımız delil-i itminana gelmesi lazım ki ondan sonra bilgiye
erişmiş olsun dolayısıyla bu marifeti bilgiden olarak daha farklı ilimden daha
üstün boyutta aslında kullanmayı hedefler burada Abdulcebbar.

Bir başka

husus Allah açısından her şey iyi ve güzeldir. Yani aslında yeni eflatuncular da
doğruyu söylüyorlar evren bir bütün olarak bakıldığında aslında iyi ve güzeldir
diyorlar. Ama alta inildiği zaman o iyi ve kötü arasındaki bir mücadele iyi ve
kötü arasında ki çatışmada söz konusudur. Hem bu madde açısından hem de
insanla ilgili hususlarda bu söz konusudur. Şimdi beşeri düzlemde böyle bir
şey olmadığını ileri sürdüğünüz zaman yani hayır ve şer ifadeleri veyahut da
kuran da özellikle hayır ve şerden söz edilir. Sabır ve şükür de sıklıkla işlenir.
Burada aslında her ikisinin de insan için bir anlamı olduğu üzerinden bence
meseleye bakılmalıdır. Bunlar aslında anlamsız ve değersiz şeyler değil. Yani
insanı aslında bir şekilde olgunlaştıran mükemmelleştiren birer araçlar olarak
karşımıza çıkıyor. Tabi elbette ki yani ayette de geçtiği gibi her şeyi güzel yaratan biri vardır ki onun üzerinde varlık yoktur. Her şeyi bilen her şeyi hikmetlice
bilen bir varlıktır ve dolayısıyla bizim açımızdan aslında kötülük vesaire durumlar söz konusudur. Ama Tanrı açısından böyle şeyler söz konusu değildir.
Hatta Ehli Sünnet kelamcıları bile Allah'ın bütün eylemleri için hasendir iyidir
ifadesini kullanırlar. Yani bizim aslında burada kötülük yok demekten ziyade
acaba bu kötülükleri nasıl azaltırız onun üzerinde durmamızda fayda var diyorum. Sözlerimi burada bitiriyorum teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Cihad TUNÇ: Fethi beye bizde teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim büyük bir ilgiyle ve heyecanla bizleri dinlediğiniz için sizlere de çok
çok teşekkürler ediyorum. Ve oturumu kapatıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz.
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Prof. Dr. Ramazan Altıntaş: "Bismillahirrahmanirrahim" Çok değerli katılımcılar hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Bugünün dördüncü oturumu
"islam düşüncesinde gnostisizm" başlığını taşıyor. Bu oturumda sanırım sadece
kadim gnostisizm değil güncel olan çağdaş yaşadığımız dünyada islam dünyasında ve çağdaş mütefekkirleri etkileyen gnostisizm konularıyla ilgili bir tebliğ
sunulacaktır. Bu oturumda ben hem isimlerini hem de konularını burada belirterek değerli arkadaşlarımızı davet etmek istiyorum. Hitit Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Evkuran bizlere "Gelenekselci öğretide ezoterik etkileşimler" Rene Guenon düşüncesi bağlamında bir tartışma konulu bir
tebliğ sunacaklar. Bu tebliği Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof.
Dr. İlhami Güler hocamız değerlendirecekler müzakere edecekler. İkinci tebliğcimiz yine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. İbrahim
Arslan bizlere "Kadı Abdulcebbar'ın düalizm eleştirisi" başlığını taşıyan bir
bildiri sunacaklar. Yine bu bildiriyi Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Metin Özdemir hocamız müzakere edecekler. Ben hocalarımızı
buraya davet ediyorum. Evet, islam düşüncesinde gnostisizm konusu ele alınacak. Ve çağdaş müslüman düşünür Rene Guenon'un düşüncelerine konuda yer
verilecek. Bildiğiniz gibi gerek Guenon gerekse de onun gelenekselci adını taşıyan arkadaşları geleneği medeniyeti vahye bağlayan bir zincir olarak ifade ediyorlar. Ve hikmet-i halide gibi tüm geleneklerin özünde böylesine bir ebedi
hikmetin yer aldığını ifade ediyorlar. Rene Guenon 1909’lu yıllarda iki arkadaşıyla birlikte “leb-gnos” isimli okültist bir dergi çıkarıyorlar. Martin Licks Sho
onun yakın arkadaşlarından ayrıca Bendalistler tarafından da Hindu geleneklerle bir bağlantı kurduğunu görüyoruz. Bir nevi o bütün gelenekler içerisinde
özellikle doğu gelenekleri içerisinde bir hakikat arayıcısı avcılığını yapıyor diyebiliriz. Kadim geleneklerde ki sembolizm konusunda da uzman, ona göre
sembolizm metafiziğin evrensel bir ifadesi olarak ele alınarak anlatılmış tabi o
müslüman oluşunu anlatırken bir tradisyondan hareket ediyor. Musatlık kavramı Kuran-ı Kerim de ondan hareket ederek ilahi dinlerde değişmeyen bir
gelenek olduğunu Kuran-ı Kerim’den yola çıkarak musatlık kavramından yola
çıkarak onun İslamlaşmasında irtida etmesinde bu kavramın çok önemli oldu-
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ğu ifade ediliyor. Rene Guenon'un çok önemli özelliklerini mutlaka arkadaşımız izah edecekler. O bütün ilahi dinler içerisinde bir arayış içerisine girmiş
Hıristiyan âlimlerinin insiyatik faaliyetlerini kabul etmiyor. Kast sistemi sebebiyle Hindunun ona kapalı olması, Budizmi heteroksi olarak görmesi dolayısıyla bütün bunların üstesinde işte onun İslamı seçmesine önayak oluyor ki İslamda da inkisaf düşüncesinin fikri olduğunu ifade ediyor. Ona göre modern dünya insanının asli merkezden koptuğunu ve yeniden asli merkeze dinin merkezine dönmesi gerektiğini ifade ediyor. Ama tabi onun yaklaşımları daha çok
dinin batınî boyutu üzerine olacak. Bütün bu özellikleri çok değerli arkadaşımız
Mehmet Evkuran bizlere anlatacaklardır. Ben sözü burada fazla uzatmadan
hemen tebliğcimize sözü vermek istiyorum o bize Rene Guenon düşüncesi bağlamında bir tartışmayı gündemimize taşıyacaklar. Buyurun efendim...
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Gelenekselci Öğretide Gnostik ve Okült Etkileşimler
-René Guénon Düşüncesi Bağlamında Bir Tartışma-

Prof. Dr. Mehmet EVKURAN
Özet
XX. Yüzyıl modernitenin teknoloji ve eğitim yoluyla kurumsallaşmasına
tanık olmuştur. Bunun yanında moderniteye yönelik köklü eleştiriler de eksik
olmamıştır. Politikadan bilim felsefesine, sanat kuramından ekolojiye uzanan bir
yelpazede modernite eleştirel bir açıdan ele alınmış ve sorgulanmıştır. Sorgulama
sadece doğurduğu sonuçlarla sınırlı kalmamış başta Aydınlanma olmak üzere
modernitenin dayandığı felsefî temellere kadar uzanmıştır.
Modernite karşıtı hareketlerden biri de Gelenekselcilik (Trad itionalism)
olarak bilinen akımdır. Gelenekselciliğin moderniteye yönelttiği eleştiriler, ent elektüel çevrelerde ilgi ve sempati ile karşılanmış, farklı dinlerden düşünürleri
aynı çatı altında buluşmalarını sağlayacak düzeyde derinden etkilemiştir. Bu
durumun, Gelenekselciliğin içerdiği ezoterik konu ve kavramlardan kaynaklandığı
düşünülmektedir. Büyük dinlerin kurumsal yapılarının ve tarihsel süreçlerinin
eleştiri konusu yapıldığı ve “Tanrısız, kuralsız içsel din” anlayışının vurguland ığı bir dünyada Gelenekselci söylem dengeleyici hakem rolünü üstlenmeye çalışmaktadır. Kurumsallığa karşı kutsallığın yüceltildiği bu anlayışta dinler arasında
içsel bir bağ kurulmakta ve bununla uyumlu bir varlık ve bilgi anlayışı öne s ürülmektedir.
Bildiride, Gelenekselci düşüncenin teolojik yapısı ele alınacak ve onu ayakta tutan ezoterik arkaplan incelenecektir. Bu akımın önde gelen kuramcılarından
ve modern temsilcilerinden olan René Guénon’un düşünceleri üzerinden kon unun ayrıntıları araştırılacaktır.
Anahtar Kavramlar: Gelenekselcilik, René Guenon, din, gelenek, kutsal bilgi,
zâhir bâtın, kozmik çevrim, modern bilgi, sahte maneviyat.
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Giriş ve Sorun
Tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de gnostik ve mistik düşünceler
insanların ilgisini çekmektedir. Bireysel olarak insanın gizeme ve sır kültüne
duyduğu ilgi, çoğunlukla rasyonalize edilmekte ve entelektüel bir kurguyla
ifade edilmektedir. Dinlerin gelişme ve kurumsallaşma süreçlerinde içsel ya da
dışsal nedenlerle gizem kültleri etkinliklerini göstermektedir. Gnostik akımlar
ve ezoterizm hem insanın bireysel yapısından hem de sosyal ve tarihsel etkenlerden kaynaklanan etkenlerle dinleri ve kültürleri etkilemektedir.
İslam söz konusu olduğunda gnostisizm sorununun, Selçuklular döneminde verilen politik ve entelektüel-teolojik mücadele ile geride bırakıldığı
düşünülebilir. Özellikle Gazzâlî’nin Batınîlerle ilgili meşhur eseri (Fedâihu’lBâtiniyye) konuyu ayrıntılı bir şekilde ele almış, şüpheleri gidermiş ve tuzakları
bozmuş, gereken cevapları vermiş ve bu konuyu kapatmış gibi görünüyor.
Ancak durum böyle değildir. Gnostisizm sadece politik bir konu değildir ki
siyasal önlemlerle bu konu çözümlenmiş olsun. İslam düşüncesinde tarih boyunca kendine özgü bir gnostisizm problemi bilgi, varlık ve değer alanında
kendini hissettirmiştir.
Modern dönemde dine karşı gelişen pozitivist politikalar, dini insanlık
tarihinden silmeyi amaçlamıştı. Ancak post-modern dönemle birlikte dine tekrar dönüş eğilimleri güç kazanmıştır. Bu çerçevede büyük dünya dinlerinin
yanısıra kültler, mitler, ezoterik düşünceler de öne çıkmaya başlamıştır. Tam bir
karnaval halini almaya başlayan dünya inançlar sahnesinde okült ve gnostik
sistemler güçlü biçimde ortaya çıkmaktadır.
René Guénon pek çok mistik ve ezoterik düşünürü etkilemiş bir
yazardır. O sadece eserleriyle değil yaşantısı ve tercih ettiği manevî yol
ile de belirginleşmiştir. Bu çalışmanın amacı, onun düşünce yapısı üz erinden gnostik öğretinin temellerini tanıtmak ve teolojik açıdan tartı şmaktır. Modern zamanlar bir yandan dinin gerilemesine tanıklık ederken diğer
yandan da dinin en mistik formlarının belirli çevrelerde yaygınlık kazanmasına
sahne olmuştur. René Guénon, ezoterik/Batınî fikirler üzerine yoğunlaşanların
ilgisini çekmeyi başarmıştır. Fikirleri kadar kişisel yaşamı da hayli ilgi çekici
olan Guénon, dinsel mistisizm üzerine kurulu bir entelektüel çevre oluşturmuş,
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değişik inanç ve kültürden pek çok insanı etkilemiştir. Kendisi Müslümanlığı
kabul etmiş olmasına rağmen, diğer dinlerden entelektüellerin düşünceleri
üzerinde de etkili olmuştur.
Dünya genelinde dine dönüş eğilimleri, bir yandan dinsel dogmatizm ve
mezhep çatışmalarını yükselterek dinin çok yönlü istismarına kapı aralarken
diğer yandan da eğitimli kesimler arasında yeni mistik kültlerin yayılmasına
sahne olmaktadır. Dinler arasındaki iletişim ve diyalog çalışmalarının sistemli
biçimde arttığı bir dönemde, Guénon’un dinlerin aşkın birliği, sahih gelenek,
sahte maneviyat ve modernizm eleştirisi konusundaki görüşlerini gündeme
taşımak, inanç sorunlarını anlamada yararlı olabilir.
Din-Gelenek-Hakikat İlişkisi ve Dinlerin Aşkın Birliği
Modern gelenekselci öğretiye bağlı düşünürlerin ısrarla üzerinde durdukları konuların başında dinlerin aşkın birliği tezi gelmektedir. Bu tez, gelenekselci
öğretinin varlık ve bilgi öğretisinden eşit biçimde beslenmektedir. Aslında dinler
kavramının çoğul kullanımı da bu çerçevede doğru kabul edilmez. Çünkü ortada
daima tek bir din vardır. O da insanların kavrayış eksikliği yüzünden semboller
ardına gizlenmiş gerçek dindir. Dinlerin birliği görüşü, temelde bu gizli ve sürekli
öğretiye göndermede bulunur.
Guénon’a göre hakikat tarihsel ya da toplumsal bir olgu değildir. Bu nedenle herhangi bir fikir, öğreti ya da doktrinin kaynağını belirlemek çok da önemli
değildir. 1 Özellikle geleneksel hakikat için bir tarihsel bir köken belirleme hem
imkânsız hem de yanıltıcıdır. Tradisyonel gerçeklik beşerüstüdür ve böyle olduğu
için hiçbir zaman sistematik bir biçim altında formulize edilemez.2 Bu durum hakikatin sınırsız oluşundan ve tarihsel formların ötesinde bulunmasından kaynaklanır. Hakikat somut ve tarihsel bir görüntü altında tecelli etmesi kaçınılmaz bir
kozmik harekettir. Ancak bu, gerçek öğretinin kaba bir taklidinden öteye geçemez. Kaba taklit nitelemesi dikkatlice incelendiğinde din kavramını da içerecek
şekilde kullanıldığı görülür. Gelenek asıl olandır, sürekli olandır; din ise onu
korumak üzere oluşturulan tarihsel formdur.

1
2

Guénon, René, Doğu Düşüncesi, s. 25
Manevî İlimlere Giriş, s. 101
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Guénon düşüncesinde gelenek, yazılı kültürün karşıtı olan şifahî/sözlü gelenek değildir. Bu, onun oldukça dar ve indirgemeci anlamıdır.3 Gerçi inisiyasyon
yasası gereği hakikat, sözün dışındaki araçlarla, gizli yol, ritüel ve simgelerle
devam ettirilir. Ancak inisiyatik gerçeğin şifahî kültüre indirgenmesi doğru olmayacaktır. O nedenle gelenek konusunda sıkça yaşanan talihsizliklerden biri,
geleneğin âdet ile karıştırılmasıdır. Gelenek beşerüstü iken, buna karşılık âdet
kesinlikle köken itibariyle beşerîdir ve zorunlu olarak bir dejenerasyona ve dönüşüme açıktır.4
Gelenek ile âdetin birbirine karıştırılması, modern zamanlara özgü sahtecilik ve yüzeysellik furyasının çarpık bir sonucudur. Bunun iki büyük zararı vardır:
1- Mekanik biçimde ve geçerli nedeni olmaksızın, insanları bir takım fiilleri yapmaya iter. Bu pasif tutum, sapkınlıkların düşünsel etkisini artırmaktadır.
2- Bunun sonucu olarak da gelenek insanların gözünde gülünç duruma
düşmektedir.5
Gelenek tanımlarındaki en büyük eksiklik, entelektüel öğenin hiç dikkate alınmamasıdır.6 Her geleneksel öğreti kutsalın tecrübesine dayanır. Modernler zihinsel yetersizlikleri nedeniyle metafizik gerçekleri anlayamazlar. Çünkü hakikati “görmek”, salt zihinsel bir tecrübe olmayıp var oluşsal bir katılmayı ve
hatta gelenek içinde erimeyi gerektirir. Modernler hem zihinsel anlamda hem de
kozmolojik düzeyde tam bir körlük içinde bulunduklarından, geleneksel hakikati ve kutsal olanı algılama şansından mahrumdurlar.
Kadim geleneklerin farklı olduklarını düşünmek, tam bir modern yanılgıdır ve tradisyonel doktrinin ne olduğunu bilmemekten ileri gelir.7 Görünüşe aldanmamak gerekir. Gelenek birdir. Amaç ve doktrin hepsinde aynıdır. Ancak
nihaî amaç bir ve aynı olmakla beraber buna ulaşmayı mümkün kılan yolların
çeşitli olması tabiî ve gereklidir. Guénon, inisiyasyon (seyr-u sulûk) olarak nitelediği mistik ve ezoterik geleneğin farklı örnekleri üzerinde durur. İslam inisiyasyo-

3
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7

Doğu Düşüncesi, s. 77
Manevi İlimlere Giriş, s. 20 vd.
Age, s. 30
Doğu Düşüncesi, s. 78
Manevi İlimlere Giriş, s. 100
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nunda tarikatların, Hindu geleneğinde ise Yoga’ların çeşitliliğinin, aslında bir
ve aynı yolun zorunlu şubeleri olduğunu düşünür. 8
Geleneksel öğretiler arasında amaç birliği olduğunu göstermek için,
dinsel kültürlerdeki mistik sistemlere öne çıkarılır. Çünkü hakikati temsil gücü
bunlardadır. Yahudi Kabalası, Maniheizm, İslam Tasavvufu, Taoculuk, Hinduizm, Şamanizm vb. dinlerin bu mistik ekolleri arasında benzerliklerinin
olması son derece tabiî bir husustur. Bu, onların hakikate ve kutsala olan yakınlıklarından ileri gelir. Bunların birbirlerinden alıntılar yapmış olması söz konusu olamaz. Sadece kaçınılmaz olarak tüm tradisyonlarda görülen bir ’eşdeğerlilik’ vardır.9 İnisiyasyonun ebedî ve değişmez oluşu görüşü buraya dayanır.
Bu açıklama dinlerin ilk aşamasında görülmeyen ancak zamanla ortaya
çıkıp somutlaşan bâtınî-tasavvufî akımların, diğer kültürlerden etkilendikleri
iddiasını geçersiz kılmak üzere geliştirilmiş olmalıdır. Böyle bakıldığında, yükselen her şeyin birbirine benzediği ya da kutsala yaklaşıldıkça biçimlerin
önemsizleştiği fikri merkezde yer alır.
Bâtinî doktrini kabul etmeyenlere yönelik alaysı bir dokundurma dikkat
çeker: “İslam tradisyonu ilahi lütuf, hakikatin zekâ yani zekânın içsel ve daha gerçek
yönü, insanların budalalık ve cahilliğine katlanmayı gerektiriyor. Bu da tabiî ki
Kur'an'da 72 kez öğütlenmiş olmasının da gösterdiği gibi, çok özel bir önem taşıyan sabır
erdemini gerektiriyor.” 10 Bu söylem, tasavvufçuların “zâhir uleması”na karşı
kullandıkları üslûptur. Bu üslup bâtın ulemasının (mistikler ve ezoteriklerin)
zâhir ulemasına (teologlar, kelamcı ve fıkıhçı ve hadisçiler) karşı kullandığı
söylemle büyük oranda örtüşür.
Guénoncu literatürde din (religion) kavramı merkezî değildir. O daha
çok gelenek (tradition) kelimesini tercih eder. Bunun görünürdeki nedeni,
çağdaş Batı toplumunun dine yüklediği olumsuz anlamdır. Din kavramının
dayandığı “bağ, bağlayan” anlamlarından iki sonuç çıkarılmaktadır. ilki; insanları yüksek bir ilkeye bağlayan, diğeri ise insanları kendi aralarında bir
birbirine bağlayan. Din (religion) kelimesinin etimolojik anlamı üzerinde duran

8
9
10

Age, s. 99
Geleneksel Formlar ve Kozmik Devirler, s. 59
Manevi İlimlere Giriş, s. 14
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ve Greko-Romen, Yahudi ve Hıristiyan dünyadaki kullanımlarından örnekler
veren Guénon, dinin esas olarak üç unsurun (akide, ahlâk ve ibadet) birle şiminden ibaret olduğunu söyler. Bunlardan birinin eksik olduğu yerde dinin varlığından söz edilemez. Bu, İslam’ın da kabul edeceği bir yaklaşımdır. Akide dinin entelektüel yönüne, ahlâk sosyal yönüne, ibadet ise
ayin/ritüellerle ilgili yönüne işaret eder. 11
Gelenek-din ilişkisinde gelenek aslî unsurdur. Din, geleneğin sadece
bir vechesi ve dışsal tezâhürüdür. Esas unsur olan gelenek, zaman ve
mekânda herhangi bir din şeklinde açığa çıkabilirken, başka bir bağlamda
da daha farklı bir din olarak tezahür edebilir. Öyle görülüyor ki Guénon Batı'daki din anlayışını esas almıştır. Zira Batı'da din, aşırı kurumsallaşma olgusu
çerçevesinde ele alınmıştır. Üstelik ne Yahudilikte ve ne de Hıristiyanlıkta
diğer dinsel gelenekleri onaylayan bir yaklaşım söz konusudur. Guénon, diğer mistik geleneklere ontolojik bir meşruiyet sağlamak ve din kelimesinin
Batı’da kazandığı dezavantajlarından kurtulmak amacıyla daha sempatik ve
kapsayıcı gelenek (tradition) kelimesine yönelmiş olmalıdır.
Guénon'un düşüncesinde Hinduizm’in ağırlıklı yeri vardır. Hindu öğretisi onun zihin dünyasının oluşumunda derin izler bırakmıştır. Teolojik ve gnostik
değerlendirmelerinde, gençlik yıllarında Hindu rahipleriyle olan ilişkisinin etkilerini
görmek mümkündür. O’na göre “Hint geleneği, özgül olarak dini olan hiçbir şeyin bulunmadığı, buna karşın geleneğin tüm dallarının yekvücut ve bölünmez bir bütün oluşturdukları bir örnektir.”12 Bu nedenle Hindu doğal bir metafizikçi sayılmaktadır.
Guénon'un çevrimler öğretisi incelendiğinde onun bu fikri nerdeyse tamamıyla
Hindu kozmolojisinden aldığı görülecektir.13 Guénon'un yakın arkadaşı ve öğrencisi
olan Martin Lings, onun Batı'ya kutsal hakikati anlatmak için, daha sempatik görünen
ve dogmatik yönü zayıf bir din olan Hinduizmi seçtiğini belirtir.14
İlkelerini geleneksel doktrinlerden alan farklı düzeylerdeki tüm kurumların,
geleneğin kapsamı içine alınması gerektiğini söyleyen Guénon15 tradisyonların kö-
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keni sorunu ile ilgili değerlendirmeler yapar: ”Tradisyonların kökeninin kuzeyde olduğunu düşünüyorum. Hatta kutuplarda olduğuna inanıyorum. Bu husus, Veda'larda ve
başka kutsal kitaplarda geçer... Tradisyonların kökeni ne doğu ne de batı, kutupsaldır. Bu
merkez bazı dönemlerde batıda, bazı dönemlerde ise doğuda bulunmuştur. Fakat bu merkez
'tarihsel' denilen zamanların başlangıcından çok önce, kuskusuz doğudaydı.”16 Hakikatin
merkezini Doğu olarak göstermesinde Doğu dinlerine duyulan sempatinin etkili
olduğu düşünülebilir.17 Hakikate coğrafî bir merkez saptanmasının ve tradisyonun merkezinin kutuplar (kuzey kutbu) olmasının hangi sorunu çözdüğü çok
açık değildir.
Gelenek-din ilişkisinde İbrahimî dinlerin teistik din anlayışı yerine, doğu
dinlerinin özellikle Hinduizm'in kutsal gelenek anlayışından hareket edilmiştir.
Bunun sonucu olarak geleneğe din karşısında ontolojik bir öncelik tanınmıştır. Bu
abartılmış kutsallık motifi adeta, içinde her şeyi eriten bir kazan gibidir. Guénon'a
göre süregelen kutsal bir gelenek söz konusudur. Zuhûr süreci içinde bu geleneksel hakikat, farklı formlar edinmektedir. Dinler Guénon'a göre bu formlardan
başka bir şey değildirler. Fakat aynı zamanda bu formların zahirî yönlerini paradoksal olarak zorunlu görmektedir. Tanrı fikrinin belirsiz olduğu bazı Doğu dinleri açısından bu değerlendirme uygun olabilir. Ancak İbrahimî dinler açısından
ve özellikle İslam bağlamında düşünüldüğünde bu ciddî bir sorundur. Çünkü
İslam öğretisiyle, soyut kutsallık fikri üzerine kurulu elitist bir modeli bağdaştırmak pek mümkün görünmüyor.
Zâhir-Bâtın Düalizmi
Ezoterik düşünce sistemlerinde yer alan zâhir-bâtın düalitesi, Guénoncu düşüncenin de temelidir. Gelenek, hakikat ve kutsallık kavramları üzerine kurulu bir
düşüncenin bu ayrıma gitmesi mantığının gereğidir. Kutsal gelenek ve sır motiflerini temellendiren ve onlara işlerlik sağlayan zorunlu epistemolojik zemini ancak
zâhir-bâtın ikilemi sağlayabilir.
Zâhir-bâtın düalitesi, sadece epistemolojik değil aynı zamanda ontolojik bir modeldir. Adı ve taşıdığı biçim her ne olursa olsun, söz konusu olan her zaman zâhir ve
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bâtın'dır. Guénon’a göre bunlar tabiatları gereği böyledir.18 Yoksa bu ayrım, geleneksel öğretiyi ellerinde tutanların düşüncelerinden kaynaklanmaz.
Zâhir, daha basit ve daha kolay kavranılanı içeren ve bu nedenle herkese açık
olan yazılı öğretide yer alır. Bâtın ise içte, gizli ve şifahî öğretinin konusudur.19 Bunlardan kışr ve lubb temsili İslam tasavvufunda yaygındır: “Kabuk (el-kışr), şeriat yani
herkesçe izlenilmek için ortaya konulan, herkese hitabeden dinin zahirî yasalarıdır. Çekirdek
(el-lubb) ise, hakikat, öz, gerçektir. Şeriatın tersine, buna herkesin gücü yetmez...”20 Düşünürümüz meyve sembolünün kalple bir ilgisi olduğu kadar aynı zamanda "kozmosun altın yumurtası güneşle de bir ilgisi olduğunu” düşünmektedir.
Diğer bir örnek ise çember sembolizmidir. Çemberin merkezinde hakikat yer
alır. Çemberin üzerindeki sonsuz sayıda noktalardan merkeze yarıçap çizilebilir.
Benzer şekilde, pek çok zahirî yol vardır. Ancak hakikat tek ve değişmezdir.21
Bu açıklamanın getirdiği ancak mantıksal olarak bizim dile getirmemiz beklenen sonuç galiba şudur: İslam da çemberdeki noktalardan biridir. Bu yönüyle çizgi
üzerindeki diğer noktalarla yani dinlerle aynı değerdedir. Buna karşılık mistik yollar
da eşdeğerdir. Tıpkı merkeze yani hakikate ulaştıran sufi yolun diğer mistik yollarla
eşdeğer olduğu gibi…
Guénoncu düşüncede önemli kavramlardan bir diğeri de “varlıkların çokluğu”
(kesret)dur: ”Gerçekten varlıklar çokluk içinde bulundukları andan itibaren hangi realisasyon içinde olursa olsun oradan hareket etmek zorundadırlar. Ama bu çokluk aralarından pek çoğu için aynı zamanda onları durduran ve tutan bir engeldir. Meyvenin kabuğunun içinin görülmesini engellediği gibi...”22
Zâhirin paradoksu şudur: O, hakikatin tecellisi için zorunludur. O olmazsa ’yol’
oluşmaz. Ancak, zâhir aynı zamanda hakikati örten bir perde/hicâb ve onunla aramızda bir engeldir. Her gelenekte iki eğilim vardır. Birisi zâhirle, görünen ile yetinmeyen, onun ötesindeki hakikate ulaşma çabası içinde olan bâtınî eğilim. Diğeri ise
meyvenin kabuğuna, dışta olana, zâhire takılan anlayıştır. Dinsel gelenek içinde
zâhirle yetinen insanların büyük bir bölümü için zâhirî yasa bir rehber niteliğinden
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çok kaçınılmaz olarak bir bağdır. Fakat aynı zamanda onların yolu şaşırmalarını ve
kaybolmalarını önleyen bir teminattır: ”Böylece nuru doğrudan seyredecek güçte olmayanlar, hiç olmazsa nurun yansımasını alırlar. Herhangi bir biçimde de olsa, ilkeye bağlı
kalırlar, ancak hiçbir zaman onun gerçek bilincine varamazlar.”23
Bâtına ve hakikate yönelmiş olan kişinin, zahiri bilmemesi mümkün değildir.
Zira fazla olan (bâtın) az olanı (zâhir) içerir. Hangi gelenek olursa olsun öze ulaşmak için geleneğin öngördüğü zahirî yasaya katılmak önkoşuldur. Zahirî yasa
inanç, ahlak ve ibadetleri kapsar. Geleneksel tarzın daha doğru bir ifadeyle ‘yol’un
oluşumunda, zâhir ve bâtın aynı şeyin içsel ve dışsal yüzüymüşcesine birbirine
doğrudan bağlı şeyler olarak telakki edilmektedir. Bu nedenle öncelikle dışsal olana
katılıp zâhirî yasayı tecrübe etmek daha sonra da içsel olana, bâtına nüfûz etmek gerekir.24
Zâhirî yasaya anlam ve hayat veren şeye yani bâtına ulaştığımızda zâhirin ne
gibi bir anlamı ve geçerliliği kalır? Guénon zâhirin bir aşamadan sonra terk edilebileceği fikrini bir yanılgı olarak görür ve reddeder: Ona göre bâtınîliğe(inisiyasyon)
ulaşıldıktan sonra bu zâhirîliğin terk edilmesinin gerektiği zannedilmemelidir.25
Zâhirî yasa, insanların çoğu için zâhir hâlâ onları yolda tutan, bâtına ulaşma fırsatını
saklı tutan bir imkândır. Bu imkânın farkına varılmasa dahi zâhir böyle bir işlev
görür: “Din bir yaşam biçimidir. Oysa hakikat saf bilgidir. Şeriata anlam kazandıran şey
bu hakikat bilgisidir. Öyle ki bu geleneğe katılanların çoğu bunun bilincinde bile olmazlar.”26
Zâhir-bâtın ayrımı için kullanılan örnekleme ise kavrayış ve ifade kavramlarıdır. Bâtın, içsel gerçekliğin her türlü formun ötesine geçerek ’kavrayış’a, zâhir ise
kavrayışın “ifadesi”ne tekabül eder.27 Her metafizik öğretide bâtınî bir özün bulunudğu fikrini içeren bu öğretide, bâtınî olanın en önemli vasfı hatta doğası, “ifade
edilemez” olmasıdır.
Her gelenekte zahir ile bâtın arasındaki gerilim aynı değildir. Örneğin bütün
geleneksel öğretiler arasında İslam öğretisi zâhir ve bâtın kavramlarını net bir şekilde
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ayırır. Guénon bu ayrımın şeriat-hakikat kavramsallaştırılmasıyla ifade edildiğine
dikkat çeker.28
Bu ayrımın Müslüman geleneğinde sufî teolojide yapıldığını biliyoruz. Zaten
Guénon da İslam sufizminin tezlerini öne çıkarmakta ve gerçek İslam öğretisi derken tasavvufun kendine özgü bâtınî yorumlarını esas almaktadır. İslam öğretisi söz
konusu edildiğinde model ve muhatap olarak tasavvufu kabul etmektedir. Tasavvufun kökeni problemi onun, dinsel öğretinin kalbi olduğu iddiasıyla çözülmektedir: “Sufîzm dışarıdan gelmedi. Sonradan ilave edilmiş bir şey de değil. Aksine, İslam’ın özüne ilişkin bir parçadır. Bunsuz İslam öğretisi eksik kalır.”29
Bu bakış açısında köken sorunu önemsizdir. Zira hakikat tarihsel bir olgu
değildir: “Köken sorunu o kadar önemli değildir, ikinci dereceden bir öneme sahiptir. Öze
ilişkin bir tartışma değildir.”30 Tasavvufun diğer bâtınî ekollerle tarihsel değil de, özsel
ve eşdeğer bir ilişkisi olduğu sonucuna varıyoruz. Bu tasavvufa yüklenen anlam ile
ilgilidir. “Tasavvuf özü itibarıyla saf metafiziktir. Geleneksel ilimlerin bir devamı ve uygulamasıdır.”31
Tasavvuf hem hakikat ve hem de aynı zamanda ona ulaşmak için gerekli olan
yolları içermektedir. Tasavvufî geleneğin uygulaması olan tarikatlar, hakikate götüren yollardır. Guénon, zâhir-bâtın temasını temellendirirken başvurduğu çember ve
merkez örneğini tasavvufî sisteme uyarlar. Her tarikat, çemberden merkeze doğru
giden yarıçaptır. Çember üzerinde bulunan her nokta bir yarıçapa karşılık gelir.
Sonsuz sayıdaki bu yarıçapların tümü merkezde birleşirler. Bu yarıçapların, kişisel
yaratılışları ve mizaç farklılıkları gösterir ve hakikate giden yollar insanların ruhları
kadar çoktur. Nihâî amaç birdir. Çemberin bir merkezi vardır. Tek bir hakikat bulunur. Hakikat yegâne olunca gördüğümüz tüm bu dışsal farklılıklar önemi yitirir. Kişi
varlığın kutsal anlamını kavrayıp, yüksek hallere ulaşınca tüm arızî sınır ve farklar
ortadan kalkar. Guénon bu hali tasavvuftaki bekâ motifiyle ifade eder ve bunu “kulun sıfatlarının, Allah’ın sıfatlarına yer vermek suretiyle ortadan kalkması” şeklinde tanımlar.32
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Düşünürümüz sufizm teriminden rahatsızdır. Ona göre İslam tasavvufunu,
sufizm terimi yeterince ifade etmez. Bu Batılıların uydurduğu bir kavramdır. İnisiyasyon, tasavvufu karşılayan daha uygun bir kelimedir. Guénon, ezoterik/bâtınî
ekolün bir sürdürücüsü sıfatıyla, her gelenekte olduğu gibi İslam geleneğinde de
görülen zâhir ve bâtın uleması arasındaki rekabete atıflar yapar: “Gerçek şu ki sufi
sözcüğü, Kur'an gibi Arapçadır, kuralları doğrudan Kur'an'dan’dır, ama bu kuralları
Kur'an'da bulabilmek için, Kur'an'ın asıl özünü teşkil eden hakikatlere göre anlaşılıp
yorumlanması gerekecektir. Bu yorumu yaparken sadece zâhir bilginlerinin din, mantık
ve dille ilgili yöntemleriyle hareket edilmemelidir."33
Bu perspektif, tüm ezoteriklerin ortak özelliğidir. Lafızlar, onların tezlerini
meşrulaştırmaya elverişli değildir. O halde, tevile gitmek gerekir. İslam düşünce
geleneği boyunca ortaya çıkan ekollerin görüşlerini meşrûlaştırmada Kur’an’a dayanmaya çalıştıkları ve bunun için de tevîl yöntemine başvurdukları bilinmektedir.
Şu halde bu sorun sadece mistik ve tasavvufî çevrelerle sınırlı değildir. Tevil metodunun bizzat kendisinin yanlış olduğuna değil, başta Bâtınîler olmak üzere çeşitli
mezhepler tarafından son derece savruk, gelişi güzel ve keyfî kullanılmasının yanlış
olduğuna inanıyoruz. Zira zâhirin dili olan dil ve mantık kuralları dışına çıkıldığında, elde kalan şey keyfiliğin dışında ne olabilir ki!
Bâtınî sürecin ayrılmaz bir parçası olarak şeyhe (Hinduizm’de Guru) ve bir silsileye bağlanmak kaçınılmazdır. Hakikate ulaşmak için tevilin yanı sıra tefekkür
şarttır. Bu bakımdan üstatların yazdıkları, tefekkür için bir araç ve dayanaktır. Yoksa
bu eserleri okuyarak mutasavvıf olunamaz. İnsanlar hakikati anlama düzeyi açısından avam ve havas olmak üzere ikiye ayrılırlar: ”Her şeyden önce, yaratılıştan gelen bir
yatkınlık veya istidaat gerekir. Hiç bir çaba bunların yerini tutamaz. Ayrıca düzenli bir
silsileye de bağlanmak gerekir. Çünkü bu bağlanma ile meydana gelen 'manevi tesir'in
iletimi isterse en basit derecede olsun, tasavvufun 'olmazsa olmaz' bir şartıdır. Bir kez bütünüyle elde edildi mi artık bu aktarım, saf ezoterik bir çalışmanın hareket noktası olur.”34
Her türlü söz, fiil, bağlanma bu bâtınî süreç için bir dayanak ve araçtır. Bâtınî
sürecin zirvesi olan yüce özdeşlik makamı, ‘mutlak, koşulsuz ve süreklilik hali olan ve
mümkün varlık sınırlarının ötesini ifade eden bir makam’dır.35 Hakikate ulaşmak derin
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bir tefekkür çabasını gerektirir. İnsanların bir kısmı bunun gereklerini yerine getirmekten mahrumdurlar ve bu nedenle bir ’silsile’ye bağlanmaları gerekir. Bu temellendirme, avâm-havâs ayrımının ihtiyaç duyduğu teorik-teolojik öncülleri sunmaktadır.
Zaman’ın Gnostik Yorumu ve Kozmik Çevrim
Çağdaş gelenekselci Batınî düşüncedeki ana temalardan biri de çevrimler öğretisidir. Bilindiği gibi Hint mitolojisinde yer alan bu inanç, insanlık tarihinin kozmik
bir çevrim içinde yol aldığını belirtir. Bu fikir, tarihe insan iradesinden bağımsız bir
yön ve anlam atfeder. Öğretiye göre başlangıçta kutsalın tezâhürüne mazhar olan
dünyada her şey iyi ve güzeldir, insanlar kutsalın tecrübesini eksiksiz ve doğal yaşarlar. Zamanla asıldan uzaklaşılır. Her şey tersine döner, karmaşıklaşır. Kaosla birlikte birtakım doğal âfetler belirir. Zaman hızlanır. Tekrar zamanın başına dönülür.
Bu çevrim zorunludur. Kozmik bir yasadır. Karanlık çağa ya da Âhir Zaman’a
tekabül eden Kali Yuga kozmik çevrimde kutsala en uzak devreyi, tam bir ifsâd dönemini ifade eder. Kozmik çevrim yasasına göre Kali Yuga’yı kutsal başlangıç dönemi izler. Tıpkı kaostan sonra kosmosun gelmesi gibi… Bu devrevî/çevrimsel
harekette düzen, düzensizlikten sonra gelir.
Çevrimi oluşturan her devrin kendine özgü özellikleri, alâmetleri vardır. Öğretiye göre bu alâmetler salt sosyal ve ahlakî değildir. Doğal düzende ve zamanın
işleyişinde kendini gösterir. İnsanlar hangi çağda yaşadıklarını alâmetlere bakarak
anlayabilirler. Ancak insan çağının farkına varsa bile çevrime etki edemez ve değiştiremez. Sadece çevrimde kendine bir rol seçebilir.
Guénon, kozmik devirler öğretisinin çok net olarak Hindu geleneğinde bulunduğunu ve onun eşdeğerlerinin diğer geleneklerde de gözlendiğini söyler.36 Buna
göre her çağı, tezahürün herhangi bir halinin tekâmül süreci olarak kabul etmek
gerekiyor. Her türlü değişim belirli bir kozmik süreç içinde gerçekleşmek durumunda olduğu için, prensiplerden kaynaklanmayan bir değişimin gerçekleşmesine olanak yoktur. Yani her değişim kendi prensibine tâbidir. Guénon bu öğretiyi, değişik
tradisyonlara tatbik ederken, Hindu mitolojisinde yer alan ve aynı öğretiyi (Kozmik
Çevrim) örnekleyen ’araba tekerleği’ motifine değinir. 37
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Kozmik çevrim öğretisinde devir kavramı, hem kozmik hem de tarihsel (dünyevi, fiziksel ve coğrafî) bir karaktere işaret eder. Kozmik çevrim düzeninde sırası
gelen devir, hem insanların zihinsel dünyaları üzerinde ve hem de toplum ve doğal
düzen üzerinde etkilerini zorunlu olarak gösterir. Çünkü kozmik düzen ile beşeri
düzen arasına gerekli ve sâbit bir tekâbüliyet bulunmaktadır.38 Gelenekselci ekolün
kozmik çevrim kuramı salt zamanı nitelemeye yönelik bir doktrin değildir. Zaman
çevriminin her evresi, sadece olayların belirlenmesinde etkili olmaz. Aynı zamanda bu olayların cereyan ettiği hız da bu evrelerin niteliğine bağlıdır. Yani
olayların gerçekleşme hızı, niceliğe değil niteliğe aittir.39
Kozmik çevrimde sosyal ve doğal olayların mahiyeti ve dünyanın görünümü içinde bulunulan kozmik devrin niteliğine bağlıdır. Ancak durum
bununla da kalmaz. Olayların içeriğinin yanı sıra, olayların vukû buluş hızları da aynı kozmik nitelik tarafından belirlenir: ”Hıza verilen anlam gibi, zaman
içindeki hız niceliksel bir anlama indirgenemez. Çevrimin değişik evrelerine göre, kendi
aralarında benzerlik kurulacak olay dizileri zaman içinde, niceliksel olarak eşit sürelerde olupbitmez.”40
Bu görüşler Hint mitolojisinden alınmıştır: ”Bunun çok belirgin örneklerinden
birini Mantvantara'yı oluşturan, dört Yuga'nm karşılıklı sürelerinin azalan ve küçülen
oranı İçinde bulabiliriz. Bu nedenle günümüzdeki olaylar daha önceki çağlarda eşine
rastlanmayan, görülmemiş bir hızla, üstelik durmadan artan, yükselen bir hızla cereyan
etmektedir. Ve bu hız, çevrimin sonuna kadar artmaya devam edecektir… Zaman, devamlı
artan bir kabz yani daralma hali ile ifade eder. Bu halin son sınır 'duruş noktası’na tekabül
eder.”41
Çevrimin başlangıç dönemleri kutsalın dolaysız yaşandığı, zamanın yavaş
ve dingin ilerlediği huzurlu dönemlerdir. Çevrim dairesel tarzda ilerlemeye
başladığında yani tekerlek dönmeye başladığında, her dönem öncekine kıyasla bir
dejenerasyon oluşturur. Her tezahür süreci, ilkeden tedrici bir uzaklaşmayı içerir. Guénon buna gerçek iniş ya da gerçek düşüş adını verir.42 Kozmik çevrimin
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izlediği süreçte sürekli olarak aşağıya doğru inen bir hareket söz konusudur:
“Bu, ilkeden tedrici bir uzaklaşma anlamına gelen zuhur sürecinin kronolojik bir ifadesidir.
Çevrimin sonuna yaklaşıldıkça, olayların hızının artışını, ağır cisimlerin yukarıdan
düşüşü sırasında görülen hıza benzetebiliriz. Bugünkü insanlığın gidişi, gerçekten de bir
yokuşun tepesinden fırlatılan hareketli bir cismin inişine çok benzemektedir. Bu hareketli cisim
aşağıya ne denli yaklaşırsa hızı da o denli artmaktadır.”43
Guénon, kozmik çevrimin inici hareketini, zuhûr sürecinin zorunlu bir ifadesi olarak değerlendirmektedir: “(Kozmik iniş) varoluşun pozitif ya da öz kutbundan
hareket edip negatif ya da madde kutbuna doğru inen hareketle gerçekleştiği için, buradan
her şeyin gittikçe, nitelik yönü azalan fakat nicelik yönü artan bir görünüm kazanmaktadır. Bu nedenle çevrimin son dönemi her alanda niceliğin egemenliğini sağlamaya doğru
özel bir eğilim göstermek zorundadır.” 44
Kozmik düşüş hızlandıkça her şey bozulmakta, zaman hızlanmakta ve
bunun sonucunda nitelik kaybolarak nicelik ve madde egemen olmaktadır.
Guénon bir kitabının adını Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alâmetleri olarak yazar.
Doğal çevre de değişikliğe uğrar. Bu dönem belirli bir kozmik âna tekabül etmektedir.45
Yeniden ayağa kalkma ve her şeyin tekrar normale dönmesi, kozmik düşüş'ün bütünüyle tamamlanmasını ve bir çevrimden diğerine geçiş anını öngörmektedir. Ancak bu özel anı elbette herkes değil, çevrimin tohumlarını hazırlamakla görevli çok az sayıda özel ve seçkin insanlar anlayabilecektir.46
Guénon düşüncesinde tüm ezoterik/bâtınî ve mistik ekollerde olduğu
gibi seçkincilik (elitizm) önde gelen temalardan biridir. Buna göre mistik öğretiler, bu birinci sınıf insanlara özgü birinci sınıf hakikatlerdir, insanların çoğu ise
yine Guénon’un ifadesiyle budalalık yaparak bu hakikati bir türlü anlayamazlar.
Oysa bizler, istesek de istemesek de beşerî ve kozmik düzenle birleşmek zorundayızdır. Şu halde içinde bulunduğumuz çevrimsel dönemin kozmik koşullarıyla
kuşatılmış bulunmaktayız. Felaketler, yıkımlar, acılar, çarpıklıklar vb. tamamen
kozmik devrin gidişatının itici (descendent) bir hareket içermesinden dolayıdır.
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Guénon, yaşadığımız doğal ve sosyal felâketler karşısında son derece rahattır.
Telaşa gerek yoktur. Zira her şeyin vakti gelince olacağına inanan biri için bu
gecikmenin önemi yoktur: ”Şartların gösterdiği alâmetler izlenmelidir. Bunlar, hiç de
'umulmadık' alâmetler olmayıp, hem genel düzenin hem de beşerî ve kozmik düzenin kendine özgü açıklamalarından başka bir şey değillerdir.”47
Çağların alâmetini izleyen Guénon, bir tür teselli teolojisi önerir. Yeni
bir dönemin hazırlanması için bir başlangıç noktası oluşturmak üzere Manwantara'nın
sonunda herşeyin buluşması gerekiyor: ”Tüm tradisyonal veriler uzun süreden beri
Kali-Yuga'nın içinde bulunduğumuzu gösteriyor. Kali-Yuga'nın tasvirleri bugünkü
çağın karakterlerine en çarpıcı biçimde uyan, ileri bir evresinde bulunduğumuzu gösteriyor.”48
Guénon çağımıza özgü olan sapkınlık ve anormalliği Kali-Yuga'nın son evresiyle olan bağlantısıyla açıklamaktadır. Guénon bu öğretiyi (ona göre hakikatin bilgisi olan şey) yadsıyanların durumunu ele alır ve yadsımanın hiçbir şeyi ortadan
kaldıramayacağı aksine yasanın, yadsıyanların aleyhine döneceği uyarısında bulunur.49
Tüm bu anlatılanların İslam gibi aksiyoner bir dine nasıl uyarlanabileceği merak konusudur. Bu uyum, gerçekten teorik ve teolojik bir zorlamayla, aşırı yorum ve
tevillerle başarılabilir. Ancak varılan noktada, İslam’ın öğretisine ve Peygamberin
tecrübesine aykırılığın nasıl giderilebileceği ya da çelişkinin nasıl gözden uzak tutulabileceği önemli bir problemdir. Gerçi İslam geleneğinde henüz tasavvuf kurumsallaşmadan önce eylemsizliği ve pasifliği yücelten bir din anlayışı cebr ve kader doktrini görünümünde Müslümanların gündemine girmiştir. Ancak bu açık sapma düşünen zihinler tarafından derhal deşifre edilmiştir. Ancak bu kez kuşatma daha donanımlı, literatüre hâkim, bilgili kendini uyarlamış bir söylemi arkasına alarak meydana
çıkmıştır. Bu yüzden de etkisi daha derin ve uzun olmuştur.
Sahte Maneviyat Uyarısı!
Guénoncu düşüncede çağımızın en belirgin yönü her şeyin özünden saptırılması ve bozulmasıdır. Bunun en önemli göstergesi dilin bozulması’dır. Dilde
yer alan pek çok kelime, anlamı açısından yön değiştirmiş ve asıl anlamına karşıt
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bir anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Guénon bu açıdan özellikle gelenek kelimesinin yersiz ve tehlikeli kullanımına dikkat çeker.50
Modernler tradisyon ile âdeti her zaman birbirine karıştırdıkları için, basit
âdetlerden ibaret olan her şeye tradisyon (gelenek) adını vermektedirler. Bu tradisyonun gerçek anlamının bilinmeyişinden dolayıdır.51 Fakat burada aynı zamanda modern zamanlara özgü bir şey varlığını hissettirir ki o da her yerde örülen, ‘sahtecilik’tir: “Burada sahtecilik zihniyetinin bir tezâhürü de söz konusudur. Artık
tradisyonun kalmadığı bir yerde, bu boşluğu zahirî olarak taklitleri doldurur...”52 Buna
göre âdet gelenekten farklı bir şey değil aksine ona karşı şeydir. Bu durumlar için
gelenek-karşıtı (anti-tradisyonel) nitelemesi kullanılır.
Modern dünyada geleneğin yerini almak üzere sahte ve taklit gelenekler
geliştiğine göre, peki gelenekçiler nerede duruyor ve kendilerini gelenekçi olarak
niteleyenlerin yaptıklarının ve söylediklerinin karşılığı nedir? Guénon, modern
dünyada ortaya çıkan gelenekçi akımlar hakkında pek de olumlu düşünmez:
“Gelenekçiler, gelenek hakkında hiçbir gerçek bilgiye sahip olmaksızın, geleneğe doğru sadece bir tür eğilim ya da istek duyan kişilerdir, işte gerçek 'geleneksel' düşünce ile 'gelenekçi' düşünce burada ayrılır. Geleneksel düşünce bu bilgiyi özünde bulundurur ve
hatta nerdeyse bizzat bu bilgiyle özdeş olur. Oysa 'gelenekçi' ancak basit bir 'araştırıcı'
olabilir. Ve kaybolma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çünkü şaşmaz ilkelere ve yön göstergesine sahip değildir.”53
Gelenekçi her şeyden önce geleneğin gerçek anlamından habersizdir. Bu
nedenle o ancak bir araştırmacı düzeyinde etkinlik gösterebilir. Yanılsamalara
düşme ihtimali, onu her an sahte fikirlerin etkisi altına sokabilir.
Bazen de geleneksel hakikate duyulan özlem ve kutsala kavuşma arzusu,
sahte maneviyata temel olabilir. Yani bir toplum geleneksel ilkelerden saptığında,
kaybettiği değerlere tekrar yönelme ihtiyacı duyar. Buna engel olmak için topluma
'sözde kurallar' sunulur. Ve neticede karşı bir gelenek oluşturulur.54 Bu olumsuz
oluşumda en büyük yanıltıcı unsur adetler olmaktadır. Âdetlerden örülü ”sahte

50
51
52
53
54

Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alametleri, s. 245
Age, s. 29
Agy
Age, s. 248
Manevi İlimlere Giriş, s. 30

Gelenekselci Öğretide Gnostik ve Okült Etkileşimler  263

gelenekler” her şeyden daha çok “karşı-tradisyon” hareketini hazırlar. Bu süreç doğrudan ya da bilinçsizce işleyebilir, ancak sonuç değişmez.
Bunun kozmik çevrimle yakın bir bağlantısı vardır: “Bu taklidi ve bu çarpıtmayı mümkün kılan şey nedir? Hatta deyim yerindeyse çevrimin iniş istikametinde ilerledikçe kendi türü içinde bunu daha çok mümkün ve daha mükemmel yapan şey nedir? Bunun temel nedeni, en üst nokta ile en alt nokta arasında mevcut olan ters analoji içinde
yatmaktadır... Bu tür taklitler her şeyi nicelik bakış açısına indirgeme çabasının tam ifadesidir…”55
Sahtecilik ve taklitçilik eğilimlerinin, kozmik çevrimin doğasına bağlı zorunluluğu ve karşı koyulamazlığı vardır. Sahte maneviyatın yıkıma götürülmesi için
sapmanın sonuna kadar ve varabileceği noktaya kadar gitmesi gerekir. Böylece
Kali-Yuga yani diğer bir ifadeyle karanlık çağ (âhir zaman) tamamlanabilecektir:
“...her iki durumda da, çevrimsel zuhurun son noktasıyla ilgili şeylerin söz konusu edildiği
gayet açıktır. İşte, ‘nihaî an’ın yeniden ayağa kalkışı ya da dirilişi, en kesin bir şekilde ve
tam olarak, bütün eşyanın, yıkılma durumuna göre, tam tersine dönüş gibi gözükmesinin
nedeni budur.”56
Tüm bunlar ilahî planın öngörüsüdür. Ancak yine de karşı maneviyatın
içeriğini oluşturan âdetlere saygı göstermek, Guénon’a göre, temelde ’budalalığa
saygı göstermekten başka bir şey değil’dir.57 Hatta daha da tehlikeli bir durumdan söz
edilmektedir. Karşı-geleneğin yaygınlaşması, ’deccal'ın hâkim olması’ demektir.58
Karşı-gelenek hareketi, modern dünyanın son eseri olarak gelecek çevrimin ‘Altın Çağı’nı süratle hazırlayacaktır. Guénon, ilahî planın kaçınılmaz işleyişi karşısında ’şeytanın aptallığı’na dikkat çeker. Şeytanı kişileştirmek gerekmez.
Önemli olan tekâbül ettiği ’metafizik rol’dür.59
Sahte maneviyât eleştirisinde düşünürümüzün oldukça dikkatli ve özenli
davrandığı görülmektedir. Zira mistik akımların aldığı en yoğun eleştiri kutsalın
istismarı noktasında yoğunlaşmaktadır. Burada Guénon’un haklı göründüğü
önemli bir nokta vardır. Geleneğe yönelme arzusu, insanlar üzerinde nostaljik
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etkiler yaparak hem onları ve hem de geleneğin kendisini gülünç duruma düşürmektedir. Geleneğe duyulan sempati insanları pasifize ederek saçma ve tehlikeli
telkinleri kabule hazır bir zihin yapısına yol açmaktadır.
Modernizme yönelik tepkiler, eğer iş bu noktada kalırsa, bundan hiçbir
somut sonuç beklenemez. Ayrıca materyalizmle mücadele etme bahanesiyle oluşan
tutarsız, etkisiz gelenekçi eğilimler ile yeni ruhçuluk akımı... Bunların tümü
Guénon’a göre gelenek düşmanı hareketin bilinçsiz yardımcılarıdır.60
Modern Dünyanın Gnostik Yorumu
Pek çok Batılı, Batı’nın merkez uygarlık olduğunu ve diğer uygarlıkların ya
da kültürlerin önemli olmadığını düşünmektedir.61 Doğu ve Batı söz konusu edildiğinde, kendimizi hemen yanlış anlama ve yanıltıcı yargılarla dolu bir alanda
buluruz. Burada, Batılılarca geliştirilen Avrupa-merkezli klasik önyargılar büyük
sorun teşkil eder. En temel klasik önyargı, uygarlık anlayışı ile ilgili olandır. Buna
göre, tüm uygarlıkların kökeni Yunan'a ve Roma'ya dayanmaktadır. Oysa
Guénon, doğru olanın tek bir uygarlıktan değil, farklı uygarlıklardan bahsetmek
olduğunu vurgular.62 Onun uygarlık anlayışının temelinde zâhir-bâtın karşıtlığı
teması yatar. Nasıl ki tek ve sabit ilke olan hakikat, zuhûr sürecinde farklı görünümler alıyorsa, işte bu anlayışın zorunlu sonucu olarak da farklı ve özgün uygarlıklar olmalıdır. Ancak Guénon, modern dünya hakkında daha farklı düşünür.
Modern zihniyet kesinlikle bir uygarlık olma sıfatını hak edemez. O tümüyle
kendine özgüdür.
Batı yalnızca Doğu medeniyetine değil Avrupa Orta Çağına da tepeden
bakmaktadır. Bunun nedeni Batının geliştirdiği ilerleme denen uydurma bir kavramdır. Bu ilerleme hurafesiyle hesaplaşmak gerekir. O zaman Batı’nın tüm
övünçleri ve kibri boşa çıkacaktır: “Batılıların ilerleme dedikleri şey, Doğulularla göre
değişme ve istikrarsızlıktır. Modern çağın en ayrıcı özelliği olan değişme ihtiyacı, Doğuluların gözünde, açık bir din olma alâmetidir. Dengeye varan kimse bu ihtiyacı duymaz,
bilenin artık aramaya gerek duymadığı gibi...”63
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Batının kusurları yapısaldır ve modern dünyadaki fikirlerin çoğu sahtedir.
Sahtelik modern zihniyetin belirgin özelliğidir. Bu da diğer bir özelliğini ele vermektedir: Niceliğin egemenliği...
Modern çağın karakteristik özelliği, niceliğin egemen olduğu bir çağ oluşudur. Her şeyi nicelik görüş açısına indirgeme eğilimi hâkimdir. Ve bu bakış açısı
(niceliksel) modern cağlarda insanlığın ulaştığı çevrimsel sürecin koşullarını bütünüyle yansıtmaktadır. Demek ki sahteliği doğuran niceliksel bakış açısı, içinde
bulunulan kozmik çevrimin zorunlu bir sonucu ve onun bir alâmeti olmaktadır.
Batının üstünlüğü, nicelinin egemenliğinin bir ifadesidir. Zira bu zihin yapısı, yalnızca Batıda doğmuş olup Doğu'daki etkisi ise batılılaştırmadan başka bir şey sayılmamalıdır. Guénon burada basit bir coğrafî değil metafizik bir ayrımı söz konusu eder. Zira ona göre bir de ’simgesel bir coğrafya’ vardır. Aynı zamanda da Batı,
güneşin battığı yeri ifade etmektedir.64
Batı’nın uygarlık ve bilim dediği şeye başkalarının da kalkıp barbarlık ve
cehalet diyebileceğini ve bu kavramların, Batının tekelinde olmadığını belirten
Guénon, Modern bilim anlayışını ele alır. Modern Batının bilimi tahlil ve inhilal
(dispersion) iken Doğu’nun ilmi terkîb ve temerküzdür (concentration).65
İlkesiz Batı bilimi, kısmi bilgilerin yekûnudur. Bir sahada derinleşerek değil,
bölerek, tekrar sonsuza kadar artırır. Daha yukarı basamağa çıkınca tereddütlere
düşer ve sendeler. Guénon, insanlık tarihinin hiçbir döneminde Batınınki kadar
ilkesiz, cahil bir bilim anlayışı görülmediği ve Batının kendi cehaletini ikrar ettikten
sonra kalkıp bunu bir program ve meslek haline getirdiği düşüncesindedir. Bunun
en karikatür örneği olarak ’agnostisizmi’ gösterir.66
Modern zihniyet kesin olarak aşkın ilkelerden mahrumdur. Bunun modern
bilime yansıması pozitivizm ve agnostisizm olmaktadır. Batı cahildir, bilememektedir. Kendisi bilmediği için başkasının da bilmeye hakkı olamaz, diye düşünmektedir. Burada bir cehalet itirafı gizlidir. Guénon bunu, Batının kendi cehaletini
gizlemesinin tek yolu olarak değerlendirir. Oysa bilgi hiyerarşisinde, bilimin tepesinde metafizik yer alır. Zira metafizik, hakikatin saf ve aşkın bilgisidir. Metafizikten yoksun bir bilim, asla hakikatin bilgisini içeremeyecektir. Guénon'un ısrarlı

64
65
66

Age, s. 248
Age, s. 37
Age, s. 47

266 Dördüncü Oturum

olduğu noktalardan birisi de işte burasıdır: “Metafiziğin olmadığı yerde, her çeşit bilgi
ilkeden hakikaten mahrumdur. Böyle olması ona bağımsızlık sağlasa da, şumül ve derinlik
bakımından çok şey kaybettirmektedir. Batı ilmi kopuk bilgiler kesretinde dağılıp-giderken,
olayların ayrıntısı içinde yok olurken, eşyanın hakiki mahiyetini öğrenemez. Bu acziyetini
örtbas etmek için de eşyanın mahiyetinin bilinemeyeceğini” söyler.67 Başka bir yerde de
modern bilimler için “kırıntı” benzetmesi yapılır. Günümüz modem bilimleri,
eski geleneksel ilimlerin yozlaşmış birer kırıntılarıdır. Bu yüzden hiçbir şeyin gerçek açıklamasını yapamamaktadırlar.68
Bir yanılsama içinde bulunan modernlerin durumu, ’Platon'un mağara
mahkûmları’nı çağrıştırır. Mağarada yaşayan ve gerçeklere arkaları dönük olan
insanlar duvara yansıyan gölgeleri hakikat sayarlar.69 Modern bilim gerçekte modern zihniyetin tabi olduğu ‘hızlı çöküş’ün başka bir ifadesi sayılmakta ve 'nitelik
görüntüsünden tamamen yoksun tam bir nicelik görünümü vermektedir.70
Guénon günümüzde nesnelerin gerçek anlamlarına nüfuz etmek yerine,
son derece yüzeysel ve kolaycı yollara sapıldığını söylemektedir. Bunun bir somut göstergesi olarak da modern bilim çevrelerinde bile boş ve içeriksiz tefsir
(exegesis) araştırmaları ve metin eleştirilerinin tercih edilmesini gösterir.71 Modern
bilimi temelinden tenkit eden Guénon, onun geleneksel ilim ile mukayesesini
yapar: “İnisiyatik (geleneksel) eğitimle, ladini eğitim arasındaki temel fark... Basit olarak
dışarıdan öğrenilmiş bilginin burada hiçbir değeri yoktur. Bu şekilde birbiri üstüne yığılmış kavramların miktarı ne olursa olsun (çünkü burada nicelik söz konusudur) önemli
olan insanın kendinde taşıdığı gizli imkânları uyandırmaktır. Platon'un ’anımsama’
teorisinin gerçek anlamı budur.”72
Eski uygarlıklarda yaşam ve insan etkinlikleri günümüzdeki gibi birbirinden
kopuk ve uzlaşmaz olmadığı gibi, her etkinlik ve her uğraş kutsal bir görev telakki edilirdi. Guénon bu durumu en iyi anlatan kavramın, Hint öğretisindeki
Swadarma kavramı olduğunu söyler.33 Bu açıdan ilimsiz sanat bir hiçtir. Ancak seküler ilim, gerçek doktrinden yoksun olduğu için, onun uygulanması sadece mo-
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dem sanayiin doğmasına yol açmıştır.73 Geleneksel bilimde nitelik belirleyicidir ve
asla nicelik uğruna feda edilmez. Geleneksel bilimin sonucu olan eski sanatlarla,
modern bilimin ürünü olan modern sanayi arasındaki karşıtlık, nitelik ile nicelik
arasındaki temel karşıtlığın ’pratik bir uygulamas’dır.74
Modern zamanların popüler kavramlarından biri eşitliktir. Bunun sosyopolitik ortamdaki ifadesi de demokrasidir. Bu temel kabuller, geleneksel öğretilerde çok net olarak görülen “hiyerarşi” temasına ters düşmektedir. Guénon bu
kavramları, eğitim alanındaki pratik uygulamalarını da zikrederek eleştirir. O'na
göre bu takıntılar niceliğin, niteliğin önüne çıkartılmasının doğal sonuçlandır:
“Demokratik ve eşitlikçi görüşlere göre bütün bireyler kendi aralarında eşittir; buna göre
bütün bireylerin ne olursa olsun, herşeye eşit şekilde yetenekli olmaları gerekirmiş gibi saçma bir varsayımı da beraberinde getirmektedir.”75
Herkese zorla aynı standart eğitimi vermek, insanlarda bulunan üstün
manevi yetenekleri köreltmek ve tekbiçimciliği dayatmak anlamına gelir. Bu da
eşitlik adına yapılmaktadır. Ancak Guénon burada bir uyarı yapar. Bu, aşağıda
eşitliktir ve her türlü nitelikten yoksun ve sadece basit sayısal birlikler durumuna
indirgenmiş varlıklar öngörür.
Sırrın Korunması ve Avamîleştirme
Öyle görünüyor ki, sır ya da hakikatin bilgisinin korunması ve ifşâsı konusunda, kendilerini sırra sahip olarak görenler arasında bir anlamazlık vardır.
Yaratılışlardaki farklardan dolayı sırra her insanın ulaşmasının mümkün olmadığını savunan profesyonel sır uzmanları, sırların halka açılmaması gerektiği
konusunda genel bir uzlaşı içindedirler. Ancak farklı grupların izlediği sır politikası karşısında ortaya çıkan rahatsızlık, sır konusunda susmanın o kadar da
doğru olmadığı düşüncesini güçlendirdi.
Özellikle kendi özel görüşlerini hakikatin bilgisi ya da sır olarak yaymaya
çalışan grupların halk arasında düşüncelerini yaymada belirli oranda başarılı
olmaları, bu konuda kaygı duyanları sırrın korunması ve ifşâsı problemini yeniden gözden geçirmeye itmiş olmalıdır. Sır sürekli olarak gizlendiğinde ve belirli
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bir elit kesim arasında saklı kaldığında, halkın sırra ve hakikate olan arzusunu
istismar edenler sapkın inançlarını kolaylıkla yayabilmektedirler.
Özellikle İslam geleneğinde ortaya çıkan bazı sapkın akımların bu yönteme başvurmaları felsefeci ve kelamcıları harekete geçirmiştir. Kelamcı zaten
hakikatin bilgisine ulaşmanın her insanın hakkı ve sorumluluğu olduğunu temel
argüman olarak kabul eder. Bu akıl yürüme ya da vahiyle olur. Hakikat konusunda daha seçkinci düşünen İslam filozofları ise tutumlarını gözden geçirme
gereği duymuşlardır.
Örneğin İbni Tufeyl’de bu yönelimi görmek mümkündür. Hayy bin
Yakzân adlı eserinin son sözünde şunları söyler: “Bizden önceki bilginler, bu bilgileri (ehil olanların anlayabileceği hakikat bilgisi kasdediliyor. Evkuran) açıklamakta nekes
davranmışlar, ehil olmayan kimselerden saklamışlardır. Biz onlara muhalefet ederek her
şeyi ortaya koyduk. Üstündeki örtüyü kaldırdık. Bunu, zorunluluk duyduğumuz için
yaptık. Günümüzde felsefecilerin savundukları birçok batıl görüş ortalığa yayılmış, halkı
da kaçınılmaz biçimde etkilemiştir. Büyük nebileri izleme sorumluluğunu üzerlerinden
atarak sefihlerin peşinden gitmek isteyenlerin, yeteneksiz kimselerden saklanması gereken
sırlardan olduğunu sanarak bu yanlış görüşlere inanmalarından, bu görüşlere ilgi ve
sevginin artmasından korktuk…”76
Modern zihniyetin sorunlarından bir diğeri de basitleştirme ve avâmîleştirme arzusudur. Nesnelerin olabildiğince basit olması temenni edilmektedir. “Hemen her şeyin herkesin anlayabileceği bir seviyede olması gerektiği” yanılgısı, öğretilerin
avâmileşmesine yol açmaktadır. Oysa öğretide yer alan ve onun özünü teşkil
eden bâtın'ın zaten doğası gereği ifade edilemezliği yüzünden, ortaya kaos çıkar.
Modern bilim bu saplantıya takıntılı olduğu gibi Guénon'a göre modern zamanlarda görülen felsefî ve dinî anlayışlar da bu avâmileşme ve basitleşmeye maruz
kalmışlardır.
Avâmileşmenin zorunlu sonucu ’sır düşmanlığı’dır: “Hakikat şu ki, bu modem
düşünce, belli bir derecede ondan etkilenen herkes nezdinde, sırra karşı bir düşmanlığı ya
da hangi alana ait olursa olsun az ya da çok sırra benzeyen her şeye karşı düşmanlığı içermektedir.”77
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Modern seküler bilimin halk kitlesi için yapıldığını ifade eden Guénon,
modern bilimin gizli tutulmaya değer ya da belli bir elitin kullanımına mahsus bir yanı
olmadığını belirtir. Bu yüzden de elitin, modern bilime ihtiyacı bulunmamaktadır. Ayrıca modern düşünceye ödün vermek ve öğretiyi avâmileştirmek, aslında
'geleneksel düşünceyi oluşturan her şeyin bizzat inkârından başka bir şey olmayacaktır. Buna karşın avâmileşme sürecinde ifade edilemez olan hakikatler bu
sürece karşı direneceklerdir.78 Tüm bunlardan modern bilimin yüzeyselliğinin yanı
sıra, açıklamaktan uzak ve gizleyecek kadar değerli hiçbir şeye sahip olmadığı
sonucu çıkmaktadır. Guénon bu durumu “sırrın keşfedilmemesi için oluşturulan
şeytanî bir desise” olarak tasvir eder. 79
Propoganda ve avâmileşmeyi (vulgarisation) geçersiz hatta tehlikeli kılan
başka bir gerekçe modern insanın “algı yetersizliği”dir. Avâmileşme, ancak hakikatin aleyhine işlemek üzere mümkün olabilir. Çünkü konunun bir de kozmik
çevrimle ilgili kaçınılmaz bir yönü bulunmaktadır: “Eğer çağdaşlarımız bütün olarak
kendilerini neyin yönlendirdiğini, yönettiğini ve gerçekten neye doğru yöneldiklerini görebilmiş olsalardı, modern dünya bu şekliyle olduğu gibi varolmasını derhal durdururdu.”80
Guénon başka bir vurgusunda ise, şimdiki çağın bugün ne ise onun dışında başka bir şey olamayacağını söylemektedir.81 O halde burada modern insanın telafi edilemez bir dramından bahsetmek gerekecektir. Zira o, istese bile hakikati anlayacak yeteneğe ve yeterliğe sahip değildir. Dolayısıyla her türlü propaganda etkisiz kalacaktır. Propaganda, avâmileşmeyi zorunlu kıldığından, hakikatten ödün vermeyi gerektirecektir. Üstelik bu jestin, modern insan tarafından takdir
edileceği de kesin değildir.
Guénon modern dünyanın yücelttiği ve onu tanımlayan temel kavram, kurum ve değerlere radikal biçimde karşıt bir tavır içinde görülür. Bilim, ilerleme,
hukuk, medeniyet, hürriyet adalet, akılcılık, bireycilik... Tüm bu kavramlar ona
göre açıkça ortaya konmamış olan ancak fiilen yaşamakta olan bir tür “beşerî
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din”in putları ve ilahlarıdır. Bunlar aslında bir din değil de, dinin yerine geçmek
iddiasında olan “karşı-din” unsurlarıdır.82
Hoşgörü kavramı da bu temellendirme sırasında ait olduğu anlamına kavuşmaktadır: “Doğu ve tradisyonel geleneğe sahip olanlar, asla 'hoşgörü' sözcüğünü
bilmezler. Aslında hoşgörü hakikate karşı kayıtsızlıktan başka birşey değildir. Entellektüellerin tamamen yok olduğu durumda kabul edilebilecek bir şeydir.”83 Düşünürümüze
göre hoşgörünün ortaya çıkıp güçlenmesi, hakikatin aramızdan çekip gittiğinin bir
göstergesidir. Zihinleri güçlü biçimde kendine çekecek olan evrensel ilke yok olduğunda insanlar, her hangi bir sahici öğretiye inanma gücünü kendilerinde bulamayacaklardır. Guénon’a göre bunun en çarpık sonucu, hoşgörünün modern
dünyada yüceltilip yaygınlaştırılmasıdır.
Yeraltı Krallığı ve Dünyanın Okült Yönetimi
Guenon’un önemle üzerinde durduğu ancak doğası gereği ancak “anlatılması gerektiği kadar” dile getirdiği konulardan biri de yer altı krallığıdır. Bu kavram Moğolistan, Afganistan ve Hindistan ülkelerinin altında bulunan ancak tam
olarak kestirilemeyen bir yer altı devletidir. Adı Agarta olan bu ülkenin Tanrısal
güçlere sahip bir kralı vardır. Bu kralın emirlerini yerine getirmeye hazır yer altında ve dünya yüzünde milyonlarca insan bulunmaktadır.
Yer altı krallığının saltanatı eşsizdir. Bu saltanatı yönetenler üstün güçlere
ve hakikatin bilgisine sahiptir. Bu dünyada insanlığın ulaşacağı evrimin son noktasını ve izlenecek aşamaları bilmektedir. Görevi bu aşamaların kendileri için belirlenen sürede tamamlanmasını sağlamaktır. Bu bazen hızlandırmak bazen de
geciktirmek şeklinde olmaktadır.84
Okült akımlarda bu yeraltı iktidarının adı, yardımcıları, yönetim tarzı hakkında bazı bilgiler verilmektedir. Doğanın tüm sırlarını ve gizemlerini bilmektedirler. Yüksek bir bilgiyi elinde bulundurdukları için rakipsizdirler. Kral bir simge
ya da manevî bir varlık değil, etten kemikten yaratılmış yaşayan gerçek bir insandır. Ancak inisiyatik merkezle bağlantılıdır ve muazzam bir gücü yönetimi altında
bulundurur. O, insanların kalplerini ve kaderin büyük kitabını okuyabilmektedir.
Kutsal kralı ya da okült yönetici, yüce ve kutsal dünya ile bağlantısı nedeniyle bir
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kişilik olarak nitelenmektedir. O saf ruhsal ışığı dünyamıza yansıtan, dünyanın
içinde bulunduğu kozmik dönemdeki yasayı (Dharma) temsil eden kozmik
zekâdır. Liderin tek başına olduğu söylenemez. Ona yardımcı olan bir yüce konsey vardır. Bu konsey üyeleri seçilmiş insanlardan oluşur ve sayıları 12’dir. Biri
eksilince hemen yeri doldurulur.85 Konsey kendisinden daha yukarıdaki varlık
zincirinin bir alt halkasıdır. Hiyerarşi bu sayede aksamadan işlemektedir.
Bu okült yönetimin merkezinin neresi olduğuna verilen cevaplarda öne çıkan nokta, bu merkezin kralın somut oluşu gibi gerçekten de var olduğudur. Yeraltında labirentlerden oluşan uzun yollar, dehlizler, devasa alanlar, gizli odalar ve
hatta kıtalar arası geçişlere imkân tanıyan yer altı geçitlerinden söz edilir. Bununla
birlikte bu dünyanın ve insanlığın okült yönetimini elinde bulunduran bu inisiyatik merkez değişmez değildir. Dünyanın içinde bulunduğu şartlara ve dönenin
ruhuna göre yer değiştirebilir, bölünebilir ve hatta başka bir gezegene bile geçmiş
olduğu söylenebilir.86
Dünyada olup biten politik ve toplumsal olaylar ile bu okült yönetimin ilişkisi nedir? İlgili literatüre göre doğrudan bir ilişki söz konusu değildir. Ancak
olaylar uzaktan izlenmekte büyük plana uygun olanlar desteklenmekte bozuk ve
çürük olanların ise başarısız kalması sağlanmaktadır. Dünyanın inisiyatik evrimini
engelleyen politikalar ve olaylar müdahale edilerek engellenmektedir. Ancak bu
müdahaleler, ne olduğu açıktan anlaşılamayacak şekilde ve politika ile ilgisi olmayan manevî yollarla yapılmaktadır. Zaman zaman da inisiyasyon kendi iradesi
gereği dünya kralları, yöneticileri ya da başkanları ile iletişime geçmektedir. Geçmiş dönemlerde gönderilen elçilerle onlara yardımcı olunacağı mesajı verilmiştir.
İzlenen politikalar, yaşanan toplumsal dönüşümler, kültür ve sanat hareketliliklerinden bağımsız olarak dünyanın geleceğini belirleyen, manevî evrimin
önündeki engelleri insanların çoğunun farkına varamayacağı yollarla kaldıran,
güç, bilgi ve anlayış sahibi gizli bir yönetici konsey kavramı ortaya konulmaktadır.
Bu okült iktidar; politika, kültür ve sanatın batınî özünü elinde bulundurmaktadır.
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Değerlendirme
Konuyu temel olarak sırlar epistemolojisi olarak adlandırmak mümkündür.
Daha derinde olan önemli ve sürekli bir şey adına var olan görünür sistem geçersiz kılınmaktadır. Buna göre içte yer alan ve ancak az sayıdaki özel kişilerin ulaşıp
anlayacağı sırların yanında, dinlerin zâhirî yapıları ikincil duruma düşmektedir.
Ancak diğer yandan da devam eden büyük gelenek adına var olan tüm teolojiler
onaylanmakta, kutsanmaktadır. Bu yaklaşımın doğurduğu epistemolojik sonuç,
dinlerin teolojik anlamda eşdeğerliliğidir. Sosyolojik ve seküler bir açıdan din
olgusuna dışarıdan bakan bir bakışla bu yaklaşımın çekici gelen bir yanı olduğunu
söylemek gerekir. Ancak teolojik anlamda bu eşitleme gayreti anlamsızdır. Gerçi
Guénon ve şurekâsının “Biz demiştik, bu gerçekliği zâhir uleması zihniyetleri
gereği anlayamazlar. Oysa kitaplarının bâtınına daha iyi bakmaları halinde bizi
anlayacaklardır.” derlerse biz deriz ki: “Allah’ın bu meseleyi daha açık vaz etmesi
mümkün değil miydi? Eğer sizin dediğinizi söylemek isteseydi açıkça öyle derdi!”
İnsanlığın ortak manevî mirasını oluşturma ya da tanımlama çabası hepimize sıcak ve anlamlı gelen bir yaklaşımdır. Daha özel bağlamda ise her ne kadar
şeriatları farklı olsa da insanların hakikat ile olan bağıntısında evrensel yani tarih
üstü ilkelerin bulunması düşüncesi makul görünmektedir. Ancak ortada göz ardı
edilemeyecek teolojik gerçekler vardır.
Kur’an’da tarih boyunca devam eden bir çizgiden söz edilir. Ancak bu çizginin temel özellikleri incelendiğinde gizem ve sırdan daha çok açık ve anlaşılması
kolay bir düşüncenin öne çıkarıldığını görürüz. Bu da Tanrı’nın birliği ve ortağının bulunmadığı inancıdır. Bu düşünce derununda ne gibi bir gizemi barındırabilir acaba?
Gelenekselci öğretinin varlık düşüncesinde öne çıkan özellik, kutsallık vurgusudur. Bunun yanında Tanrı kavramının zorunlu olmadıkça neredeyse hiç dile
getirilmeyişi de dikkat çekicidir.
Tanrı kavramının manevî, mistik ya da teolojik bir düşünceye neler kattığını tartışmadıkça bu konu daima havada ve belirsiz kalacaktır. Tanrı kavramının
belirsiz olduğu mistik ve teolojik düşüncelerde görülen temel özellik, kutsalın
zaman ve mekân tarafından ölçüsü belirgin olmayan bir tarzda sahiplenilmesidir.
Tanrı kavramına atıfla elde edilen kutsallık, aşkınlık gibi nitelikler eşyaya indirgenir. Tanrısal sıfat ve nitelikler yeryüzünde zamansal ve mekânsal olarak temsil
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edilmeye çalışılır. Esasen putperestliğin ve şirkin ortaya çıkmasını sağlayan zihinsel savruluşun başladığı nokta tam burasıdır. Tanrı’nın vechesi belirsiz kaldığı
ölçüde O’nun sıfatlarının ve fiillerinin başka varlıklara dağıtıldığı görülmektedir.
Çarpıcı bir örnek olması bakımından nübüvvet kavramı ve ilişkili olduğu
diğer teolojik bileşenler üzerinde düşünülebilir. Nübüvvet, Tanrı’nın insanla iletişimi kurduğu ancak tek yönlü çalışan bir mekanizmadır. Bu mekanizma tümüyle
yani süreç, araçlar, içerik ve yöntem açısından Tanrı’nın tek taraflı olarak belirlediği bir işleyiştir. Vahiylerde kullanılan kavramlar incelendiğinde bu hususun
herhangi bir karışıklığa meydan vermeyecek derecede açık ve net olduğu fark
edilecektir. Nebi Tanrı’nın insana gönderdiği elçidir, tersi doğru değildir. Yani
insan nebiyi aracı kılarak Tanrı’ya bilgi, niyet, amel vs. gönderemez. Vahiy insanı
sorumluluk altına sokar. Bu sorumluluktan nebi muaf değildir. Oysa nübüvvet
konusundaki sapmalara bakıldığında nebinin konumu ve vahiy ile ilişkisi noktasında bir karışıklığın yaşandığı görülmektedir. Kur’an’ın büyük bir bölümünün
kıssalardan oluşmasının nedenlerinden biri, nübüvvet anlayışında oluşan sapmaların düzeltilmesi olabilir.
Kur’an’ın netleştirdiği kavramların başında gelen nübüvvetin temel işlevinin aracılık değil elçilik olduğu âşikardır. Ancak zamanla nebi, kutsallık statüsüne
yükseltilmiş ve Tanrısal otoritenin bir parçası haline getirilmiştir. Önceki dinlerde
peygamber algısı Tanrı’nın otoritesine ortak olma ya da hiç olmazsa insanolmanın çok üzerinde bir imtiyaza sahip olmayı içeriyordu. Tanrıdan bilgilerin
nasıl alındığı konusu, peygambere yüklenen olağanüstülükler ve kutsallık atıflarıyla açıklanıyordu. Peygamber kutsal olduğu ve yüce güçlere sahip olduğu için
yükseliyor ve Tanrı’dan bilgileri alıp geri geliyordu. Bilgi almak onun kişisel gücü
olarak algılanıyordu.
Kur’an’ın vahiy kuramında düzelttiği ilk sapma, bir bilgi elde etme yolu
olan vahyin, Tanrı’nın tek yönlü bir iradesi ile gerçekleştiğidir. Tanrı kime, ne
zaman ne indireceğini en iyi bilendir. Vahiy göndermek, peygamber seçmek ve
mucizeler yaratmak Allah’ın filleridir. Peygamberler bile bu sürecin dışında kalmakta kendi istekleriyle bir vahiy ya da mucize gönderilmesini sağlayamamaktadırlar. Bu, nebinin beşerîliğinin vurgulanmasıyla da uygun düşmektedir. Gerek
mucize gönderilmesi konusunda putperestlerin ısrarlı meydan okuyuşlarına gerek
belli konularda vahyin hemen inmesi konusundaki peygamberin arzu ve beklenti-
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lerinin Kur’an’daki sunumu, vahyin peygamberin çabası, kontrolü ve yönlendirmesi dışında gerçekleştiğini yeterince kanıtlar.
Bu noktada dikkat çeken nokta, vahyin inişi ile ilgili olarak Kur’an’da kullanılan kavramlardır. Vahyin peygambere indirildiği vurgusu çok açıktır. Onun
dışında levh-i mahfûz, beytu’l-izze Kur’an’ın peygambere Allah tarafından indirildiğini, bu iniş sürecinde bir karışıklık olmadığını ve olamayacağını ortaya koymaktadır. Köken, iniş süreci (Cebrail), içerik ve anlam olarak vahyin doğruluğunu
ve güvenilirliğini vurgulayan kavramlar, ilâhî kelamı öne çıkarmaktadır. Vahiyle
ilgili bu zengin içerik taşıdığı sembolik anlamlar bir yana peygamberin bu süreçteki konumunu da gözler önüne sermekte, onun vahiy almak için insanüstü eylemler içine girmesine gerek olmadığı düşüncesini teyid etmektedir.
Buna karşılık ezoterik öğretide hakikatin bilgisine sahip olmak, onu anlamak ve taşımak başlı başına imtiyazlı bir statü olarak algılanır. Peygamber bir
anda kâhine, büyücüye, olağanüstü güçlere hükmeden şamana ya da tanımlanması zor bir kutsal kişiye dönüşmektedir. Uyandırılan kutsallık heyecanını fiilen
üstünde toplayan yüce kişiler, peygamberlerden bile daha etkin birer imaja sahip
kılınmışlardır. Yeni inançlar ve kültler, öne çıkardığı dinsel liderler peygamberlikten çok Tanrısallık imajına sahip figürlerdir. Bu üzerinde durulması gereken
önemli teolojik bir problemdir.
Tüm bu tartışmalar, modern zamanlarda ve gelecekte nübüvvet konusunun
açık ve anlaşılır biçimde gündemde tutulmasının ne kadar önemli olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Çünkü tevhid inancı her ne kadar her türlü karışıklığı
önleyecek bir içeriğe sahip ise de varlık nedeni bu içeriği duyurmak ve ayakta
tutmak olan nübüvvet kavramının yozlaşması yakın ve ciddi bir sapmadır. Nübüvvet temelde epistemolojik olarak tevhide hizmet eder. Ancak onu, ontolojik
açıdan Tanrı ile bütünleştirme çabaları tarih boyunca eksik olmamıştır. Bu da nübüvvet üzerinden sapmalara yol açmıştır. Nübüvvet kavramındaki teolojik bir
sapma doğrudan tevhid kavramına yansımaktadır. Çünkü insanlara tevhidi öğreten temel kurum nübüvvettir. Nübüvvet öğretiyi aktaran taşıyıcı mekanizmadır.
Bu gerçek çoğunlukla unutulmuş ve Tanrı’yı temsil makamı olarak algılanarak
kutsallaştırılmıştır. Tanrı’nın kutsallığı düşüncesiyle özdeşleştirilen nübüvvet
kavramının uğradığı özünden sapma doğrudan tevhid inancına da yansımıştır. O
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nedenle günümüz ilahiyatının öncelikli görevlerinden biri, nübüvvet kavramının
tashih edilmesi ve özüne uygun olarak yeniden tanımlanmasıdır.
İslam öncesinde Yahudi-Hıristiyan geleneğinin nübüvvet konusunda geldiği nokta tam anlamıyla bir tıkanmadır. Peygamberlik neredeyse kâhinlik, büyücülük ve ruhbanlık derekesine indirgenmiş ya da İsa’nın durumunda olduğu gibi
Tanrısallaştırılarak ortadan kaldırılmıştır. İslam öğretisinin ortaya koyduğu en
temel nokta nübüvvet kavramına teolojik bir açıklık kazandırmak olmuştur. Bu,
onun ayırıcı niteliği olmuştur. Buna karşılık gelenekselci anlayış, peygamberlik
anlayışındaki bu belirsizliği korumakta ve yüceltmekte, gizemli anlamlar yükleme
adına ona süreklilik kazandırmaya çalışmaktadır. Şamanların, kâhinlerin, lamaların, ruhbanların, kabalistlerin, büyücülerin, simyacıların, ilk ve ortaçağ gizemcilerinin bilgisi ile peygamberlerin öğrettiği bilgileri ezoterik bir hakikat çatısı altında
eşitlemeye çalışmaktadır. Hatta ezoteriklerin bilgilerine daha yüksek anlamlar
yüklemektedir. Bunu peygamberlerin öğretilerinde zorunlu olarak yer aldığını
iddia ettikleri zâhirî yasanın ötesinde yer alan batınî öze vurgu yaparak sağlamaktadırlar.
İslamî öğretinin en güçlü ve belirgin yanı, nübüvvet kavramına getirdiği
açıklıktır. Ancak mistik teoloji bu açık gerçeğe rağmen geri dönüş yaparak nebinin
görevini, mesajını ve kişiliğini dönüştürmekte ve adeta vahiy öncesi belirsizliğe
davet etmektedir. Bazı sufi düşünürlerin velâyeti nübüvvetten üstün görmeleri ve
takipçilerinin de getirdikleri tevillerle bu tutumu korumaya çalışmaları, belirsizliğe süreklilik katmaktadır. Eski ya da yeni Batınî ve okült akımların uzlaştıkları
ortak noktalardan biri, nübüvvet karşısında velâyeti yüceltmeleridir. Adına şaman, guru, yüce rahip, velî vs. ne denirse denilsin değişik kültürlerde karşımıza
çıkan modelin nitelikleri büyük oranda benzerlik gösterir. O nedenle çağımızda
İslam öğretisini temellendirmeye çalışanların önündeki acil konuların başında
peygamberlik kavramı gelir. Peygamberlik üzerinden yapılacak bir teolojik temellendirmeye ihtiyaç vardır. Çünkü çağdaş Batınî söylemlerin en belirgin özelliği,
peygamberlik dahil dinlerin kurumsal yapılarına yönelik eleştirilerde bulunmalarıdır. Peygamberlik kaydından arındırılmış bir dinsel anlayış, her türlü Batınî tevile açık bir metafizik ortaya çıkaracaktır.
Nübüvvet konusu gerçekten de zorluklarla doludur. Öncelikle İslam geleneğinde peygamberlik etrafından oluşan anlayışın sorunlu olduğunu söylemek
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gerekir. Diğer yandan çağdaş Batınî söylem de bu gelenekten iyi yararlanmaktadır. O nedenle nübüvvet ile ilgili çalışma, hem geleneksel anlayışı hem de bu anlayışı rafine bir şekilde yorumlayan güncel söylemleri dikkate almak zorundadır.
Guenon’un eserlerinde Hıristiyan mistisizmi hakkında yapılan yorumlar
dikkat çekicidir. ‘Tanrı’nın oğlu’ kavramı rahatlıkla kullanılır ve batınî yorumlara
tabi tutulur. Mesih’in ilâhî bir varlık olduğunu kabul etmeye yanaşmayan Hıristiyan grupların imandan çok inkâra yakın olduklarını düşünür. Haç sembolizmi de
öne çıkan konulardan biridir. Hıristiyanlığın çok özel bir yere sahip olduğunu
düşünen Guenon bu dinin kutsal bir dile sahip olmayışının ya da bu dilin yitirilişinin kesinlikle ilâhî bir müdahale sonucu olduğuna inanır. Bu kazara ya da yozlaşma sonucu değil ‘böyle olması gerektiği için’ bu şekilde gerçekleştirmiştir. Hıristiyanlığın kökenlerine dair bu belirsizliğin kasıtlı bir ‘karartma’ olduğunu söyleyen düşünürümüz, İznik konsilinde yaşanan şeyin sadece, zahiren yaşanan durumun bir onaylanmasından ibaret olduğunu belirtir.87 Tüm bunların anlamı,
inisiyasyonun onu anlamaya yetkin olanlar için bir giz olarak korunmak istenmesidir.
Bu açıdan bakıldığında İsa’nın Tanrılaştırılması, vahyin değiştirilmesi ve
unutturulması, ruhban hayatının özendirilmesi teolojik bir sorun sayılmamaktadır. Zâhirde yaşanan bu olaylar öze zarar vermediği için Batınî ekol tarafından
rahatsız edici bulunmamaktadır.
Kur’an vahyinin Hıristiyanların İsa88, Meryem89, ruhbanlık90, çarmıha gerilme91 konularındaki sapmalarına yönelik tutumu ve kullandığı nitelemeler ortadadır. Hal böyleyken bunları hakikati gizleyen sembolik anlatımlar ve işaretler
olarak görmek Tanrı’nın son vahyi açısından kabul edilemezdir. Kur’an’da Hz.
Muhammed’in peygamberlerden bir türedi olmadığı aksine tarih boyunca gönderilmiş olan büyük peygamberler ile aynı risâlet görevini taşıdığı belirtilmektedir.
Gözden kaçırılmaması gereken ve karıştırılmaması gereken nokta, devam eden
sürekli şey, ilahî vahiy ve onun içeriğidir. Vahiy kendisine bu anlamda kefildir.
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Guenon, Hıristiyan Mistik Düşüncesi, s. 29
Mâide 5/14, 17, 72
Nisâ 4/171
“..İcâd ettikleri ruhbanlığı biz buyurmadık. Allah’ın rızasını kazanmak için uydurdular ancak gereği gibi
riâyet de etmediler.” Mücâdele 57/27. ayet
Nisâ 4/156-158
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Ancak insanların eline ulaştıktan sonra gerçekleşen ve yaşanan olaylara aynı gözle
bakmak insan-vahiy ilişkisini yanlış okumak anlamına gelir. Çağdaş batınî söyleme göre sürekli, kutsal ve dokunulmaz olan tam olarak vahiy değildir. Bundan
daha gizli, sembolik ve ancak simgelerin diliyle anlaşılan sırdır. Vahyin apaçık
olma iddiası, insana güç yetiremeyeceği şeyin yüklenmeyeceği yolundaki ilahî
vaad bir anda boşa çıkmaktadır.
Ruhbanlık ezoterizmi sırrın korunduğu ve sadece onu taşımaya yetkili
olanlara öğretildiği bir sır bilgeliği olarak tanımlanır. Ortaçağdaki inisiyatik örgütlerin Aşk Sıddıkları, Tapınak Şövalyeleri, Haçlılar ya da Masonların büyük sırlara götüren küçük sırları korumaya çalıştıkları ve aslında daha derin anlamlar taşıyan
vaftiz ayini ve kurtuluş gibi kavramların zahiren yaşatıldıkları ifade edilmektedir.
Hıristiyanlığın zahirî mertebeye düşmesi teolojik bir sorun ya da dejenerasyon
olarak değil öze nüfuz edilmesini önlemek için alınmış bir önlem olarak görülmektedir. Zahirî kurumsallaşma gerçekleştikten sonra ruhbanlık inisinasyonu
devam etmiştir ve hatta daha anlamlı hale gelmiştir. Çünkü ‘tavsiye’ niteliğindeki
süreçler sadece ona hazır olanlara verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca yetkin olmayanlar da böylece dışarıda tutulmuştur. Bunun İslam geleneğindeki karşılığının, sufi
literatürde kullanılan ‘hicâb’lar (keşfu’l-mahcûb) olduğu belirtilmektedir.92
Gelenekselci öğretide kutsalın ontolojisi temeldir. Ancak bu ontolojiyi ifade
eden ve taşıyan epistemoloji nübüvvet değildir. Alternatif bir bilgi sisteminin kurulduğu gözlemlenmektedir. Bu bilgi sistemi gnostiktir. Ve tüm dinlerin dile getirdiği ortak hakikati temsil etme iddiasına sahiptir.
Guenon ve Batınîlik konulu bir çalışmada mistik anlayışı tanımlamak üzere
“transformatör kimlik” ifadesini kullanılır.93 “Dönüştürücü kimlik neyi dönüştürmektedir?” sorusu, “nasıl dönüştürmektedir?” sorusuyla birlikte ele alınmalıdır. Kısaca söylemek gerekirse mistik kimlik, tam da koruyup geliştirme iddiasında bulunduğu şeyi, yani dinî bilinci dönüştürmektedir. İslam düşüncesi bağlamında konuşursak dönüştürme sosyal ve siyasal gelişmeler sonunda dine değer
veren kesimlerde oluşan bazı düşüncelerden yararlanmıştır. Dünyadan uzaklaşmak, nefsi tezkiye etmek, Allah’a yakınlaşmak gibi amaçlar, dinsel hakikati yeni-
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Zübeyir Yetik, İnsanın Yüceliği ve Guénoniyen Batınilik, s. 123
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den tanımlama daha doğrusu yeniden inşâ etme eğilimlerinin teolojik temelini
oluşturdu. Bu olgu yegâne ve tek değildir. Esasında İslam’ın sosyolojik ve tarihsel
tecrübesinde dinsel hakikati yeniden anlamaya ve tanımlamaya yönelik girişimler
olmuştur. İman-amel ilişkisi, kader, ilahî fiiller, hilafet/imamet gibi konulardaki
özel görüşlerini geliştiren gruplar, dinsel hakikate ve ilahî mesajın doğasına ilişkin
bir tutum ortaya koymuş oluyorlardı. Ancak sufi teolojinin daha avantajlı olduğu
görülmektedir. Bunun nedeni, mistik düşüncenin bölgede parçalı da olsa bir geleneğe dayanmasıdır. Eski dinlerin ve kültlerin mistikleri ile yeni dinin sufi/mistikleri birbirlerini tanımada ve anlamada zorluk çekmediler. Buna karşılık
daha yerli malı ve sınırlı sayılan dinsel anlayışlar, karşılarında oluşan bu ittifak
önünde zayıf kalmışlardır.
Diğer yandan sufi teoloji ile kelam ekolleri arasındaki ilginç yakınlaşmadan
kazançlı çıkan taraf sufîlik olmuştur. Alttan alta Eşarî kelamı tarafından teolojik
açıdan meşrulaştırılan sufi paradigma daha da güç kazanmıştır. Eşariler ’âlemde tek
fâil Allah’tır.” derken sufiler de “âlemde var olan sadece O’dur.” diyorlardı. Kelam
alanında geliştirilen bu varlık anlayışı mistik düşüncenin önünü iyice açmıştır.
Kelam’ın yaşadığı büyük çelişkiler dinî akılcılık hareketinin inandırıcılığını kaybetmesine neden olmuştur. Örneğin İslam düşüncesinin en meşhur isimlerinden
olan Gazzâlî, politik olarak Batınîlerle mücadele ederken onların bilgi anlayışlarını
ve yöntemlerini ibtâl ederken diğer yandan sufiliğin zaferini ilan etmiştir. Bu çelişki nasıl tevil edilirse edilsin, doğurduğu sonuçlar itibarıyla tutucu ve akıl karşıtı
bir zihin yapısının güçlenmesine neden olmuştur.
İslam düşüncesinde Gazzâlî’nin etkisinin hala sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda, bunun üzerine ne türden dinsel yorumların oturtulacağı sorunu
önem kazanmaktadır. İslam düşüncesi henüz kendi tarihiyle hesaplaşamamış ve
ilahî vahyin anlaşılmasında anlamlı modeller ortaya koyamamıştır. Tam bu aşamadayken önümüze evrensellik sosu fazla, gizemlerle çekici hale getirilmiş bir
zihniyet servis edilmektedir.
Kendi tarihinin büyük çelişki ve çatışmalarından kurtulmak isteyen, kendini yeni ve saf bir aidiyet için hazır hisseden zihinler için ilgi çekici bir söylemle
karşı karşıyayız. Üstelik bu söylem kendi dinimizin hakikatini bize öğretme iddiasındadır. Bunu yaparken diğer dinler ile çatışmaya girmenin gereksiz olduğu bir
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üst algılama sunulmaktadır. Daha içeride, daha ileride ve daha derinde yer alan
çok önemli ve merkezî bir şey adına varolan gerçeklik gözden düşürülmektedir.
Guénon’un düşüncelerini paylaşan farklı dinlerden düşünürlerin mensup
oldukları dinlerle ilgili eserler yazdıkları görülmektedir. Bu eserlerin felsefî kurgusu incelendiğinde, gelenekselci öğretinin tikel uygulamaları ve farklı dinlere uyarlamaları olduğu fark edilir.
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“Gelenekselci Öğretide Gnostik ve Okült Etkileşimler”
Adlı Tebliğin Müzakeresi
-Dini Çoğulculuk ve Gelenekselci (Tradisyonalist) Ekole İslami Bir Kritik-

Prof. Dr. İlhami GÜLER
Her dinsel geleneğin kendi taraftarlarını kurtuluşa eriştirme noktasında
eşit gerçekliği öngören Dinsel Çoğulculuk (John Hick) ve Gelenekselci felsefeteoloji (R. Quenon), özü itibari ile Post-Modern bir durumdur. Teolojik bir
mevzu oldukları kadar politik iktisadın da bir mevzusudurlar. Ulaştığımız teknolojik toplumla/küreselleşmeyle/dünyanın ekonomikleşmesiyle alakalı bir
durumdur. Diğer taraftan başta Yahudilik ve Hıristiyanlık olmak üzere Hinduizm ve Budizm gibi doğu dinleri üzerine son üç yüz yılda ortaya kona Felsefi,
Tarihsel, Antropolojik çalışmaların sonuçlarıyla da ilgili bir durumdur. Bu çalışmalar, bu dinlerin ne-idüğü hakkında epeyce bir bilgi vermiştir. Dinsel Çoğulculuk ve Gelenekselci felsefeye itibar etmemenin dışlayıcı, dogmatik bir
saiki olabileceği gibi; beğeni, mesafe, sorumluluk, isim olmak ve onur duygularıyla da ilişkisi vardır. Politeizmin/paganizmin tersinden okunuşu ve bunların
meşrulaştırılması olarak Çoğulculuk veya Gelenekselcilik, bize tarihte olduğu
gibi günümüzde de karşılaştığımız dışlayıcılığın/dogmatizmin doğurduğu şiddeti, fanatizmi, bağnazlığı ortadan kaldırmanın faturası olarak kabul ettirilmek
istenmektedir. Oysa Kur’ân, ‘Nihaî Kurtuluşun’ dünyevi teolojik tekelini veya
hakemliğini ortadan kaldırarak(2/148,49/11, 22/17, 5/48) kendinin davasının
yeryüzünde teolojik olarak en nihaî ve doğru olduğunu deklere ederek(3/19,85)
diğer din mensuplarıyla insanlığın lehine olan hayırlarda yarışmayı salık vermiştir. Kur’an, her dini gurubun “kendinde olan ile memnun olduğu”(30/32)
tesbitini yaptıktan sonra, bunların aralarındaki ihtilafta kimin haklı, kimin haksız olduğunu –dolaysıyla kimin kurtulacağı-kimin kaybedeceği- Ahrette Allah’ın onlara bildireceğini söyler(5/48,105; 6/164, 17/84). O gün olduğu gibi,
bugün de müslümanı bağlayan şey budur.
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Bu bağlamda Nietsche’nin ‘Deccal’ adlı eserinde altmış iki aforizmada
psikanalizini yaptığı ve külliyen bir ‘dekadans’ olarak nitelediği Hıristiyanlığın
Avrupa halklarına bin beş yüz sene boyunca verdiği zararları anlatır: Burada
açıklık yoktur. Köşe/bucak, karanlık hücre hıristiyanca’dır. Burada beden hor görülür;
Hijyen, duyusallık diye reddedilir. Kilise, kendisini temizliğe karşı bile korur: Müslümanlar İspanya’dan kovulduktan sonra alınan ilk hıristiyanca önlem, halka açık hamamların kapatılması oldu. Bunlardan yalnızca Kurtuba’da iki yüz yetmiş tane vardı’. 1
Reform sonrası teolojik gelişmelere sempatiyle bakabiliriz. İnsanlığın karşı karşıya olduğu temel sorunlarla mücadelede Hırıstıyanlar ile işbirliği ve diyalog
yapabiliriz. Hırıstiyan teologlarla “Teslis”in tarihini, Kur’anda ki “şiddet”in
sebeplerini de tartışabiliriz. Ancak Hırıstıyanlığın saplantısı olan “Nihai Kurtuluş”u hiç konuşmaya gerek yoktur.
Yahudi düşünür Abraham Lessing, “İnsan Soyunun Eğitimi” adlı eserinde
1500 sene boyunca Tanrının vhiy ile insanlığı eğitmek için Yahudileri seçilmiş
bir ilkokul sınıfı olarak eğitmeye çalışmasını, bu çocukların şımarıklığını ve
nadanlığını anlatır. Yine Yahudi flozof Spinoza “Tractatus” adlı eserinde Yahudi
tarihini içinde toplayan bir ansiklopedi olarak “Tevrat”ın ortadoğunun kadim
mitolojileri ile iç içeliğini ortaya koyar. Kur’an, Yahudi ve Hırıstıyanların Tanrısal vahyi “tahrif”(2/75, 4/46, 5/13,) edişlerinden söz eder ve onlardaki “ilahi
hakikatı” kendisinin reforma ettiğini söyler.(5/48)
Tanrısız bir tinsellik veya zorlama ile dinsellik olarak Budizm saf yokluk,
hareketsizlik,

sessizlik,

ıssızlık,

boşluk

olarak

‘Nirvana’yı

en

yük-

sek/yüce/mutlak durum olarak koyar. Hegel’in dediği gibi, bu dinde dünya ve
içerdiği her şey hayal gücünün hizmetindedir. Tanrı’nın dünyası hayal gücünün hükümranlığındadır. Dinsel pratiğin sağlayacağı doyum ve haz, duyuların
kaba bir uyuşturmasıyla gerçekleşir. Kapris ve özgürlük, hayal gücünde serbest
kalır. Şiir kendi yerini hayal gücünde bulur. Bu din, dizginsiz, başıboş hayal
gücünün yarattığı bir tanrılar çokluğudur. Hindistan, fantezinin ve duygunun
ülkesidir. Hayal gücünün kavramsız idealizmidir. Kendi düş görmesinin, baş
dönmesinin, sarhoşluğunun, sersemliğin içindeki tanrıdır. Hint görüşü, bütünüyle evrensel panteizmdir. Düşüncenin değil, hayal yetisinin panteizmidir.

1

Nietzsche, Frıederıch, Deccal, çev: Oruç Aruoba.İst. 1995.32-33.
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Ruhun ve doğanın düşsel birliğidir. Bu din, insanı sürekli bir uyuşukluk ya da
narkoz durumunda tutar. 2 Hint şiirinin inceliği, güzelliği bizi cezp etse de, bu
şiirin karmaşıklığına, düzensizliğine, anlamsızlığına ve kavramsız rüya oluşuna
Tanrısal “vahiy” muamelesi yapmanın ne gibi gerekçeleri vardır? Erken dönemlerde “Mutezile” nin, geç dönemlerde ise Şah Veliyyullah Dehlevi’nin,
İmam Rabbaninin İslamı bu kadim mitolojilere karşı savunularını bir kenara
atarak indirim yapmanın saiki, İslamın son iki yüz yıllık politik-iktisadi çöküşü
ve daha derin olan entelektüel çöküşünden başka bir şey olmasa gerektir.
Dinî Çoğulculuk ve Gelenekselciliğin önemli bir bileşeni olan YeniPlâtonculuk evrensel dinsel hakikatin önemli bir kaynağı olarak görülür. Oysa
Heidegger, Platon’un Tanrı’yı bir “İdea/Kavram” olarak el altına almaya çalışan ilk Onto-teolog, Huzur metafiziğinin (ontolojinin) kurucu babası olarak
görür.3 Muhammed İkbal ise, o’nun hayatı yadsıyan idealizmini şöyle eleştirir:
‘Eski rahip, hakîm Eflatun kadim bir koyun idi. Felsefenin karanlığında kaybolmuş, hayat vadisinde aciz kalmıştır. Hayali dünyaya o kadar dalmış idi ki,
kendi varlığını bile hesaba katmamıştı. Dedi ki, hayat ölümdendir; mumun
renkten renge girmesi, onun sönmesindendir. Onun düşünceleri bizi de sarmıştır. Onun şarabı bizi de sarhoş etmiştir. Eflatun, insan kılığında bir koyundur;
onun fikirleri bizim sufileri de cezp etmiştir. Aklını her şeyden üstün sanmış,
dünyanın bir hayalden ibaret olduğunu zannetmiştir. Eflatun ziyanı kâr göstermiştir. Onun felsefesi var olanı yok saymıştır. Onun benliği uyumuş ve rüya
görmüştür. Onun aklı bir serap yaratmıştır. O amel zevkinden mahrum kalmıştır ve hayatını boşa geçirmiştir.’4
Ezelî Hikmetin önemli bir damarı olarak görülen felsefi İslam Tasavvufuna baktığımızda, ne bir vakti başka bir vaktine uymayan Bestamî’nin şatahatlarında, ne Allah’ta boğulduğunu söyleyen Hallac’da, ne Halık ile Mahlûk’u
hayır ile şerri, cennet ile cehennemi, Firavun ile Musa’yı… birleştiren İbn
Arabî’nin Vahdet-i Vucudunda, ne Abdulkerîm Cilî’nin bir ahlak teorisinden
çok bir ontoloji olan ‘Nur-u Muhammedî’sinde ne de, Suhreverdî’nin teoloji

2
3
4

Kılıçaslan, Eyüp Ali, Hegelin Din Felsefesi. Felsefe Yazın. Yıl:6. Sayı:17.11-13
Alderman, Harold, Heidegger’in Bilim ve Teknoloji Eleştiris.çev: M. Özel. Kayıtlar. 42.
Kayani, Muhammed Han. Felsefe, Siyaset ve Şiir Dünyası ile İkbal. İst.2002.36-37.
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görünümündeki ‘Zulmet-Nûr’ ontolojisinde5 Kur’ân’ın ortaya koyduğu ahlak
metafiziğini yani İman/Şükran-Küfür, Hak-Batıl, Adalet-Zulüm, DalaletHidayet, Ashabu’l-Yemîn-Ashâbu’ş-Şimâl, Hizbullah-Hizbu’ş-Şeytân, DünyaAhiret, Cennet-Cehennem… ayrımlarını göremeyiz. S.H. Nasrın Gelenekselci
ekole olan ilgisini, İran kökenli İşrak(zulmet-nur) felsefesinin Zerdüşt kökleri ve
Hindistan ile akrabalığına bağlamak lazımdır. Seyyid Kutup-Mevdudi çizgisinin radikal dışlayıcılığının altarnatifi Nasr’ın Gelenekselci koşulsuz kapsayıcılığı değil; rahmetli Faruki’nin mutedil kapsayıcılığıdır.
Sekülerizm, Hıristiyan dünyanın kutsallığını/sihrini bozmuştur. İslam
dünyasının ise maneviyatını altüst etmiştir. Modernizmin yarattığı araçsal akla,
Ortaçağlarda oluşmuş büyük ortodoksilere karşı yükselen post-modernizm ise
klasiği, asaleti, kahramanlığı, muhteşemi, sorumluluğu, mesafeyi (zirveuçurum) bütünüyle(Every thing goes) ortadan kaldırmaya çalışıyor. Dini çoğulculuk ve Gelenekselcilik, bunun dinî düşünce/teolojiye yansımasıdır. İnsanlığın
sahici/felsefî/dinî anlam arayışında tarih boyunca üç eksen olmuştur: 1. ÇinHint

“Doğu”

ekseni(Budizm,

Mekke(Vahiy/Peygamber)/İbrahimi

Konfüçyanizm,

Hinduizm),

monoteizm.

Ortadoğu/Doğu

2.KudüsAkde-

niz/Filistin hattı, 3. Atina ve Kudüs’ün tahrifi olarak Roma (Kilise/Felsefe) “Batı”hattı. Kur’ân ve İslam, “Kudüs-Mekke” hattının resmi/official son temsilcisidir. Doğuşundan çok kısa bir süre sonra yaşadığı büyük bir travma ile (Cemel,
Sıffın, Kerbela savaşları) politik teoloji açısından sakatlanmıştır (Haricî, Şiî,
Sünnî parçalanma). Bu parçalanma, üç teolojik ortodoksi olarak tarihî süreç
içerisinde kalınlaştırılmıştır. İkinci bir epistemolojik/teolojik parçalanma, daha
geç bir dönemde gerçekleşen şeriat-tarikat, zahir-batın, medrese-tekke bölünmesidir. Çok daha önemli bir problem ise, İslam düşüncesinin 12-13. Yüzyıl
dolaylarında donup kalması ve modern dünyada büyük bir bölümü itibarıyla
anakronik olmasıdır. Bunlar, müslüman teologların ve düşünürlerin karşı karşıya bulunduğu sorunlardır. Müslümanlık, kurucu kutsal metninin tahrif edilmiş olması itibari ile olmasa da, “yorum” ve “praxis” itibari ile “Kitap Ehli”ile
ciddi benzerlikler ve aynılıklar göstermektedir.

5

Subhi, Ahmet Muhammed. El- Felsefetu’l –Ahlakiyye Fi’l Fikril-İslami. Kahire.1983.211-225
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İslam, dinsel-kültürel kodları itibari ile ne “Doğu”ya ne de “Batı”ya ait
olmayan(la şarkiyyetun vela ğarbiyyetun.24/35), “Mübarek Zeytin Ağacı”(24/35)
ile sembolize edilen, ayrı-bağımsız Ortadoğuya/Doğu Akdenize/ Filistine ait bir
dinsel-kültürel entitedir. Güneşin ve Aklın ışığı/nuru üzerine Allah’ın bir nuru/lütfudur (nûrun alâ nûr.24/35). Bu nûr, kâfirler istemede de ebediyen söndürülemeyecektir.(9/32, 61/8) Sorun, Derrida’nın sorduğu ‘hangi dinsel ve kültürel
çerçeve üstün teknolojik Kapitalizmin yeni biçimlerine uyum sağlamada daha
maharetli olacaktır?’6 Sorusu ise;

bunun cevabı Budizm, Şintoizm, Taoizm,

Sufizm, Reforma uğramış Hıristiyanlık olabilir. Ancak “din” olmanın yanında
kendisi de Kapitalizm gibi alternatif bir ‘Politik İktisat’ olan İslam asla olmayacaktır.
Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ: Evet, biz de İlhami beye çok teşekkür
ediyoruz. Tabi kelam yaşadığımız yüzyılda da aklın taleplerine cevap vermenin
yanında gönlün taleplerine cevap veren yeni bir kelam anlayışı üretilmediği
sürece tamamen tasavvufu kökten süpürmenin de bir anlam ifade etmediğini
burada ifade etmek istiyorum. Ayrıca İlhami beyin, Seyyid Hüseyin NASR'ın
bütün görüşlerini Zerdüştlüğe bağlamasını da çok adil ve insaflı bulmadığımı
da burada ifade etmek istiyorum.
Prof. Dr. İlhami GÜLER: Hayır hayır sempati duymasını görüşlerini kastetmedim.
Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ: Evet,peki. Evet, zaman kaybetmeden
ikinci tebliğcimiz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. İbrahim ASLAN bizlere "Kadı Abdulcebbar'ın düalizm Eleştirişi"ni sunacaklar.
Sözü kendilerine veriyorum. Buyurun efendim...

6

Derrida Jaques, Gianni Vattimo. Din. Çev: D. Kundakçı, M. E. Özcan. Ankara. 96.
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Kadı Abdulcebbar’ın İyilik - Kötülük Düalitesine
Yönelttiği Eleştiriler
Yrd.Doç.Dr. İbrahim ASLAN
Giriş:
Kur’ân, Allah tarafından tarihsel derinliği son derece güçlü kadîm bir
kültür ve inanç havzasında vahyedilmiştir. Nazil olduğu ortam her ne kadar
Mekke, Medîne ve Tâif gibi üç gözde kenti içine alan Hicaz bölgesi ile sınırlı ise
de, fetih ideasının bir sonucu olarak Kur’ân, coğrafyada yaşayan inanç çevreleri
arasında tevhîd eksenli yeni bir tartışma diyalektiği ortaya çıkarmıştır. Esasında
bu durum, Müslümanların, kendilerini, vahiy sonrası süreçte Kur’ân’da Ehl-i
Kitâb olarak nitelenen Yahudî ve Hıristiyanların yanı sıra Sabiî, Dehrî, Senevî
ve Mecusîlerle aynı sosyal yapı içerisinde bulmalarının kaçınılmaz bir sonucu
olmuştur. Bu bütünlükte Kur’ân’a bakıldığında Pers düşüncesinin birbirine
indirgenemez iki-tanrılı teolojisinin (senevî/düalist), Arap Yarımadasının başat
teolojisi şirke ve nübüvvet kültürüne sahip Yahudî ve Hıristiyanlara yöneltilen
eleştirilerdeki gibi muhatap alınmadığı görülmektedir. Bunu, Senevî ve
Mecûsîlerin vahyin nuzûl koordinatları içerisinde bulunmamalarının bir sonucu olarak değerlendirmek mümkündür. 1 Fakat fetihlerle birlikte Müslüman
kelamcılar, düalist çevrelerle aynı sosyal gerçeklikte karşı karşıya gelmiş; bir
yandan Kur’ân’ın teolojik eksenini ve ilkelerini belirlemeye, diğer yandan da
temelini nübüvvet geleneğinde ve kadîm kültürlerde bulan Tanrı tasavvurlarını
(teslîs, şirk ve tesniye) akla ve burhana dayanarak tartışmaya çalışmışlardır. Öyle
anlaşılıyor ki bu durum, Merhum Cabirî’nin tespitiyle aslında ma’kûl ve gayr-i
ma’kûl’ün karşılaşması olarak gelişmiştir.2



Ankara Üniversitesi ilahiyat Fak. Öğretim Üyesi, aslan@divinity.ankara.edu.tr
Mecûsî ve Dehrîlerden sadece birer yerde; Sabiîlerden ise iki ayrı yerde herhangi bir kritik getirmeden bahsedilmiştir. Mecûsiler için bkz. Hacc, 17; Dehrîler için bkz. Câsiye, 24; Sabiîler için
bkz. Mâide 69 ve Bakara, 62.
2
Muhammed Âbid el-Câbirî, Sırâu’l-Ma’kûl ve’l-Lâ-Ma’kûl fî’l-Fikri’l-Arabî ve’l-İslâmî, Fikru’l-Arabî
el-Muâsır, c.21, s.25, 1982.
1
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Öyle görünüyor ki Müslümanlarla düalist fırkalar arasındaki ilişkiler,
Hicrî II. asrın ilk yarısında başlamıştır. Bu konuda dikkati çeken en önemli isim
hiç kuşkusuz Hasan el-Basrî’nin ders halkalarına katıldığı bilinen, kader konusundaki görüş ayrılıklarıyla bu ortamdan uzaklaşan ve daha sonraları Kufe’de
düalist bir ekol kurmaya çalışan Abdulkerîm b. Ebî’l-‘Avcâ (h.152/769155/772)’dır.3 Kadı Abdulcebbar ve Fihrist’in yazarı İbn Nedîm, İbn Ebî’lEvcâ’nın yanı sıra Abdullah b. Mukaffâ, Ğassân er-Rehâvî, Hammâd Acrad,
Ebû Şâkir ed-Deysanî (h.163/779-169/785), İbn Tâlut, İbn Ehî Ebî Şâkir, İbn A’da
el-Harîzî, Numan es-Senevî ve Ebû’l-Huzeyl el-Allaf ile yaptığı tartışmalarla
öne çıkan Salih b. Abdulkuddus (h.166/783) gibi isimlerden de söz etmişlerdir. 4
Bu bağlamda özellikle Abbasî iktidarı döneminde ortaya çıkan özgürlük ve
barış ortamı, ilginç bir şekilde Aramîce’den Arapça’ya tamamen veya kısmen
kendi literatürlerini tercüme etme5 çabalarını güçlendirmiş; yanı sıra polemikçi
olarak öne çıkan bir kısım şair ve teologun Kur’ân ve İslam’a teolojik eleştirilerde bulunmalarını sağlamıştır.
Klasik kelam kaynaklarına bakıldığında Müslüman kelamcılar,6 Maveraünnehir’in mitolojik karakteri ağır basan Tanrı tasavvurlarını Kur’ân’ın akıl,

3

4

5

6

İmâmiyye’nin önde gelen fakihlerinden biri olan Kuleynî, isnadlarıyla birlikte bu dönemde
yapılan tartışmalara ışık tutacak bazı rivayetlere yer vermiştir. Bkz. Muhammed b. Ya’kûb elKuleynî, Usûlu’l-Kâfî, (tah. Muhammed Ca’fer Şemsuddîn, Beyrut Lübnan 1990), ss.129-137.
Kadı Abdulcebbar, el-Muğnî, -el-Fırak Ğayr-ı İslâmiyye- (tah. Mahmûd Muhammed Kasım, Kahire tsz.), s.9; İbn Nedîm, el-Fihrist, (Lübnan-Beyrut, 1964 Ritter Baskısı), s.338.
Manici literatürde çevirisi yapılan eserler arasında şunlar dikkati çekmektedir: Sifru’l-Esrâr,
Sifru’l-Ahyâ, eş-Şâburgân, Kitâbu’l-Ferâid es-Semmâîn, Kitâbu’l-Ferâid el-Muctebîn, Sifru’l-Cebâbira,
Kitâbu’l-Faraqmatya, Kitâbu’s-Subhu’l-Yakîn, Kitâbu’t-Te’sîs, er-Resâil. Daha fazla bilgi için bkz.
Melhem Chokr, İslamın İkinci Asrında Zındıklık ve Zındıklar, (çev. A.Meral, İstanbul 2002), s.74-76.
Bu konuda Ebû’l-Huzeyl el-Allâf (h.235), Nazzam (h.231), Kadı Abdulcebbar (h.415) gibi pek çok
Mutezilî isim dikkati çekmektedir. Özellikle Cahız (h.256) ve Hayyât (h.290), kaleme aldıkları
eserlerinde yaşanan tartışmalara yer vermişlerdir. Yanı sıra Zeydîlerden İmâm Kasım er-Ressî
(h.246), Bakıllânî (h.403) ve İmam Matûridî (h.333/944) gibi pek çok Müslüman kelamcı Senevî
(düalite) düşünceye karşı ciddi bir çaba ortaya koymuşlardır. Bunu, örneğin, Hayyât’ın, İbn erRavendî’nin Fadihatu’l-Mutezile adlı eserde ileri sürmüş olduğu iddialarını tartıştığı ve reddettiği
‘el-İntisâr’ında İbrahim en-Nazzam’ın düalist fırkalardan Menâniye’nin düalist görüşlerine yönelttiği eleştirilerde; Cahız’ın Arapça’ya çevirisi yapılan Manici eserlerin içeriklerinden söz etmesi ve bunların sadece aydınlık ve karanlıktan, şeytanların birleşmelerinden ve ifritlerin çiftleşmelerinden bahseden, hikmet, felsefe, kelam ve edebiyattan yoksun bir mit oldukları değerlendirmesinden anlamaktayız. Bkz. Câhız, Kitâbu’l-Hayavân, I, 55, 56, 57. Usulde Mutezile kelamına yakınlığıyla bilinen Zeydî imamlardan İmam Kasım er-Ressî de İbn Mukaffa’nın “Rahman
ve Rahim olan Nûr’un Adıyla” başladığı ve düalist söylemi savunduğu eserini kritik etmiş ve bu
amaçla bir reddiye yazmıştır. Bkz. İmam Kasım er-Ressî, Mecmuu’l-Kutub ve’r-Resâil, (tah. Ab-
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burhan ve bilgi ile örülen ma’kûliyet zemininden ilham alarak eleştirmişlerdir.
Bunun en güçlü örneklerinden biri de hiç kuşkusuz düalist telakkinin yaygın
olduğu bölge üzerinde kurulan Büveyhî iktidarında 25 yıl gibi uzun bir süre
kadıkudatlık yapan büyük kelamcı Kadı Abdulcebbar’dır. O, genelde İslamî olmayan fırkalara, özelde düalist fırkaların teolojik söylemlerine önemli eleştirilerde bulunmuştur.
İyilik-kötülük düalizmini savunan pek çok fırka olmakla birlikte Kadı
Abdulcebbar, güvenilir kabul edilen Nevbahtî’nin Kitâbu’l-Ar’a ve’d-Diyânât adlı
eserine dayanarak bazı düalist fırkaların görüşlerine yer vermiş; fakat bunun
dışında kalan diğer fırkaların görüşlerini ise mitolojik karakteri çok daha fazla
ağır bastığı ve görüşlerindeki tutarsızlık daha derin olduğu için dikkate almadığını ifade etmiştir. Bu çerçevede o, Senevî olarak nitelediği şu yedi düalist
çevreden bahsetmiştir: Maneviye, Mazdekiye, Deysaniye, Markûniye, Mahaniye,
Sıyamiye ve Mıklâsiye. Bu fırkaların görüşleri, kaynaklarda Maneviye fırkası
olarak geçen, fakat bizim yaygın şekliyle Maniheizm olarak bildiğimiz Senevî
çevrenin

görüşleri

temelinde

değerlendirilmiş,

Mazdekiye,

Deysâniye,

Markûniye, Mâhâniye, Sıyâmiye ve Miklâsiye’nin görüşleri ise bu fırkanın görüşleri bağlamında bir farklılaşma olarak kısaca verilmiştir.

dulkerim Ahmed Cedbân, San’a 2001), ss.321-385. Bakıllanî de düalist söylemi aydınlık ve karanlık arasındaki ezelî karşıtlık (tebâyun) ve karışma (imtizâc) durumlarının ortaya çıkardığı tutarsızlıkları göstermeye çalışmıştır. Bkz. Bakıllanî, Kitâbu’t-Temhîd, (tah.İmaduddin Ahmed
Haydar, Lübnan 1987, 1. Baskı), ss.78-93. Maturidî ise benzer şekilde düalist fırkalardan
Menâniye, Deysâniye, Markûniye ve Mecûsîye’nin görüşlerini bütünlük içerisinde ele almış ve
skandal ve tutarsızlıklarla dolu düalist görüşleri herhangi bir kanıtlama zahmetine girmeden ortaya koymanın yeterli olacağını savunmuştur. Çünkü ona göre düalist söylemin çelişki ve tutarsızlıklarla dolu bir öğreti olması karşıt bir çabanın geliştirilmesine ihtiyaç bırakmamaktadır. Bkz.
Maturidî, Kitâbu’t-Tevhîd, (çev. Bekir Topaloğlu, Ankara 2002), ss.196-217. Milel ve Nihal tarihçiliğinin üstadı Şehristanî, büyük bir özen ve tarafsızlık içerisinde düalist fırkaları, Mâneviye ve
Mecûsîye’yi ayrıntılı şekilde değerlendirmiştir. Bkz. Şehristanî, el-Milel ve’n-Nihal, (tah. Ahmed
Fehmî Muhammed, Dâru’l-Kutub el-İlmiyye, Beyrut-Lübnan tsz.), c.II/ss.257-286. Aynı çerçevede Hanbelî alimlerden Ebu’l-Ferec İbn el-Cevzî de, Telbîsu İblîs adlı klasik eserinde coğrafyada
yaşayan kadîm dinlere, kültür ve felsefelere deskriptif olarak değinmiş; Senevî görüşleri ve
Mecûsî düşünceyi kabaca ortaya koymuştur. Bkz. Ebu’l-Ferec İbn el-Cevzî, Telbîsu İblîs,
(tah.Hilmî b. İsmâil er-Reşîdî, Kahire 2000), ss. 51-52; 85-87.
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1. İyilik-Kötülük Düalitesi: Senevîlik ve Mecûsilik
Düalite, ontolojik, teolojik, epistemolojik ve ahlakî öğeler içeren kadîm
bir düşüncedir.7 Bir inanç formu olarak ortaya çıkan iyilik-kötülük düalitesinin
en eski köklerinin, Mısır’ın kaos ve ölüm tanrıları ile düzen ve yaşam tanrısı
Osiris arasındaki çatışma mitolojisine dayandığı kabul edilmektedir. Fakat bu
düşüncenin en yalın teolojik formunun ilk defa kadîm İran kültür havzasında
Müslüman kelamcıların derin tartışmalara giriştikleri ve pek çok fırka ile temsil
edilen Senevî ve Mecûsî düşüncede ortaya çıktığı görülmektedir. Tarihsel olarak milattan önce yaklaşık VII. yüzyılda iyilik tanrısı Ahura Mazda tarafından
peygamber olarak gönderildiğini iddia eden Zerdüşt, iyilik ruhu ile kötülük
ruhu arasında sonu gelmeyen bir çatışmanın bulunduğunu, Nûr ile Zulmet’in
birbirine zıt iki kadîm varlıklar olduklarını, âlemin bu ikisi ile ve bunların karışımından farklı terkîpler içerecek şekilde meydana geldiğini savunmuştur. 8
Milattan sonra II. yüzyılın ilk yarısında Babil topraklarında yaşamış olan Manî
(h.279/m.892) ise Zerdüşt’ün âlemin iki unsurdan oluştuğu yönündeki düalist
tezi ile Hint düşüncesinin tenasüh doktrinini ve Hıristiyanlığın teslîs akidesini
birleştirmiş; ortaya eklektik bir düalist söylem çıkmıştır. 9 Bu tarihsel eksende
kadîm İran düşüncesine bakıldığında düalist yapı hemen hemen her fırkanın
kurucu unsuru olarak formunu ve özünü korumuş; kaynağını Nûr ve Zulmet
cevherlerinin karışımından alan iyi-kötü, düzen-fesat, paklık-kirlilik vb. gibi
düalist bir sfer içerisinde varlığını sürdürmüştür. Burada dikkati çeken en
önemli nokta âlem ile teolojinin iç içe ve birbirine geçmiş olmasıdır. Bu, Pers
inanç öğretisinin temel ve özel bir niteliğidir.10 Müslüman kelamcıların ilgilendiği bağlam ise, düalitenin varlık üzerine kurulması ve birbirine indirgenemez
İki Tanrılı bir teolojinin savunulmuş olmasıdır.

7

8
9
10

Bu düşüncenin, özellikle Felsefe’de Platon, Kant ve Leibniz ile temsil edilen metafiziksel düalizme; Descartes ile anılır hale gelen ruh-beden düalizmine; olgu ile değer arasındaki mutlak bir
ayrım yapan ahlakî düalizmine ve duyusal yolla doğrudan bilinen nesneler ile uslamlama yoluyla bilinen nesneler arasında kesin bir ayrım yapan epistemolojik düalizme temel sağlayan geniş bir etki alanının olduğu görülmektedir. Farabî’nin birbirine indirgenemeyen ruh-beden düalizmi için bkz. Eyüp Şahin, Ruh-Beden Düalizmi, Felsefe Dünyası, 2008/1, sayı:47, ss.185-196.
Abbas Muhammed Ğarîb, Câe Devru’l-Mecûs, (Mısır 2005, Mektebetu Rıdvan, 1. Baskı), s. 28 vd.
Abbas Muhammed Ğarîb, a.g.e, s.31.
Ernst Cassier, Sembolik Formlar Felsefesi II -Mitik Düşünme-, (çev. Milay Köktürk, Hece Yay.,
Ankara 2005), s.348.
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a. Senevî Söylem
Senevî teolojide âlem, birbirine indirgenmesi mümkün olmayan iki karşıt
cevherden oluşmaktadır: Nûr ve Zulmet11. Bu iki cevher, aynı zamanda ‘âlem’ 12
olarak da görülmüş; kudret, idrak, ilim, işitme ve görme gibi sıfatlarla nitelenmiştir. Buna göre Nûr cevheri, fazilet ve iyilik sahibi, arı, pak, hoş kokulu, güzel
görünümlü, tabiatı pür hayır, kerem ve fayda iken; Zulmet cevheri ise, eksik,
keder dolu, pis kokulu ve kötü görünümlü olup, tabiatı açısından zarar, cimri,
alçak, pislik ve salt kötüdür. Şu halde âlemdeki bütün iyilikler Nûr’dan; kötülükler ise Zulmet’ten kaynaklanır.13 Bu temelde Nûr ve Zulmet, ezelî olarak
birbirlerinin karşıtı olup bir yönüyle birbirlerine karışmış ()اإلمتزاجlardır. Âlem,
işte bu karışımdan meydana gelmiştir. Yaygın görüşe göre karışım, yatay düzlemde ve bir yönde gerçekleşmiş olabileceği gibi Nûr’un Zulmet üzerine istivâ
etmesi şeklinde dikey olarak da meydana gelmiş olabilir. Her iki ihtimale göre
karışımın meydana geldiği yön sonlu; karışımın söz konusu olmadığı diğer
yönler ise sonsuz’dur. Meşhur düalistlerden Ebû İsâ el-Verrâk, düalistlerin çoğunun Nûr’un, yön olarak kuzeyde ezelî yükseliş halinde olduğunu; Zulmet’in
ise, güney istikametinde ezelî düşüş durumunda olduğunu kabul ettiklerini nakletmiştir.14
Kozmolojik açıdan determinist olan düalistler, Nûr ile Zulmet’in birbirine karışmasını teolojik bir iyimserlikle açıklamışlardır. Bir görüşe göre karışım15,

11

12

13

14

15

Kadı Abdulcebbar, el-Muğnî,el-Fırak Ğayr-ı İslâmiyye, (tah. M. Muhammed Kasım, Mısır 1958), s.
72
Bu kavram özelinde Maniheist kozmoloji, Şehristanî’de birbirini tamamlayan iki zaman olarak
tasvir edilmiştir. Buna göre Nûr ve Zulmet’in birbirine karışması mebde’i; Nûr’un Zulmetten
kurtulması ise geleceği ifade etmektedir. Bkz. Şehristanî, el-Milel ve’n-Nihal, II/s.261.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.16. Ayrıca bkz. İbn Nedîm, Fihrist, (Beyrut-Lübnan, 1964, Ritter
Bask.), s.329.
Bunun dışında başka görüşler de ortaya çıkmıştır. Bazılarına göre Nûr ve Zulmet, her biri başka
bir yöndedir; diğer bazılarına göre Nûr dikey olarak Zulmet de yatay olarak birbirine karşı konumlanmıştır. Bunun ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan birisi de Nûr ve Zulmet arasındaki
konumlanışın birbiriyle temas durumunda mı yoksa teması engelleyen bir boşluk ile mi gerçekleştiği ile ilgilidir. Fakat çoğunluğun görüşüne göre Nûr ve Zulmet arasındaki ilişki güneş ile
gölge arasındaki ilişki gibi olup aralarında hiçbir boşluk bulunmamaktadır. Diğer bazılarına göre ise Nûr ve Zulmet’in karşılaşması aralarında boşluk olacak şekilde sadece yakınlık (mucâvere)
ifade etmektedir. Bkz. Kadı Abdulcebbar, a.g.e, s.10.
Senevî söylemde karışım sürecinin ise şu şekilde gerçekleştiği görülmektedir: Zulmet, Nûrun
kendisine ait olmayan bir şey olduğunu gördüğünde sahip olduğu beş bedeni süratle Nûr’a karışmaya itmiştir. Nûr aleminin kralı da beş cins ve beş cüzden oluşan meleklerini buna karşı
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Zulmet’in Nûr’un sınırına dek genişlemesiyle meydana gelmiştir. Diğer görüşe
göre ise Zulmet, kendi âleminde sürekli devinim içerisinde iken, karşıtı olan
Nûr âlemi ile herhangi bir kasıt olmadan, tesadüfen karışmıştır. İlk görüşe göre
karışım zorunlu ve doğal bir süreç olarak; ikincisinde ise Zulmet’in bilinçsiz bir
eylemi olarak meydana gelmiştir. Her iki durumda da karışım, Zulmet’in Nûra
zarar vermesinin önünü açmış ve bu iki cevher arasındaki kadîm savaşı başlatmıştır. Bazıları, Nûr’un tamamının karanlıktan kurtulacağını; diğer bazıları ise,
kurtuluş sonrasında Nûr’a ait bir cüzün karanlıkta kalacağını savunmuştur.
Düalistlere göre Nûr, kurtulduğunda karışımdan kaynaklanan elem ve eziyeti
engellemek için Zulmet ile kendi arasında bir ‘boşluk’ bırakır. Bu boşluk, bir
cevherlerin birbirinden bağımsız oluşlarını ifade etmekte, diğer yandan ise
karışmanın kısmen ve bir yönde vuku bulduğu ilkesini desteklemektedir. 16
Düalist teolojide Nûr ve Zulmet cevherlerinin her biri beş cins ve dört
bedene sahiptir. Bu beş cinsin her biri hayat ve idrak sahibi olup beş duyuya
sahiptir. Fakat bazılarına göre Nûr’un bedenleri, idrak edilemeyen ve tayin
edilemeyen pak bir hayat içerisinde iken; Zulmet’in bedenleri ve cinsleri ise ölü
ve fasittirler. Ebu İsa el-Verrâk’ın kaydettiğine göre, Nûr ve Zulmet’in fiilleri
tabiatlarını aşmayan bir irade ve tercih olarak ortaya çıkar. Bu temelde varlıklardaki hayır-şerr ve ilim-cehalet düzeyi, Nûr ve Zulmet’in cüzlerinin varlıklardaki oranına göre değişiklik gösterir. Nûr’un bedenleri ateş, Nûr, rüzgâr, su ve

16

koymaya yöneltmiş ve nihayetinde beş aydınlık beş karanlıkla gizli şekilde birbirine karışmıştır.
Bu da Zulmet’in duman’ının, Nûr’un eter’i ile; Nûr’un ruh ve hayat’ının Zulmet’in dumanı ile; yangın da ateş ile birbirine karışmıştır. Bu karışımda helak ve yakıcılık Zulmet’e ait yangın’dan; aydınlatma ve fayda ise Nûr’dandır. Nûr’un Zulmet ile karışması neticesinde altın, gümüş, demir, taş,
toprak vb. ağır cisimler oluştu. Sonuç olarak bütün varlıklarda var olan iyi, temiz ve faydalı yönler Nûr’dan; kendisinde iyi, temiz ve fayda bulunan şeylerin kötülük ve zarar doğuran yönleri
ise Zulmet’tendir. Senevî fırkalardan biri olan Mazdekler, büyük ölçüde Maneviye fırkası ile aynı görüşleri paylaşmakla birlikte Nûr ile Zulmet arasındaki karşıtlığa daha fazla vurgu yapmışlardır. Onlara göre Nûr, iradî olarak eylem yaparken; Zulmet ise amaçsız ve tesadüfi olarak yapar.
Çünkü Nûr, idrak sahibi iken; Zulmet, bilgisiz ve kördür. Dolayısıyla Nûr ile Zulmet’in birbirlerine kısmen karışmış olması Maneviye’de olduğu gibi bir tercih olarak değil tesadüfî olarak gerçekleşmiştir. Bazı Deysanîlere göre, Nûr, Zulmet’in içindedir; karışımın bu şekilde gerçekleşmesinin nedeni Zulmet’in sert, kaba ve eziyet eden yönünü yumuşatmaktır. Onlara göre Nûr’un
Zulmet’e karışması, cinslerin birbirine karışması şeklinde anlaşılmamalıdır. İşin özüne bakılırsa
Nûr, Zulmet’in içine girmekle aslında bir lütufta bulunmuştur. Çünkü o, bir tercih olarak Zulmet’i ve sebep olduğu kötülükleri ıslah etmeyi arzu etmiştir. Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.16.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.13.
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rûh’tan oluşur. Diğerlerinden farklı olarak rûh, bedenlerde bir eter olarak hareket eder.17 Zulmet’in bedenleri ise, ateş, karanlık, sıcak rüzgar, sis ve duman’dır 18
Düalist görüşe göre Nûr’un bedenleri her ne kadar birbirinden farklı ise
de ortada ‘Nûr’ olmak bakımından tek bir cevher vardır.19 Bu, Hıristiyan Kelamında teslîs akidesindeki üçlü birlik; Müslüman Kelamındaki zât-sıfat ilişkisi
gibi bir teolojik soruna kaynaklık etmiştir. Nûr’un ruhu ve bedenleri tabiatları
gereği birbirlerine ezelî olarak fayda verirken; Zulmet’in ruhu da, ait olduğu
bedenlere; bedenleri de sahip olduğu ruhlara ezelî olarak zarar verir. 20 Düalistler, cevheri arazları olmayan bir varoluş olarak kabul etmiş ve bu konuda üç
farklı görüşe yer vermişlerdir. İlkinde, cevherlere hiçbir şekilde araz atfedilmemektedir. İkincisinde arazlar, cisimlerin a’yân’ı anlamında kabul edilmiştir.
Üçüncüsünde ise arazlar sıfat olarak kabul edilmiş ve bu sıfatlar için ne cisim ne
de başkası olmadıkları savunulmuştur. 21
b. Mecûsî Söylem
Mecûsîlik, teolojisini, Senevîlikte olduğu gibi birbirine indirgenemeyen
iki karşıt varlık üzerinden kurmuştur. Bu yaklaşıma göre âlemdeki iyilikler,
Ahura Mazda, Hürmüz ve Yezdân adı verilen tanrı’ya; kötülükler ise Ehrimen adı
verilen İblîs’e bağlanmıştır. Daha çok Zerdüştlük olarak bilinen Mecûsî söylem,

17
18

19

20
21

Kadı Abdulcebbar, el-Muğnî,el-Fırak Ğayr-ı İslâmiyye, s.10-11.
Duman, Senevî düşüncede insana nispetle ruh’tur. Ki bu hummâme olarak isimlendirilmiştir.
Melhem Chokr, kadîm İran kültürleri ve dinleri üzerine yaptıkları çalışmalarla bilinen Vajda ve
Monnot’un, bu kelimeyi hummâme olarak okuduklarını; İbn Ebî Hadîd’in görüşüne dayanarak
bu kelimenin düalistlerin ve Mecûsîlerin düşünce, fikir ve niyet anlamında teknik bir kavram
olarak kullandıklarını ifade etmiştir. Bkz. Melhem Chokr, Zındıklık ve Zındıklar, s.77 vd. (dipnot).
Düalist söylemin dönüşüme uğradığı senevî fırkalar arasında en dikkat çekeni hiç kuşkusuz
Markûnîler ve Mâhânîlerdir. Çünkü bu iki çevrenin görüşlerinde Hıristiyanlığın büyük bir tesirinin olduğu görülmektedir. Bunlara göre Nûr ve Zulmet’in yanında ne Nûr ne de Zulmet olmayan üçüncü bir varlık vardır. O, ne Nûr ne de Zulmet olmayan mutavassıt/muadil yani üçüncü
bir ara varlıktır. O, kötülükten berî olduğu gibi Şeytan’ın azgınlığından da korunmuştur. Bu
üçüncü ara varlık, Nûru gördüğünde İblis’in saldırısına uğradı. Nûr da, karışım ile oluşmuş
olan âleme ruh gönderdi. Ki bu ruh, Tanrı’nın ruhudur. Onun oğlu ise İsa’dır. İsa’ya tabi olan,
kadınlara yaklaşmaktan sakınan ve iğrençliklerden uzak duran kişi, şeytanın hilelerinden de
emin olur. Bu görüşlerden de anlaşılabileceği gibi Markûnîler, Mesih’in öğrencileri ve kendisinden sonra gelenlerle sıkı münasebetleri olan kişilerdi. Hıristiyanlığın tesiri Mahaniye fırkası
mensuplarında da bariz şekilde görülmektedir. Onlara göre, üçüncü varlık kategorisi ne Nûr ne
de Zulmet cinsinden olmayıp O, bizzat Mesih’in kendisidir. Bkz. Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V,
s.17.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s. 11.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.11.
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tarihsel olarak İran mitolojisinde kötülük ruhuna karşı mücadele eden Tanrı
Ahura Mazda’ya22 destek vermek için Kyumarth23 olarak bilinen ilk efsane kral
peygambere dayandırılmaktadır.24 Bu teolojide son peygamber (hâtemu’nnebiyyîn) milattan önce yaklaşık yedi asır kadar önce İran’da yaşamış olan Zerdüşt olup ahir zamanda onun şeriatını ihya edecek bir Mesîh’in geleceğine inanılmaktadır.25
Mecûsîlik, iyiliğin kaynağı Allah ile kötülüğün kaynağı İblis arasındaki
karşıtlık ve kadîm savaş üzerine bina edilmiş bir düaliteye dayanır. Şehristanî,
bu teolojiyi Senevî söylem paralelinde Nûr ve Zulmet’in birbirine karışması
(Mebde) ve Nûr’un Zulmet’ten kurtulması (Meâd) temelinde iki ilke ile özetlemiştir. İki zamanlı bir tasavvura sahip olan Mecusî teoloji, karışımın gerçekleştiği ilk zamanda kötümser bir dünyevî yaşamı; iyiliğin kötülüğe galip geleceği
ikinci zamanda ise iyimser bir geleceği savunmuştur. Burada Mecûsîlerin Senevîler gibi iki kadîm varlık anlayışına sahip olmadıklarını ifade etmek gerekir.
Onlar, iyiliğin kaynağı Ahura Mazda’yı kadîm olarak; kötülüğün kaynağı İblis’i
ise mahlûk olarak kabul etmişlerdir.26 Bu bağlamda Nevbahtî, çoğunluğun, Allah’ın ‘kadîm’, Şeytan’ın ise Allah’ın düşüncesinden doğan muhdes bir varlık
olduğunu kabul ettiklerini nakletmiş27; âlemin muhdes olduğu konusunda ise
tam bir görüş birliği içerisinde olduklarını söylemiştir. 28

22

23

24

25
26
27

İran kadîm düşüncesinde Ahura Mazda, gökleri yükselten, yeryüzünü yayan ve melekleri yaratan en yüce Tanrı olarak nitelenmektedir. Kyumart ve Zerdüşt ise onun elçileri olarak kabul
edilmektedir. Abbas Muhammed Ğarîb, Câe Devru’l-Mecûs, s. 26.
Kyumart hakkında üç görüş bulunmaktadır. İlkine göre o, ilk insan Adem’in oğludur. İkincisine
göre o, Nuh’un soyundan İrem’in oğludur. Üçüncüsüne göre ise o, bir bitki gibi yerden bitmiş
bir kişidir. Şehristanî’nin Kyumersiye olarak bahsettiği fırka, bu üçüncü görüşün bir inanca dönüşmesiyle oluşmuştur. Bu fırka, senevî düşüncedeki gibi Nûr ile Zulmet arasındaki kadîm mücadelenin bulunduğunu ve Mecûsî fikre paralel olarak iyiliğin kaynağının kadîm; kötülüğün
kaynağının ise ‘mahlûk’ olduğunu savunur. Abbas Muhammed Ğarîb, Câe Devru’l-Mecûs, s. 26.
Şehristanî, el-Milel ve’n-Nihal, s.II, 257, 261, s. 261.
Şehristanî, kral-peygamber imgesinin acem kültür havzasında önemli yerinin olduğu tespitine
yer vermiş ve insanların kralların iradesine göre din tercihinde bulunduklarını ve bunu tesis etmek üzere de Müslüman kültürdeki ‘Kadıkudatlık’ müessesesi gibi adına “Mûbizân” denen bir
din kurumunun öne çıktığını belirtmiştir. Bkz. Şehristanî, el-Milel ve’n-Nihal, s.II, 257, 261.
Kadı Abdulcebbar, el-Muğnî –el-Fırak Ğayr-ı İslâmiyye, V, s.72.
Şehristanî, el-Milel ve’n-Nihal, s.II, 261.
İlk görüşe göre Allah ve Şeytan, cismi olmayan kadîm varlıklardır. (Ebû’l-Ferec İbnu’l-Cevzî,
cisim olmama durumunu tam bir rûhânîlik hâli olarak açıklamıştır. Bkz. Telbîsu İblîs, s.85.). Buna
göre Allah, âlemi yaratan varlık olup oradaki bütün hayırlar da ona dayanır. Âlemde ortaya çıkan bütün şerler ise İblîs’ten yani Şeytan’dandır. İkinci görüşe göre ise, Allah da Şeytan da cisim
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Kadı Abdulcebbar’a göre İblis’in Tanrı’nın fikir ve kaygısından doğması
kabul edilebilir bir görüş değildir. Çünkü fikir ve kaygı bir şeyin meydana gelmesinde sebep olamaz. Herhangi bir sebep aracılığıyla ortaya çıkan şey, gerçekte
sebebin failine ait bir eylemdir. Bu da sebebin muhdes olması demektir.29 Şeytan
muhdes ise söz konusu kaygı, aşağılık ve kokuşmuş şey de muhdes olmalıdır. Eğer
Tanrı’daki kaygı düşüncesi, aşağılık ve çürümüş şey kadîm ise, o zaman, Allah’ın kadîmliği ve kendisi dışındaki varlıkların hadisliği ilkesi birbiriyle çelişmiş olur. Mecûsîler Şeytan’ı doğuran nedenlerin de ‘hâdis’ olduklarını kabul
ediyorlarsa, bu, kötülüğün nedeninin Allah olmasını gerektirir. Buna göre Şeytan’ın varlık nedeni Allah ise o zaman neden kötülüğün ve zararların kaynağı
olarak Allah esas alınmamıştır?30 ya da Allah’ın fikrinden ve kaygı içine düşmesinden doğduğu iddia edilen Şeytan’ın sayısı neden bir de birden çok olmamıştır?31 Kadı Abdulcebbar, ‘Şeytan, Allah’ın fikrinden ve kuşkusundan doğmuştur” görüşünün, Şeytan’ın kadîm olmasını gerektireceğini söylemiştir. Zira ona
göre tevlîd yoluyla meydana geldiği iddia edilen bir şeyin varlık hükmü, tevlîd
ettiği varlık ile aynı olmalıdır.32 Burada Mecûsî söylemde İblîs’in Tanrı’nın kaygı yüklü fikrinden doğması ile Müslüman filozofların varlığın Allah’ın bilgisinden sudur etmesi arasında ilginç bir paralellik dikkati çekmektedir. Zira ilkinde
İblîs, ilahî düşünceden; ikincisinde ise varlık, ilahî bilgiden doğmuştur.
İyilik ve kötülük birbirine indirgenemez iki hüküm olduğu için Mecûsîler
de kötülüğün Allah’tan, iyiliğin de Şeytan’dan meydana gelmesini imkânsız
bulmuşlardır.33 Çünkü iyi ile kötü arasında tam bir karşıtlık söz konusudur.
Onlara göre zarar doğuran varlıkların ruhları Allah’ın fiillerinden; bu ruhların

28

29
30
31
32
33

olup kadîm varlıklardır. Üçüncü görüşe göre ise Allah cisimdir, Şeytan ise cisim değildir. Son
görüşe göre de Şeytan cisim olup Allah cisim değildir. Bkz. Kadı Abdulcebbar, el-Muğnî –el-Fırak
Ğayr-ı İslâmiyye-, s.71.
Bu çerçevede Kadı Abdulcebbar, Şeytan’ın Allah’tan nasıl çıktığı konusunda ileri sürülen
Mecûsî görüşleri dört maddede özetlemiştir: İlkine göre İblîs, Allah’ın kendi otoritesinin zaafa
uğramasından kaygı duymasıyla ortaya çıkmıştır. İkincisine göre o, varlıkların en yücesi olarak
bir konuda içine düştüğü kuşkudan doğmuştur. Üçüncüsüne göre ise İblîs, Allah ile birlikte
ezelî olarak var olan aşağılık bir şeyden meydana geldi. Dördüncü görüşe göre de İblîs, Allah ile
birlikte ezelî olarak var olan çürümüş bir şeyden doğdu. Kadı Abdulcebbar, a.g.e, s.71-72.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.76.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.76.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.78.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.78.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.72.
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cesetleri ise İblîs’tendir. Âlemde iyilik ile kötülük arasında yani Allah ile İblîs
arasında sonu gelmeyen bir mücadele ve savaş vardır.34 Bu bütünlükte Kadı
Abdulcebbar, Mecûsîlerin İblîs’in Tanrı’nın kaygısından doğduğuna ilişkin
görüşünü şu şekilde eleştirmiştir: İblis ya kendi kendine var olmuş olabilir ya
da kadîm bir zat olarak Allah tarafından meydana getirilmiş olabilir. İlk ihtimale göre cisimler, arazlar, hayır ve şerr de dahil bütün her şey aynı şekilde yani
muhdis olmadan kendiliğinden meydana gelmiş demektir. Bu, hayır ve şerrin
kaynağı olarak kabul edilen Allah ve Şeytan’ın varlığını gereksiz ve anlamsız
hale getirecektir. Hâlbuki mahiyeti sonradanlık taşıyan nesne ve varlıklar, kudret sıfatına sahip bir varlık tarafından meydana getirilmiş olmalıdır. Bu kendiliğinden meydana gelmiş olma olasılığını sıfırlayan bir şeydir. 35
Kadı Abdulcebbar, Mecusilerin, Şeytan’ın vesvese ve kötülüğe çağırmasını da, kötülüğün kaynağının Şeytan’ın kendisi olduğu görüşlerine gerekçe
yaptıklarını söylemiştir. Onlara göre vesvese ve kötülüğe çağıran Allah olamayacağına göre o zaman, kötülüğün kaynağı bu çağrının sahibi Şeytan olmalıdır.
Kadı Abdulcebbar, Şeytan’ın vesvese vermesinin kötülüğün meydana gelmesini zorunlu kılmayacağını savunmuş; iyi ya da kötü eylemin, gerçekte, kişinin
tercihi ile herhangi bir zorunluluk olmaksızın meydana geldiğini söylemiştir.
Dolayısıyla eylem, kişinin kendi özgür iradesi, tercih ve yönelimi ile ortaya
çıkmaktadır. Bu durum, kötülüğün Şeytan’dan olduğu iddiasını boşa çıkarmaktadır.36 Mecûsîlerin Tanrı ile Şeytan’ı karşı karşıya getiren düalist söylemini
mitolojik olmakla birlikte son derece tutarsız bir inanç biçimi olarak değerlendiren37 Kadı Abdulcebbar, muhdes bir varlık olan İblîs’in dünyaya girmesi ve izzet

Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.76.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.75.
36 Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.78.
37Kadı Abdulcebbar, Mecûsî düalitesinin tutarszlığını ortaya koyarken mensubu olduğu geleneğin
önde gelenlerinin cedel mantığıyla geliştirdikleri tartışma ve ikna edici bazı örneklere yer vermiş
ve şöyle demiştir: “Beşerî düzlemde kişi, herhangi bir kişiyi öldürebilir, sonra da bundan pişmanlık duyabilir. Yanı sıra iyi ve kötü eylemlerde bulunabilir. Hatta Mecusî olduktan sonra Yahudî olabilir veya Yahudî olduktan sonra Mecûsî olabilir. Aynı şekilde kişi, kendisi ile ilgili olarak “ben şeytanın bir eseriyim” de diyebilir. Bu iki örnek, Mecusi yaklaşımın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. Çünkü söz konusu örnek, kişinin faydalı-zararlı iyi-kötü eylemleri yapan kişi
olması anlamına gelmektedir. İkinci örnekte ise kişi, sözünde doğru ise iyi bir şey yaptığı için çelişik bir durum ortaya çıkaracaktır. Bu bağlamda Mecûsîlere şöyle denir: Siz neden zararlı bedenlerin ruhları Allah’tandır, bu bedenlerin kendileri ise Şeytan’dandır, görüşündesiniz? Şayet
34
35
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sahibi kadîm varlık Allah ile savaşması ile ilgili anlatıları tam bir hurafe yığını
olarak görmüştür. Bu sebeple dikkate alınacak bir muhtevadan yoksun olduğunu ifade etmiştir. Çünkü nasıl olur da kadîm bir varlık ile onun fikrinden ve
kuşkusundan doğmuş olan bir varlık olan Şeytan birbiriyle savaşabilmektedir?
Bu, Hıristiyanlara göre Tanrı’nın Oğlu İsa’nın çarmıha gerilmesi gibi bir şeydir.38
2. İyilik-Kötülük Düalitesinin Eleştirisi
Kadı Abdulcebbar, Senevî ve Mecûsî söylemleri, buluştukları şu iki iddia
temelinde kritik etmiştir. Buna göre,
1. Âlem, iyiliğin kaynağı Nûr ve kötülüğün kaynağı Zulmet’in cüzlerinin karışımından oluşmuştur.
2. Elem veren her şey kötü; lezzet veren her şey ise iyidir.
Bu önermelerden ilki kozmolojik diğeri ise etik olup aralarında birbirini
tamamlayan bir ilişki vardır. Kadı Abdulcebbar, ilk bağlamda, âlemin iki karşıt
ve kadîm cevherden oluştuğu tezini ve âlemde arazların bulunmadığı görüşünü tartışmıştır. Bu çerçevede o, karışım ve cevher ve determinizm tartışması
yapmıştır. İkinci bağlamda ise Kadı Abdulcebbar, iyi-kötü farklılaşmasının fail
farklılaşmasına götürmesinin hiçbir makul gerekçesinin olmadığını ortaya
koymaya çalışmıştır. Çünkü cins farklılaşması, aslında tek bir cevherin iki şekilde gerçekleşebilme imkânıdır. Bu da failin bir şeyin kendisine ve zıddına eşit
değerde kadir olması demektir.
a. Âlem Tasavvuru
Düalist söylem, âlemden yola çıkarak geliştirilmiş bir teolojidir. Bu nedenle teoloji ile kozmoloji bir arada ve birbirini tamamlayacak şekilde yer almaktadır.39 Kadı Abdulcebbar, diğer kelamcılar gibi düalist söylemin tutarsız-

38
39

bu soruya, zarar ruhlardan değil bedenlerden kaynaklanmaktadır derlerse, o zaman, ruh olmadan zararın bedenden meydana gelmesi nasıl mümkün olabilir? O zaman, zarar bedenden değil
ruhtan kaynaklanır görüşünü benimsemelisiniz. Ruh olmadığında beden hayatiyetini yitiriyor
ve kötülük ortaya çıkamıyorsa, demek ki kötülük ruhtan gelmiştir. Bu da ruhun Şeytan’dan olması anlamına gelir. Diğer zararlı fiilleri de Allah neden yapmış olmasın?” Kadı Abdulcebbar,
a.g.e, V, s.78.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.79.
Düalist söylemin kozmolojisi ile teolojisi arasındaki ilişki için bkz. Hilmi Demir, Mit, Kozmos ve
Akıl, Ankara 2011, ss.125-195.
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lıklarla dolu mitolojik bir karakter taşıdığını40 ifade etmiş, âlemden yola çıkarak
savunulan düalist teolojiyi kritik etmiştir. O, bu konuda büyük oranda akla ve
Ortaçağın varlık kuramı cevher-araz metafiziğine dayanmıştır. Ona göre düalist
söylemin içine düştüğü en çarpıcı tutarsızlık, Nûr ve Zulmet’in karşıt ( )المباينve
ezelî ( )القديمiki varlık olarak benimsenmesi ve kesişim yönlerinden birinde ( على
 )وجهbirbirlerine karışmış ( )اإلمتزاجolduklarının savunulmasıdır.41
Bu bakımdan Kadı Abdulcebbar, önce konunun âleme dayanan temelini
tartışmaya açmış, daha sonra ise bunun teolojik köklerini irdelemiştir. Düalist
söyleme göre âlem, iyilik ve kötülük cevherlerinin karışımından oluşmuş olup
araz olarak nitelenebilecek bir nitelik ihtiva etmemektedir.42 Kadı Abdulcebbar
ise âlemin cevher ve arazların toplamından oluştuğunu, bütün varlıkların cevher açısından benzeşik, arazlar açısından ise birbirinden ayrılan sıfatlara sahip
olduklarını savunmuştur. 43 Bu temelde Nûr ve Zulmet, düalist söylemde birbirinin zıddı iki cevher iken; Kadı Abdulcebbar’a göre ise araz hükmündedirler.
Çünkü idrak edilebilen cisimler, mahal’siz var olamayacağına göre cevher de
araz’sız var olamaz.44 Bunu, cisimlerin varlıklarını sürdürdükleri halde bir durumda var iken başka bir durumda yok olabilen niteliklerinden zorunlu olarak
bilmekteyiz.45 Ona göre düalistlerin arazları kabul etmeleri gerekir. Çünkü Nûr
ve Zulmet, başka bir şey olmadan nasıl hayrın ve şerrin kaynağı olabilir? Bu
sorunun yanıtı, ortada, biri Nûr ve Zulmet’in kendisi, diğeri ise, bu ikisinin
kaynaklık ettiği iyi ve kötü iki şeyi gerektirir. Yanı sıra âlemde her şey cevher
ve mahiyet olarak ‘benzeşik’ olduğuna göre, o zaman, Nûr ve Zulmet’e bağlanan bir karşıtlıktan ve bunların karışımından da söz edilemez. Düalistler hayırşerr, lezzet-elem gibi ahlakî karşıtlıkları kabul ediyorlarsa, bunlardan daha açık
olan hareket-sukun, ictimâ-iftirak, te’lîf ve i’timâd gibi diğer arazları da kabul etmeleri gerekir. O, düalist söylemin âlemin iki cevherin karışımından oluştuğu
ve varlığın da karşıtına değil benzerine delalet ettiği iddiasını da cevher kavramı üzerinden eleştirmiştir. Ona göre cevher, uzamlı olmayı, o da bir yönde

40Kadı
41
42
43
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Abdulcebbar, a.g.e, V, s.15, 23, 79.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.22.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.22.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.23.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.23.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.24.
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olmayı zorunlu kılar. Dolayısıyla cevher bir yönde olmaksızın var olamaz. Bu
ise, ancak cevherin sonradanlık ifade eden bir mana ile var olabileceği anlamına
gelir ki böylesi bir durum, düalist çevrelerin kadîm cevher nazariyesini çürüten
bir şeydir.46
Müslüman kelamcılara göre âlem, tevhîd’e temel sağlayan en güçlü varlık delilidir. Bu delil, cisimlerin oluş hâlinde olması yani her bir cismin bir yönde olması özelinde tevhide götüren teolojik bir zemin olarak kullanılmıştır.
Kadı Abdulcebbar da bu ilkeyi paylaşmış ve varlıkların oluş keyfiyetini, bir
şeyin bir durumda mümkün olmakla birlikte sol yerine sağa hareket etmesi ve
başka bir durumda da mevcut yönlerden başka bir yönde olması’ olarak açmıştır.47 Varlıkların olasılıklar içerisinde sürekli farklılaşan oluş ( )الكونdurumu,
cevheri bir yönde olmaya götüren bir mana ( )المعنىolmaksızın düşünülemez.
Aksi halde cevher için mümkün yönler, eşit olasılıklar olarak ne hareketten ne
de karşıtından söz edilemeyeceği bir durum ortaya çıkaracaktır. 48 Bu bağlamda
düalistlerin kadîm cevher ilkesini de eleştiren Kadı Abdulcebbar, bu görüşe
göre cevherin kadîm olması sadece bir yönde ezelî şekilde bulunması anlamına
gelecektir. Bu ise yönler arasında intikal ettiği zorunlu bilgisine sahip olduğumuz cevherin mümkün yönlerdeki farklılaşmasını imkânsız kılar.

49

Şu halde

cevher için kadîmlikten söz edilemez. Çünkü kadîm oluş, bütün zamanlarda bir
şeyin hep aynı ve eşit durumda olması demektir. 50
Varlık açısından bakıldığında iyilik-kötülük düalitesi, aslında kendi içerisinde sadece iki cevherden oluşmaz. Çünkü Nûr ve Zulmet, beşli bir kombinasyonla bedenleri, ruhları, sıfatları olan bir çokluk ifade etmektedir. Yanı sıra Nûr
âleminin kralı olarak kabul edilen Ebû’l-Azâme’den ve Zulmet’in kralı olarak
kabul edilen Hemâme’den de söz edilmektedir. Bu durum, Kadı Abdulcebbar’a
göre, şu iki ihtimal üzerinden kritik edilebilir: Nûr ve Zulmet’e nispetle kullanılan ruh, beden ve kral gibi kavramlar ya sıfat olarak ya da başka bir şey olarak
savunulabilir. İkinci ihtimal dikkate alınırsa, bu durumda örneğin kral Ebû’l-
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Abdulcebbar, el-Muhit bit’Teklîf, (tah. Ömer Seyyîd Azmî, Kahire tsz.), s.199.
Abdulcebbar, a.g.e, s.38.
Abdulcebbar, a.g.e, s.43, 45.
Abdulcebbar, a.g.e, s.72.
Abdulcebbar, a.g.e, s.146.
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Azâme ya da Zulmet’in kralı Hummâme sonradanlık hükmüne (hâdis) sahip
olması gerekecektir. İlk ihtimal üzerinden gidilirse, o zaman da, söz konusu
sıfatın makul bir gerekçeye dayanıp dayanmadığına bakılır. Sonuç olarak Nûr
ve Zulmet’in dışında sıfat kavramına yer vermek de cevher kavramından yola
çıkarak savunulan düaliteyi temelinden sarsacaktır. Bunun dışındaki ihtimaller
ise geçersizdir. Zira makul olmayan hiçbir şey üzerinde konuşulamaz.
Kadı Abdulcebbar’ın kritik ettiği diğer bir husus ise Nûr ve Zulmet’in bir
yandan karşıt diğer yandan kadîm cevherler olarak aynı hükme bağlanmasıdır.
Onlara göre bu iki kadîm varlıktan birinin sıfatı diğerinin sıfatı ile karşıtlık içerisindedir. Şu halde ikisinin cinsleri farklı ve birinin tabiatı diğerinin tabiatına
ters; biri için mümkün olan diğeri için imkânsızdır. O, her iki cevherin kadîm
olmasının karşıtlık durumunu ortadan kaldıracağını ve söz konusu cevherleri
‘benzeşik’ kılacağını ifade etmiştir. Dolayısıyla kadîm oluş açısından aynı hükme sahip iki varlık karşıt değil benzer olması gerekir. İkisi de kadîm iseler, iddia ettikleri gibi, o zaman birinin sahip olduğu sıfat diğeri ile karşıt olmaması
gerekir. Bu durumu şu şekilde ifade etmemiz mümkündür: Nûr ve Zulmet
birbirine zıt ise her ikisi aynı veya benzer sıfatlara sahip olamazlar. Aynı sıfatlara sahiplerse birbirlerine zıt olamazlar. Çünkü bu durumda eşit olmuş olurlar.
Bu paralelde Zulmet cevheri, kadîm, mevcûd ve fâil olarak nitelenemez. 51 Örneğin Zulmet’in ‘varlık’ olarak nitelenmesi bir övgüdür, kıdem de öyle. Bu nedenle Zulmet’in noksanlık ifade eden sıfatlarla nitelenmesi gerekir. Aynı şekilde Nûr da tamamen övgü sıfatlarıyla nitelenmelidir. Ölüm, noksanlık ifade eden
bir şeydir görüşleri de doğru değildir. Çünkü o, zararın yok olmasına neden
olabildiği gibi faydanın yok olmasına da neden olabilmektedir. Bu durumda
nasıl oluyor da ölümün övgü anlamı yergi anlamından daha zayıf kalabilmekte
ve eksiklik olarak görülebilmektedir?52
Kadı Abdulcebbar, düalistler tarafından Nûr ve Zulmet’e atfedilen beden, ruh, Ebû’l-Azâme ve Hummâme gibi kavramları sıfat olarak ele almış ve
tartışmayı daha da derinleştirmiştir. Ona göre aklın delaleti ile sabit olduğuna
göre hayy oluş, zât’ın kendisine sahip olduğu bir sıfattır. Yanı sıra aynı şey,
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Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.66.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.66.
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idrak, ilim ve kudret sıfatları için de söz konusudur ki bu durum, düaliteyi aşan
bir ‘çokluk ortaya çıkarmaktadır. Halbuki düalist teze göre Nûr, tek bir cevher
olduğu için herhangi bir sıfata sahip olması mümkün değildir. Çünkü bu durum, düaliteyi ortadan kaldıran bir çelişkiye neden olur. Kadı Abdulcebbar, bu
sıfatların Nûr ve Zulmet cevherlerinde cevherin kendisi olarak düşünülmesinin
imkânsız olduğuna vurgu yapmıştır. Çünkü insana nispetle bu sıfatlar birer
mana olup zât’ın kendisi değildir. Şu halde tek bir cevher ve bütün olarak
Nûr’un ve Zulmet’in hükmünün, kendisi olmayan şey ya da şeyler için de geçerli olduğu savunulamaz.53
Düalistlere göre hayrı yapan varlık, hayrın türlerini de yapabilir. Fakat
aynı şey hayrın kaynağı olan Nûr için söz konusu olamaz. Kadı Abdulcebbar,
burada bir şeyi yapmanın, o şeye ait bütün türleri de yapabilmeyi mümkün
kılması gerektiğini ifade etmiştir. Ona göre düalistlerin bu gerekliliği reddetmeleri, Nûr cevherinin biricikliğini koruma endişelerinden kaynaklandığına dikkati çekmiştir. Çünkü söz konusu durumu, sonuç olarak üçüncü, dördüncü ve
beşinci failin imkânının önünü açmakta ve düaliteyi ortadan kaldıracak bir
delalet sağlamaktadır.54
Kadı Abdulcebbar, iyilik-kötülük düalitesinin birbirine indirgenemeyen
ve karşıt hükümler olarak tanımlanan hayır-şerr ekseninin imkân açısından tek
bir şey olduğunu savunmuştur. O, bunu şu önerme ile ifade etmiştir: Bir şeye
kadir olan zıddına da kadirdir. Buna göre iyiliğe kadir olan kötülüğe de kadirdir.
Bu anlamda Nûr ve Zulmet, eşit düzeyde iyiliğe de kötülüğe de kaynaklık edebilirler. Kadı Abdulcebbar, bu bakış açısını ait olduğu Mutezilî geleneğin önde
gelen üstatlarının Nûr ve Zulmet konusundaki örneklemeleriyle daha da açık
hale getirmiştir. Örneğin gecenin karanlığı, kişinin göremediği için kuyuya
düşmesine ve idrak zaafiteyi içinde olduğu için de başına büyük bir musibetin
gelmesine sebep olabileceği gibi; hayat tehlikesi içerisinde iken kişinin gizlenmesine, zalimin elinden ve öldürülmekten kurtulmasına da imkan verebilir.
Yanı sıra gündüzün aydınlığı ve ışığı, düşmanın planlarını gerçekleştirmesini
sağlayarak insanların öldürülmesine sebep olabileceği gibi; kişiye başına gel-
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mek üzere olan herhangi bir musibetten kurtulmasına vesile olabilir. Ya da
başkasının malını çalma eylemi, hırsız için sevinç ve mutluluk nedeni; mal sahibi için üzüntü ve keder nedenidir. Aynı şekilde kişinin kin ve nefret duygularıyla başkasının çocuğunu katletmesi, katilde tatmin duygusu; öldürülen çocuğun ailesinde ise aynı eylemden dolayı derin bir üzüntü ve keder yaratır. Bu ve
bunun gibi pek çok örnek de göstermektedir ki bir şey/fâil, iki karşıt değer
hükmüne kaynaklık edebilir.55
İyilik-kötülük düalitesi, âlem tasavvuru açısından sıkı bir determinizmi
savunur. Buna göre Nûr, zorunlu olarak iyiliğin kaynağı iken; Zulmet de zorunlu olarak kötülüğün kaynağıdır. Çünkü düalistler açısından Nûr ve Zulmet,
tabiatları gereği hayır ve şerr iradesine sahiptirler. Kadı Abdulcebbar, bu yaklaşımı tecrübeden yola çıkarak reddetmiştir. O’na göre determinist görüşün Nûr
ve Zulmet’in birbirine karıştığı ve alemin bu karışımdan oluştuğu tezi ile apaçık
bir şekilde çelişmektedir. Çünkü her şeyin kendi içerisinde zorunlu olduğu bir
varoluşta karışım mümkün olmadığı gibi var olduğu iddia edilen zıtlığın karışım sonrasında devam etmesi de düşünülemez.56 Dolayısıyla tabiî zıtlık, karışmayı imkansız kılar. Zira kadîm olduğu savunulan bir şeyin tabiatı hiçbir şekilde değişmez.57
Bu çerçevede Kadı Abdulcebbar, zıtlık ve karışım arasındaki ilişkiyi irdelemiştir. Bu husus Mutezilî kelamcılar tarafından olduğu kadar Bakıllanî, Maturidî ve Zeydî İmam Kasım er-Ressî gibi kişiler tarafından da tartışılmıştır. Kadı
Abdulcebbar’ın ifadesine göre düalist düşüncedeki Nûr ve Zulmet cevherleri
arasında var olduğu ileri sürülen zıtlık, âlemde var olan hayır ve şerr arasındaki farklılaşma ve karşıtlık üzerine bina edilmiştir. Bu temelde düalist söylemde
temel tez şudur: Nûr’un tabiatı ile Zulmet’in tabiatı arasında iktiza olarak zıtlık vardır. Zıtlık sonrasında karışma, karışma sonrasında zıtlık mümkündür.58 Kadı Abdulcebbar’a göre ‘zıtlık’ tek bir cins olup cevherlerle değil oluşlarla ( )األكوانilgilidir.
Aksi halde Nûr ve Zulmet’in tabiatlarının bir gereği olduğu hiçbir şekilde savunulamaz. Bu da Nûr ile Zulmet’in birbirine karışmasının bir hudus olarak
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meydana geldiği anlamına gelir ki karışma, neden süreç içerisinde o zaman
gerçekleşti de daha sonra gerçekleşmedi. İhtiyarîliğin olmadığı yerde bu sorunun yanıtı yoktur. Bu sebeple Nûr’un Zulmet’e karışma gerekçesi ve neden
Zulmet’e karışmamış olan diğer aydınlık tabîi olarak Zulmet’e karışmadığı
açıklanamaz. Aslında cevher, özü açısından tek bir şey olduğu için Nûr’un tamamının Zulmet’e karışmasını gerektirir. Nûr cevherinin cüzleri, sahip olduğu
beş yönde sonsuzdur. Bu, Nûr ve Zulmetten tabii olarak meydana gelen hayır
ve şerrin sonsuzluğu anlamına gelir. Nûr ve Zulmet’in cüzleri ve hudusları
sonlu değilse, o zaman, hareketlerin sonluluğunun imkânsız olması demektir. 59
Yanı sıra o, Nûr ve Zulmet arasındaki zıtlık ile karışma arasındaki ilişkiye ve
tutarsızlığa dikkat çekmiştir. Bu konuda düalist çevreler arasında birbirine yakın üç görüşün bulunduğunu söylemiştir. İlk görüşe göre karışım, süreç içerisinde Zulmet’in tercih ve yönelimi ile ortaya çıkmıştır. İkinci görüşe göre söz
konusu karışım, Nûr aleminin yönelim ve tercihinin bir neticesidir.60 Üçüncü
görüşe göre ise karışım, herhangi bir kasıt olmaksızın Nûr ve Zulmet’in ittifakı
ile meydana gelmiştir. Her üç yaklaşımda da anahtar kavram yönelim ve tercihtir. Kadı Abdulcebbar, haklı olarak yönelim ve tercih ile Nûr ve Zulmet’in zorunlu olarak görülen tabiatları arasında çelişki bulunduğuna dikkati çekmiş ve
bir şeyin tabiatının, yönelim ve tercih yoluyla değişmeyeceği eleştirisinde bulunmuştur. Çünkü Nûr ve Zulmet, ancak kendi tabiatları ile sınırlıdır. Bu nedenle ortada tabiatları karşıtlık üzerine kurulu bir durum varsa, o zaman, ikisinin tercihi sonucunda Nûr ve Zulmet’in tabiatlarında olmayan bir şeye yani
‘karışma’ ilişkisine girmeleri nasıl savunulabilir? Bunun imkânsızlığı, cinslerin
değişmesi, zıtların birleşmesi ve bir mekânda iki cevherin bulunması gibidir.
Karışma, süreç içerisinde Nûr ve Zulmet’in tabiatları çerçevesinde de meydana
gelmiş olamaz. Çünkü bir şeyin tabiatı, süreç (evkât) içerisinde değişmez. Çünkü zorunluluk atfedilen bir cevherin durumu ile özgür irade sahibi kişinin durumu aynı değildir. Zira kişi, kendi kasdı ve yönelimi ile eylemde bulunmakta
iken; düalist söyleme göre Nûr ve Zulmet iki kadîm varlıklar olarak tabîî şekil-
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de eylemde buluNûrlar. Dolayısıyla “zıtlık, tabiî ve zorunlu olarak meydana
gelmiştir” görüşü savunulamaz. Çünkü tabîîlik, ‘tekrar’ yasasına göre işler,
yani döngüseldir. Tabiîlik yasasında önceden olmayan bir şeyin sonradan meydana gelmesi kabul edilemez.
b. İyilik-Kötülük Tasavvuru
İyilik-kötülük düalitesinin diğer bir tezi de iyiliği hazza ve şerri de elem’e
indirgemesi; her bir hükmün kaynağını mutlak anlamda birbirinden ayırmasıdır. Buna göre iyilik ve kötülük, varlığın ve dolayısıyla da teolojinin birbirine
indirgenemez iki değeri ve hükmüdür. Doğruluk, ilim, fiil, akıl ve lezzet Nûr
cevherinden; bu hükümlerin karşıtları da Zulmet cevherindendir. Buna göre
iyilik-kötülük ve adalet-zulüm gibi karşıt eylemler hiçbir şekilde aynı kaynağa
dayandırılamazlar. Zira bir şeyi hareket ettiren ile onu hareketsiz kılan şey aynı
olamaz. Aynı şekilde faydanın kaynağı zararın kaynağı olamaz. Bu, bir şeyin
kaynamasına neden olan şey ile o şeyin donmasına neden olan şeyin aynı şey
olduğunu savunmak gibi imkânsız bir şeydir.61
Kadı Abdulcebbar, iyilik-kötülük düalitesini imkan açısından ele almış
ve reddetmiştir. Bu bakış açısının çıkış noktası beşerî düzlemde kişinin, iki farklı zamanda hatta aynı anda hem iyiliği hem de kötülüğü yapabilme imkânına
sahip olmasıdır. Dolayısıyla fâilin iki karşıt hükme açık eylemde bulunma
imkânında olması hayrı yapan ile şerri yapanı birbirinden ayırmanın gerekçesinin olmadığını göstermektedir. Aynı zamanda hayat sahibi kadir ve fail olan
kişi, sahip olduğu cüzler çok olsa da zât olarak tek bir şeydir. Bu nedenle zâtı ve
birliğini parçalamanın ve cüzlere dayandırmanın kabul edilebilir bir nedeni
gösterilemez.62 Ona göre, bu bakış açısını, cinslerin farklılaşmasının faillerin
farklılaşmasını gerektirmediği gerekçesiyle reddetmiştir. Diğer bir deyişle imkan açısından bakıldığında iyilik ve kötülük farklı failler gerektirmez. Kaldı ki
bu görüş, düalistlerin, fiillerin cinsleri adedince fail kabul etmeleri anlamına
gelir ki bu yaklaşım düaliteyi temelinden sarsar. 63 Cinsin farklılaşmasını kabul
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etmek, hayrın birden çok failinin olabileceğini kabul etmek anlamına geleceği
için Senevîler64 hayrın tek cins olduğunu savunmuşlardır. Bu nedenle doğruluk,
Senevîlere göre, bir mana değildir. Aynı şekilde hayır ve şerr tabiî olarak iyi ve
kötüdür, dolayısıyla birbirlerine dönüşmeleri imkânsızdır. 65 Kadı Abdulcebbar’a göre tek cinse sahip bir şey, sıfatının farklılaşması temelinde iyi ve kötü
hükmüne sahip olabilecek şekilde meydana gelebilir. Bu, iyi ve kötünün birbirine indirgenemez karşıtlığını reddeden ve şeylerin gerçekleşme niteliklerine
bağlı olarak ortaya çıkan arızî bir durumdur. Bu açıdan bakıldığında lezzet, bir
tür elemdir. Çünkü lezzet ile elem arasındaki fark, ilkinde şehvet; ikincisinde
nefsin yadsıması gibi bir farklılaşmanın ortaya çıkmasıdır. Kaldı ki kişi, lezzet
aldığı bir şeyden elem duyabileceği gibi iki farklı zamanda söz konusu şeyden
lezzet ve elem duyabilir. Buna uyuz hastası kişi için lezzet veren bir şeyin, hastalık sonrasında elem veren bir şeye dönüşmesini örnek verebiliriz. 66 Beşerî
düzlemde kişi, bir şeyi bilirken başka bir şeyden de bî-haber olabilmektedir. Bir
şeyi irade ederken, başka bir şeyi istemeyebilmektedir. Burada tek bir kişi için
bilen-bilmeyen, irade eden-irade etmeyen gibi karşıt durumlar söz konusu olabilmektedir.
Kadı Abdulcebbar’a göre birleşme ve ayrışma gerçek anlamda birbirinin
zıddı değildir. Ayrışma, birleşmeye varoluşta bir mücâvere yani yakınlık olarak
zıtlık taşır. Faydalı olanın zararlı olması ise arzu ve nefret farklılaşmasının
mümkün olması dolayısıyla iki kişi için ya da iki farklı zamanda bir kişi için
imkânsız değildir. Fakat bir şey, kişi için aynı anda hem faydalı hem zararlı
olamaz. Bir şeyin hem elem hem lezzet vermesi de aynıdır. Bir mana, bir şeyin
hem kaynama nedeni hem de donma nedeni olamaz. Çünkü bir şeyin kendisiyle kaynadığı mana ile kendisi aracılığıyla donduğu mana birbirine zıttır.67 Hâlbuki kişinin iyi ve kötünün faili olması bunun gibi değildir. Çünkü kişi, özgür
bir iradeyle fiil yapar. Kişi ile eylemi arasında illet-malul ilişkisine benzer bir
durum yoktur. Beşerî düzlemde apaçık olan bir şey varsa o da kişinin hem iyi
hem kötü eylem yapabildiğidir. Çünkü fail açısından bakıldığında iyi ve kötü,
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aynı anda her ikisinin yapılmasını engelleyici hiçbir gerekçeye sahip değildir.
Bu, bir şeyin hem lezzet hem de elem sebebi olabilmesi ile aynı şeydir. Dolayısıyla iki kişiden birinin bir şeyden elem duyması aynı şeyden diğerinin lezzet
duyması aynı mahalde imkânsız değildir. Burada asıl imkansız olan şey, bir
şeyin kişi için hem lezzet hem elem nedeni olmasıdır.
Düalist eleştiriye göre iyi ve kötünün tek bir kişiden meydana gelmesi,
bu kişiyi hem iyi hem de kötü yapar. Kadı Abdulcebbar, bu görüşe imkân açısından bakmış ve eylemlerin üç değerli bir temele sahip olabileceğini savunmuştur. İyi, kötü ve ne iyi ne de kötü. Bu temelde ona göre kişinin hem iyi hem
kötü eylemde bulunması imkânsız değildir. Çünkü realitede kişi her iki sıfatla
olduğu gibi ne iyi ne kötü olarak nitelenemeyecek hükümsüz bir durumda da
olabilir. Başkasına iyi ve kötü eylemleri eşit olan kişi için ne övgü ne de yergi
söz konusudur. Fakat bunlardan biri diğerinden fazla olursa hüküm ağır basana göre verilir. Bu, kişinin, iki ayrı mahalde hareket ettiğinde müteharrik olarak,
durduğunda hareketsiz olarak nitelenmesi gibi mümkün bir nitelemedir. Dolayısıyla karşıt hükümler doğuran fiillerin yapılması kişi için imkânsız olmadığına
göre, o zaman kişiyi söz konusu hükümlerle nitelemek neden imkânsız olsun? 68
Kadı Abdulcebbar, düalistlerin, iyi ve kötüyü imkân olarak tek bir cevhere bağlamanın özelde Mutezile’nin genelde Müslümanların Allah’ı şerri işlemekten her yönüyle tenzih etmesi ile çeliştiği yönündeki eleştirisine ise şu şekilde yanıt vermiştir: Bizim genel bir ilke olarak kişinin hem iyi hem kötüyü
yapabileceğini söylememizden aynı şeyi Allah için de düşündüğümüz sonucuna gidilmesin. O, elemi iyilik olacak şekilde yapar. İyiliğe kaynaklık edecek bir
elem, ahirette kişinin hak ettiği cezanın yerini veya bunun dünyada karşılığını
almasını dilemesi ile gerçekleşir. İbret almak için kişiye takdir ettiği hastalıklar
ise, daha iyi ( )تعويضiçindir. O, kudretiyle zarar meydana gelmeksizin zararı
ortadan kaldırabilir; zararı ortadan kaldırmak için ise hiçbir şekilde zarar veren
bir eylemde bulunmaz.69 Ona göre elem ve haz üzerinden düaliteyi savunmak
mümkün değildir. Çünkü iyilik ve kötülük mevcut halleriyle kişi tarafından
yapılabilir. Hikmet sahibi bir varlık tarafından iyi oldukları bilgisi üzerinden bu
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eylemlerin yapılması ise imkânsız değildir. Kötü oldukları bilgisine sahip olan
hikmet sahibi bir Allah, bu fiilleri yapması söz konusu değildir. Fakat beşer için
her açıdan kötü olduğu bilgisine sahip olsa da bu mümkündür. Elemin kişide
nefret yani yadsıma ortaya çıkarması söz konusu eylemin veya şeyin kötü olduğunu göstermez. Çünkü böylesi bir durum, ne o fiili yapanı kötü kılar ne de
yerilmesini gerektirir. Bize göre kötü, gerçekte, akılda kötü olan şeye denir.
Kötü olduğu bilinen şey için yergi gerekir.70
Kadı Abdulcebbar, iyilik-kötülük düalitesini imkân açısından ele almış
ve fiilin, kadir oluş yönüyle mümkün olduğunu düşünmüştür. 71 Allah, elbette
iyiyi olduğu gibi kötüyü de yapmaya kadirdir.72 Ona göre iyi veya kötü olmanın o şeyin yapılma imkanı üzerinde hiç bir tesiri yoktur. Zira kadir oluş, cinsi
meydana getirmeye kadir oluştur.73 Bu sebeple bir şeyin kötü olması, o şeyi
imkan alanından çıkarmadığı için74 bir şeye kadir olmak aslında cins olarak bir
şeyin hem kendisine hem zıddına kadir olmak demektir. Şu halde birbirinden
bağımsız ve birinin diğerine indirgenemediği düalist bir cevher teorisi kabul
edilemez. Fiili yapan açısından bakıldığında iyiliği yapan aynı zamanda kötülüğü de yapabilir. Kadı Abdulcebbar’a göre Allah, üç amaç üzerinden fiil yapabileceğini düşünmüştür: Fiilin iyi olması, fiilin başkasına fayda vermesi ve bir
istihkak olarak ceza olarak zarar vermesi75 Her ilk iki fiil Allah’ın iyi olarak;
üçüncüsü ise adalet olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple Allah, hiçbir şekilde
kötü eylemlerin doğurduğu sıfatlarla nitelenemez.76 Zira O, zarar doğuran veya
faydadan mahrum bırakan fiilleri, kötü olduklarını bildiği için ve onlara gereksinim duymadığı için yapmaz.77
O, Senevî fırkaların ve Mecûsîye’nin iyilik-kötülük düalitesinde benzer
fikre sahip olduklarını söylemiş ve onların “elem veren her şey kötüdür ve haz
veren her şey iyidir” ilkesiyle ifade edilebilecek olan yaklaşımlarını tenkit etmiştir. Ona göre elem ve haz birbirinin zıddı değildir. Aynı şekilde iyi ve kötü
70
71
72
73
74
75
76
77

Kadı Abdulcebbar, a.g.e, V, s.74.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, VI, s.178.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, VI, s.178.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, VI, s.129.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, VI, s.131.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, VI, s.14.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, VI, s.131.
Kadı Abdulcebbar, a.g.e, VI, s.187.

308 Dördüncü Oturum

de böyledir. Kişi açısından bu iki hükmü doğuracak eylemi yapmasının önünde
hiçbir engel yoktur. Kötü olmadıktan sonra elem veren şeyin şerr olması gerekmediği gibi haz da iyi olmadıktan sonra hayır olması gerekmez. Çünkü haz
kötü olabileceği gibi elem de iyi olabilir.78 O, iyi ve kötü bağlamında biri zorunlu diğeri koşullu olmak üzere iki düzey kullanmıştır. 79 İlki aklın kategorik
önermeleri, bilgileri ve makul yönleri iken; diğeri ise fiillerin meydana geliş
yönleridir. Aklın kategorik makul yönleri fiillerin meydana geliş yönleri için
hüküm formları olarak işlev görmektedir. Fiillerin meydana geliş yönleri ise
dinamik yani değişken olduğu için bir fiil, meydana geliş yönü açısından iyi
veya kötü olabilir. Ancak aklın koşulsuz olarak temellendirilen makul yönleri
ise salt yön olmaları bakımından sabittir ve hükümler arasında tam bir ayırım
söz konusudur. Dolayısıyla aklın makûl yönleri, aynı zamanda fiillerin meydana geliş yönleri olmaktadır.80 Abdulcebbar, burada akılda koşulsuz olarak kötü
olduğu bilinen yönler ile meydana gelme yönü arasında mantıksal bir ilişki
kurmuş ve meydana geliş yönü açısından her fiilin söz konusu makûl yönleri
hüküm olarak aldığını savunmuş olmaktadır. Bu, kişinin fiilinin özel bir yön
kastı olmasa da, meydana geliş yönü açısından yönsüz olamayacağı anlamına
gelmektedir. Abdulcebbar, yukarıda verilen koşullu önermelere ilaveten, fiilin
meydana geliş yönü açısından şu örnekleri de vermiştir. İrade, iyi bir şeyi kerih
görmek olarak ortaya çıkarsa kötü olur. Çünkü irade, burada kötü yöne sahiptir.81 İtikâd, bilgisizlik, taklît ve tebhît yani tesadüfen kabul etme yönlerine sahip ise kötü olur.82 Böylesi bir itikâd, bilgisizlik olduğu için ve kendisinde bilgideki sukûn bulunmadığı için kötü olması gerekir.83 Zann ise kendisine geçerlik
sağlayacak bir emâreden yoksun olmasının yanı sıra abes ve mefsedet olduğu
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için kötü olur.84 Düşünme de, abes ve mefsedet olduğunda kötü olabilir, ancak
keşf olarak gerçekleştiğinde kesinlikle iyidir.85 Pişmanlık, iyi olan bir şeyle ilgili
olduğunda, abes ve mefsedet niteliği taşıdığında kötüdür. Elemler de zulüm ve
abes olduklarında kötü olurlar. Keder ise abes olduğunda kötü olabilir. Olayları
ve olguları koşullu olarak hükme bağlayan Kadı Abdulcebbar, aynı şeyin ekvân, itimâd ve te’lîf niteliği olan şeylerde kötü oluş yönlerinin abes, zulüm ve
mefsedet oluş gibi yönlerle gerçekleştiğini söylemektedir.86 O, burada zorunlu
olarak bilinen kategorik hükümlerle iktisâbî olarak bilinenler arasında bir ayırım yapmış ve ikincisinin ihtibâr adını verdiği tecrübeye dayandığını söylemektedir. Çünkü her akil kişi, zulmün kötülüğünü zulüm olduğu için, yalanı da
fayda ve zararı engelleyen yön bulunmadığında, kötülüğü zorunlu olarak bilinen bir şeyi emretmenin fayda ve zararı engelleyen yönü bulunmadığında ve
kudreti aşan bir şeyi teklif etmenin (teklîf-i mâ lâ yutak) kötülüğünü kendisinde
fayda ve zararı engelleyen yön bulunmadığında bilir.87
Mecûsîlere göre fiziksel engelli olmak ve ölümle sonuçlansın ya da sonuçlanmasın bir takım hastalıklara sahip olmak hikmet ve hayır sahibi Allah
tarafından yapılmış olamaz. Bu tezi eleştiren Kadı Abdulcebbar, elem veren
şeyler üzerinden faydayı, şu örnekle açıklamıştır: Vücutta yayılma riski bulunan bir hastalığı engellemek için hastanın ilgili uzvunu kesip atması iyidir. Bu
bağlamda “uzvu kesmek” iyidir. Fayda temin etmek ve zararı engellemek amacıyla elem veren bir şeyin çoğu ile azı arasında fark yoktur. Sadece kişinin kendisini veya evladını öldürmesi iyi olmaz. Çünkü bu tür öldürme eylemi ile iyilik hiçbir şekilde gerçekleşmez. Çünkü fayda ve iyilik, kişinin kendisini veya
çocuğunu öldürmesiyle ortadan kalkar. Fayda gerekçesiyle elemlerin iyi olabileceğini reddeden kişi, aslında, zorunlu olarak bilinen bir şeyi reddetmiş olur.88
Zarar niteliği olan bir şey iyi olabilir ve bu haliyle eylem Allah tarafından
yapılabilir. Bunu anlamanın yolu beşerî düzlemde fiillerin faydalanma ve elem
doğurmakla birlikte zararı ortadan kaldıran fiillerden geçer. Bizden biri aynı
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anda iyi de yapabilir kötü de. Bunlardan sadece birini kişiye atfetmek doğru
değildir. Senevîye’ye göre emretmek, hayrın kaynağı olarak aydınlığa; nehy
etmek ise, sadece karanlığa atfedilebilir. Çünkü karanlık, kötülük ile nitelenen
bir varlıktır. Her ikisi de iyi ve kötüye tabiat olarak mecburdurlar. Bu durum
aydınlıktan ve karanlıktan ayrılmaz. Dolayısıyla ikisinin emretmesi ve ikisini
yasaklaması, kötü olmaktadır. Bu görüş, Deysanîlerin nehiy ve zemm konusundaki görüşlerine yöneliktir. Çünkü karanlık, ölü olup bilmez ve akletmez.
Dolayısıyla karanlığın nehyetmesi iki gerekçe ile iyi olmaması gerekir: İkincisi
ise şerr, karanlıktan tab’en meydana gelir. Şerri nehyetmeyi mümkün gören ile
cansız varlılara nehyetmeyi, emretmeyi, müzmin kişiye koşmayı emretmeyi,
kişiye havada uçmayı yasaklamayı mümkün gören arasında fark yoktur.
Sonuç:
Kadı Abdulcebbar, iyilik-kötülük düalitesinin, iç tutarlılığı olmayan mitolojik bir söylem olduğunu ve âlemden yola çıkarak savunulamayacağı görüşündedir. Çünkü âlemdeki bütün cisimler, cevher olarak benzeşik ve taşıdıkları
sıfatlar yani arazlar açısından ise muhteliftirler. Bu sebeple arazları reddeden
bir yaklaşım, benzeşik olan cevher kavramı üzerinden âlemde iki karşıt cevherin olduğunu savunması kendi içerisinde çelişiktir. Ayrıca zıt ve karşıt olarak
kurulan iki kadîm cevherin birbirine karışması da kabul edilemez. Nûr ve Zulmet cevherlerinin kâdim olmaları ile bu iki cevherin tabiatlarında olmayan bir
sürece yani karışma sürecine girmiş olduklarının kabul edilmesi ise birada düşünülemez. İddia edildiği gibi iyilik ve kötülük, değer hükmü olarak birbirinin
karşıtı olsalar bile, imkân olarak tek bir fâil tarafından meydana getirilmelerinin
önünde hiçbir engel yoktur. Çünkü kişi, aynı anda iki karşıt hükmü doğuracak
eylemde bulunabileceği gibi aynı eylemi iki farklı zamanda biri iyi diğeri kötü
olacak şekilde de yapabilir. Ona göre iyi ve kötü, aklın doğuştan getirdiği iki
kategorik hükmü ve eylemlere meydana geliş yönleri açısından temel sağlayan
aklî-ahlakî iki bilgidir. Bu nedenle eylemlerin iyi ve kötü olarak nitelenişleri
özsel değil, itibarî yani meydana geliş biçimine göredir. Bu, âlemde olup biten
her şeyin iyi ve kötü hükmüne sahip olacak şekilde tek bir cevherden meydana
gelebileceğini göstermekte ve birbirine indirgenemez iyilik-kötülük düalitesinin
temelsizliğini ortaya koymaktadır.
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“Kadı Abdulcebbar’ın İyilik - Kötülük Düalitesine
Yönelttiği Eleştiriler” Adlı Tebliğin Müzakeresi
Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR⃰
Sayın Başkan, Değerli Katılımcılar, hepinizi saygı ile selamlıyorum.
Öncelikle tebliği hazırlayan ve sunan arkadaşımıza, bu değerli çalışmasından dolayı teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum.
Sayın Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aslan, “Kadı Abdulcebbar’ın İyilik-Kötülük Düalitesine Yönelttiği Eleştiriler” başlıklı tebliğinde, söz konusu müellifin Seneviyyenin/Düalistlerin, kötülük problemine getirmiş oldukları teolojik çözümlerin
rasyonel temellerine yönelttiği eleştirileri ele almıştır.
Evren içerisinde bulunan kötülük olgusu bağlamında Tanrı’nın varlığına,
zat ve sıfatlarına ilişkin genel olarak üç farklı yaklaşım sergilenmiştir:
Birincisi;”kötülük varsa Tanrı yoktur” şeklindeki inkârcı yaklaşımdır.
Bunlara göre eğer yüksek niteliklere sahip yaratıcı bir Tanrı varsa, kötülük olmamalıdır. Çünkü bunlar, en yüksek iyi ile kötülük arasında bir çelişki bulunduğu varsayımından hareketle; her şeye gücü yeten ve mutlak anlamda iyi olan
bir yaratıcının kötülüğe izin veremeyeceği şeklinde bir mantıksal çıkarıma gitmişlerdir. İkincisi, kötülükle Tanrı’nın varlığını ve adaletini uzlaştırmaya çalışan teist yaklaşımlardır. Bu çabalar, Batı felsefe literatüründe genel olarak teodise başlığı altında ortaya konur. Bu yaklaşımın esas itibariyle felsefi ve kelamî/teolojik olmak üzere iki farklı bakış açısından hareketle temellendirilmesi
söz konusudur. Felsefi açıdan bakıldığında her şeyin kaynağı Tanrı’dır. Evrende olup biten her şeyin temel nedeni, Tanrı’nın kendi zatını bilmesiyle oluşan
evrensel taşmadır. Tanrı kendi zatında evrenin en tam ve nihai şeklini görmüş
ve bu görüşün neticesinde tüm varlık âlemi ondan zorunlu olarak taşmıştır. Bir
bakıma bu taşmanın zorunluluğu da söz konusu bilmenin içerisindedir. Yani
Tanrı, her bakımdan yetkinliğinin, inayetinin ve cömertliğinin bir gereği olarak
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âlemin Kendisi’nden zorunlu bir şekilde taşacağını da ezelde bilmektedir. Bu
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yüzden onlar söz konusu taşmayı ilahi inayet olarak nitelendirirler. Bu itibarla
evrende bizi rahatsız eden tüm kötülüklere rağmen Tanrı’nın adaletinden ve
merhametinden en ufak bir kuşku duyulamaz. Çünkü onlara göre Tanrı mümkün olan en iyi dünyayı yaratmıştır. Kötülük, eşyanın tabiatındaki zorunlu
eksiklikten kaynaklanmaktadır. Tanrı yegâne mutlak iyi olduğu için onun dışındaki tüm varlıklar zorunlu olarak eksiktir. Dolayısıyla bu tür varlıklarda
kötülüğün meydana gelmesi kaçınılmazdır. Tanrı’nın birincil maksadı iyiliktir.
Kötülükler, çok iyiliğin var olması için zorunlu olarak göz yumulan arızi durumlardır. Evrende az sayıda kötülük olacak diye çok sayıda iyiliğin meydana
gelmesinin engellenmesi, mutlak iyi olan Tanrı’nın inayetiyle örtüşmez.
Bu yaklaşımın kelamî/teolojik versiyonu ise felsefi yaklaşımdan ciddi ölçüde farklılık gösterir. Her şeyden önce kelamcılar/teologlar, âlemin, Allah’ın
mutlak yetkinliğinin inayetinin ve cömertliğinin bir gereği olarak zorunlu bir
taşma sonucu gerçekleştiğini kabul etmezler. Onlara göre Allah, evreni, Kendi
mutlak anlamda hür iradesiyle yaratmıştır. Bu yüzden âlemdeki kötülükler,
hiçbir surette herhangi bir yönden zorunlu olmakla nitelendirilemez. Evrende
var olan her şey, ilahi hikmetin bir gereğidir ve bu yüzden onlar nihai olarak
ilahi bir maksada matufturlar. Bu noktada onlar açısından söylenebilecek en
önemli şey; bu ilahi maksadın yalnızca hayırlı ve iyi olana yönelik olduğudur.
Allah, kullarının nihai anlamdaki iyiliği ve hayrı için kötülüğü yaratır.
Teologlar/kelamcılar açısından evren sırf yok olmak üzere yaratılmış bir yapı
değildir. Hikmet sahibi bir yaratıcı açısından böyle bir şeyi varsaymak mümkün değildir. Bir şeyin sırf yok olmak üzere var edilmiş olması boş bir iştir. Boş
işlerle uğraşmak ise sonsuz hikmetle çelişen bir durumdur.
Teologlar/Kelamcılar bu iddialarını elbette evrenin yaratılmış olduğu
inancı üzerine oturturlar. Bu inancın rasyonel temellerini ise onlar, evrenin
içerisindeki, insan aklını hayretler içerisinde bırakacak ölçüde bir ontolojik düzenin varlığında bulurlar. Bu ontolojik düzen onlara hikmet fikrini aşılar. Bu
fikir de onları zorunlu olarak yaratma düşüncesine götürür. Çünkü onlar, evrenin ne bir bütün olarak kendisinde ne de herhangi bir parçasında bu düzeni
kendiliğinden oluşturabilecek bir şuur, akıl, irade ve kudret göremezler.
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Bu yaklaşım hem inkârcı hem de düalist yaklaşımlara verilmiş bir cevaptır. Bu yüzden teodise başlığı altında ortaya konan çabaları bir anlamda ilahi
inayet ve adaletin savunması olarak görmemiz mümkündür.
Üçüncüsü ise tebliğin konusunu teşkil eden düalist yaklaşımdır. Bu yaklaşım içerisinde olanlar, kötülük olgusu karşısında yaratıcı bir varlığın inkârını
tercih etme yerine, iyilik ve kötülük için ayrı ayrı yaratıcıların varlığını kabul
etme yoluna gitmişlerdir. Bu yaklaşımda, iyilikle kötülük arasındaki daimi
savaşın nihai galibi iyilik, dolayısıyla onun yaratıcısı olsa da temelde büyük
güçlükler ortaya çıkmaktadır:
Her şeyden önce, bu bakış açısından hareket edildiğinde, kötülüğün mutlak iyi olarak görülen Tanrı’dan uzaklaştırılması uğruna ona bir ortak çıkarma
açmazına düşülecektir. Bu rasyonel olarak savunulması son derece güç olan bir
açmazdır. Zira yaratıcının mutlak anlamdaki mükemmelliğini ve üstünlüğünü
tartışmalı hale getirmektedir. Mükemmelliği ve üstünlüğü tartışmalı olan bir
yaratıcının ise zorunlu olarak Tanrılığı ve tüm tanrısal nitelikleri tartışmalı hale
gelecektir.
İşte Kadı Abdülcebbar, tebliğde de başarılı ve ayrıntılı bir şekilde ortaya
konduğu üzere bu yaklaşımın yol açtığı açmazların rasyonel temellerine dikkat
çekmiş; böylece, onun bir yanılsama ve akıl tutulması olarak görülmesi gerektiğini göstermeye çalışmıştır. Bu minval o, üzere özet olarak şunları söylemektedir:
İyilik ve kötülüğün ezeli iki farklı unsur olarak görülüp sonradan birbirlerine karışmış olmalarını savunmak; iç tutarlılığı olmayan mitolojik bir söylemdir. Çünkü ezel ile sonradan oluş birbirine zıt tabiatlara sahiptir. Dolayısıyla
bu ikisini bir arada düşünmek mümkün değildir. Yani bu ikisinin ezeli oldukları düşünüldüğünde, ayrı cevherler olarak telakki edilmeleri zorunlu olacaktır.
Zira ezelde bunların karışmış olduğunu varsaymak; ikisinin ayrı ezeli cevherler
olarak görülmesine engeldir. Ezelde ayrı olarak görüldüklerinde ise sonradan
karışmış olmaları zorunlu olarak düşünülemez. Çünkü bu seferde ezeli olan
tabiatın sonradan hadis bir tabiata dönüştüğü varsayılmış olur ki; bu çelişik bir
durumdur.
Ayrıca evrendeki farklılıkları oluşturan, onların cevherleri değil; arazlarıdır. Varlıklar cevherleri itibariyle benzeşiktirler; onlar yalnızca cevherleriyle
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birlikte bulunmaları mümkün olan arazları itibariyle farklılık arz ederler. Hâlbuki düalist yaklaşım; nur ve zulmeti ezeli iki ayrı cevher olarak gördüğünden,
arazları reddetmek zorunda kalmışlardır. Bu yüzden onlar, evrendeki farklılıkların rasyonel temelini oluşturma konusunda yetersiz ve çaresizdirler.
Kadı Abdülcebbar’ın bu yaklaşımı, kendi döneminin cevher-araz düalizmine dayalı atom fiziği açısından tutarlı görülmekle birlikte günümüz atom
fiziğinin ortaya koyduğu yeni veriler açısından yetersiz ve demode olmuş sayılabilir. Bu yüzden iki farklı yaratıcı kabul eden düalist/seneviyyeci yaklaşımlara
karşı, kelamcıların/teologların evrendeki ontolojik düzen ve tek bir mutlak yaratıcı fikrinden hareketle cevap vermek; evrensel ve daha tutarlı bir çözümleme
olarak gözükmektedir. Mutlak Tanrı fikri bize; her yönden mükemmelliği dikte
eder. Ortağı olan bir Tanrı’nın ise böyle bir mükemmellikten yoksun olacağı,
dolayısıyla onun tanrılığının ortadan kalkacağı zorunlu olarak bilinir. Mutlak
Tanrı fikrinin garantör düşünsel temeli ise evrendeki nihai düzen ve uyumdur.
Böyle bir düzen ve uyum ancak her bakımdan yetkin olan bir yaratıcının kudret
elinden çıkabilir. “Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, yer
ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti.” (Enbiya 21/22) Kötülüğün yaratılmasındaki hikmetlere ise, kötülük problemine getirilen teist çözümlerden söz ederken kısaca değindiğimizden burada tekrar etmeye gerek duymuyorum.
Muhterem heyetinize saygılar sunuyor, tebliğci arkadaşımızı da bu çalışmasından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ: Bizde Metin Bey'e bu güzel müzakeresinden dolayı güzel katkısından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Zamanımız doldu ama ben iki dakikalık bir süre Mehmet EVKURAN'a vermek istiyorum.
Prof. Dr. Mehmet EVKURAN: Hocam teşekkür ediyorum. İlhami hoca’ya teşekkür ediyorum ben katkı bekledim ama bunu söyleyeyim. Ama ben
başka bir şey söylemek istiyorum. Bu akımlar için kullanılan bir kavram var.
Transformatör kimlik yani dönüştürücü kimlik tabiri kullanılır. Şimdi neyi dönüştürüyor nasıl dönüştürüyor. Dönüştürmesi için bir şeye nüfus etmesi lazım
onun diliyle konuşması lazım onun hassasiyetlerini özümsemesi lazım onun
temsil ettiğine onun inandırması lazım ondan sonra onun hakikatini ona öğ-
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retmesi lazım gerçekten gnostik akımlarda böyle bir takas işlemi var. Yani Guenon'u okuduktan sonra bakıyorsunuz ki "Ey Müslümanlar hakikatiniz burada
ey Hindular hakikatiniz burada ey Hıristiyanlar Yahudiler hakikatiniz burada
diyen bir uslub var üsten bakan bir uslub var dolayısıyla transformatör kimlik
ifadesi burada gerçek bir hareket noktası dönüştürüyor. İkinci nokta da şu yani
bunun için aslında pek çok yani teolojik olarak yanlış yönelimden bahsedemeyiz ama bize düşen şey doğrusunu ortaya koymak eğer bir sistemde tanrı düşüncesi ya da tanrı kavramı belirsiz ise diğer kavramlar gereksiz bir kabarma ve
şişme yaparak sistem kendisini telafi etmeye çalışıyor. Örneğin hakikat kavramına o kadar çok vurgu yapılıyor ki Tanrı nerede diye sorasınız geliyor. Burada
örneğin nübüvvet bir kâhine dönüşüyor. Burada çok yer veremedim ama Guenon hiç rahatsız olmadan bir ruhban ezoterizminden bahsediyor. Mücadele
süresince ruhbanlık katmanına olan eleştirisini biliyoruz. Hac sembolizminden
bahsediyor. Şurada altını çizdim. Mesihin ilahi bir varlık olduğunu kabul etmeye yanaşmayan Hıristiyan gurupların imandan çok inkâra yakın olduklarını
düşünüyorum diyor. Yani tanrı olduğu ifadesini olduğu gibi kabul ediyor. Hatta Hıristiyanlara yönelik karartma alınan kararlar vahyin değiştirilmesi onun
için hiç problem değil bilinçli böyle olması için yapılan bir şeydir. Bunu da
dünyanın okült yönetimine bağlıyor. Dolayısıyla hakikaten yani biz burada
gnostizm eleştirisi yapıyoruz. Fakat tasavvuf ve islamın gönül boyutu şeklinde
dile getirilen birtakım hassasiyetleri var. Fakat bu zihnimizde netlik kazanmış
olmadığı için bir rahatsızlık uyandırabilir fakat bize çok benzer bir özdeşlik söz
konusu ne kadar acı da gelse bunu söylememiz gerekiyor dile getirmemiz gerekiyor çünkü gerçekten okudukça çok derinlere nüfus etmiş bir anlayıştan söz
ediyoruz aslında.
Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ: Çok teşekkürler. Evet, çok değerli katılımcılar çok güzel bir oturum olduğunu burada ifade edebilirim. Banim çıkardığım bir cümle ile bu oturumdan ifade edecek olursak sonuç: İmam Maturidi'den Kadı Abdulcebbar'a Bakıllani'den Gazali'ye varıncaya kadar bütün kelamcıların yaptığı şey İslamın kök değerlerini kendi zamanlarında korumak ve
islamin dini siyasi birliğine yönelik olan sadırlar karşısındaki bunlardan birisi
gnostik akımlardır. Bu akımları bir tehlike olarak görmeleri ve kendi çağlarında
bunlara karşı mücadele vermeleridir. Bize çıkan sonuç burada sadece arkeolojik
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kazı yapmak değil günümüze gelmek ve yaşadığımız yüzyılda o kelamcıların
kendi yüzyıllarında yaptıklarını her şeyi bugüne karşılığı ne ise o konuda bizim
konuşma yapmamız çalışma yapmamız. Ve çağdaş mütekellimlere de böylesine
bir ilham vermelerinden dolayı ben tekrar bütün İslamın yetiştirdiği bu büyük
kafaları tekrar rahmetle anıyorum. Ve hepinize sabırla dinlediğiniz için çok
teşekkür ediyor ayrıca hepinizi beşinci oturuma davet ediyorum. Beşinci oturum 10.15 de başlayacaktır. Hayırlı günler diliyorum.
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Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU: "Bimillahirrahmanirrahim" değerli dinleyiciler sempozyumumuzun beşinci oturumunu açıyorum. Bu oturumun genel
başlığı "İslam kültüründe gnostik ve okülistik tezahürler" bu oturumda üç tebliğ ve üç müzakereci var. Tebliğcilerin isimlerini ve müzakerecilerin isimlerini
söylüyorum. Onlar da lütfen teşrif buyursunlar. Doç. Dr. Hatice K. ARPAGUŞ
müzakereci Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN, ikinci tebliğ Dr. Özden KANTER
EKİNCİ müzakereci Arş. Gör. Hasan Hüseyin BALLI, üçüncü tebliğ Yrd. Doç.
Dr. Zübeyir BULUT müzakereci Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜMÜŞOĞLU. Şimdi
programda dakikalarda oynamalar oluyor. Bir önceki programda on dakika bir
gecikme oldu. Netice itibariyle 12.00 de 12.00 civarında bitirmek durumundayız. Ben şöyle düşündüm. Her tebliğ için yirmi dakika sunuş süresi her müzakere için de on dakika sunuş süresi elbette müzakereciler daha önce söylenenleri tekrar edecek veya özetleyecek değildir. Kendilerinin bir hata varsa ya da bir
husus varsa onları belirtmeleri ve kendilerinin katkıları beyanında bir şeydir.
Bu şu anda dünden beri başlayıp sürdürdüğümüz tebliğler ilmi sohbetlerimiz
gerçekten çok yoğun başta Prof. İlyas ÇELEBİ bir sunuş yaptı. Ben ondan sonraki tebliğleri saydım on dokuz tebliğ sunulmuş bununla birlikte yirmi tebliğ.
Yirmi tebliğin bir sempozyumda sunulması bu fani dünyada az görülen bir
şeydir. Eskiden de biz hep bu problemi dile getirirdik. On yedincisisi bundan
sonraki en son oturumda değerlendirme var eğitim öğretim konuları var eğitim
öğretim konularına çok az vakit verdik konuşulacak çok fazla şey var. Özet bile
olsa mutlaka sunmamız gerekiyor. Zannediyorum bundan sonraki toplantılarda tebliğlerin sayısı biraz azalır ve biraz karşılıklı müzakere olur. Sadece birinin
müzakereci görünmesi - dakika konuşması değil katılımcılarında katkıları olur
önemli şeyle olur. İnşallah bundan sonra daha güzel olur. Gene Allah Teâlâ’ya
hamdu senalar olsun. Bu İlahiyat Fakültelerinde ki anabilim dallarının toplantıları ta baştan itibaren dikkatli bir şekilde zannediyorum övünmek gibi olmasın
demişler ya en iyi yürüten Kelam Anabilim dalıdır. Diğerleri başka geç başlayanlar var şimdi haber aldığıma göre başlayıp bu yıl sona erdirenlerde var yani
bizde öyle bir şey yok devam ediyoruz ve her bir ilde de istifadelerimiz oluyor.
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Şimdi efendim tebliğcimiz ilk tebliğ Doç. Dr. Hatice KERPETİN İslam halk öğretisindeki mit ve efsaneler bu doğrudan doğruya artık bizim meselelerimiz
fiilen ülkemizin ve bizim insanımızın meselesi o konuda tebliğlerini sunacaklar
ve şu anda şimdi 10.30 diyelim yirmi dakika süresi var Hatice hanımın buyurun...
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25-27 Mayıs 2012- Malatya

Kaynak Değeri Açısından İslâm Halk Öğretisindeki Mit
ve Efsaneler
Doç. Dr. Hatice K. ARPAGUŞ
Giriş
Böyle bir tebliğde mitoloji tanımı ve özellikle İslâm ve İslâmî kültürle
olan bağlantısı üzerinde durmak gerekmekle birlikte hem şimdiye kadar sunulan tebliğlerde bunun üzerinde durulmuş olması hem de zaman açısından kısıtlı bir vaktin bulunması böyle bir anlatıma gitmeyi gereksiz kılmaktadır. Ancak
şu kadar var ki mitin değişik bakış açıları tarafından yapılan tanımlarında genellikle objektif gerçekliği bulunmayan anlatıları dile getirmek amacıyla kullanılan bir kavram olduğu ifade edilmektedir. Geniş bir alanda etkisi ve fonksiyonu bulunduğundan neliği ve nasıllığıyla ilgili uzun bir geçmiş bulunmaktadır. Şüphesiz bu hal onun oldukça tartışıldığını ve Batı dünyasında kutsalla
bağlantısı olduğunu veya kutsal addedilmesinden hareketle salt masal veya
hikaye şeklinde değerlendirilemeyeceği kanaatini ortaya çıkarmaktadır. Yine
paralel bağlamda Eliade mitin birbirini tamamlayan çok sayıda bakış açısına
göre yorumlanabilecek son derece karmaşık bir kültür gerçekliğine tekabül
ettiğini ifade etmektedir.1
İslâm çerçevesinden olaya bakıldığında -bugün kullanılmış olsa da- doğrudan mit ve mitoloji kavramının -kelime itibariyle- varlığına rastlanmasa da
fonksiyon itibariyle ona eşdeğer çalışma alanının bulunduğu gözlemlenmektedir. Erken dönemden itibaren başta Kur'an-ı Kerîm’in yorumlanması ve hadislerin rivayet ve tedvin faaliyeti olmak üzere varlığını değişik şekillerde gündeme getiren bu konu, İslâmî bünyeye girip girmemesi ve karşısında nasıl bir
tavır takınılması gibi sorular eşliğinde varlığını hissettirmiştir. Bu da aslında
Batı’dan farklı olarak mit ve mitolojinin İslâm’da kutsal kabul edilen bir geçmişi
olmadığını veya Batıdaki gibi ona kutsalı temsil eden hikaye gözüyle bakılmadığını ortaya koymaktadır. Nitekim terimsel olarak hareket edildiğinde


1

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi
Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri (trc. Sema Rıfat), İstanbul 2011: Om yay. s. 15.
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isrâiliyyât, hurafe, bidat, kıssa, mevzu ve zayıf hadis adı altındaki isimlendirmeler onunla ilgili tartışma alanının bulunduğunu ve değerlendirmesinde bazı
kıstasların bulunduğunu göstermektedir. Dahası bu terimlerin her biri farklı
şekillerde İslâm dışı hikaye, masal veya efsane türü olayların varlığını ve bunların İslâmî bünye içerisindeki konum ve durumuyla ilgili çalışma alanlarının
durumunu ifade etmektedir. Din dili açısından bakıldığında dolaylı anlatım,
müteşabih, mecaz, sembol gibi anlatım ve ifadeler de yine bu alandaki malzemenin bu açıdan incelendiğini göstermektedir. Nitekim erken dönemin tartışma konularının başında da müteşabihin karşısında nasıl bir tavır takınılması
gerektiğine dair tartışmaların yer alması ve farklı düşünce sistemlerinin dillendirilmesi bu meselenin İslâm düşüncesinde de farklı çerçeveden incelendiğini
göstermesi açısından önemlidir.
İslâmî Halk Öğretisinin Alan ve Kapsamı
Bu perspektiften hareketle tebliğ konusu olan İslâmî halk öğretisine gelince konuyla bağlantılı olarak alan belirlemesine gitmek gerekecektir ki bu
sırada zaman ve dönem gibi esasları da dikkate almak kaçınılmazdır. Öğreti
tanımı kitabın merkezde olduğu alandan hareket etmenin isabetli olacağını
ortaya koymaktadır. Tam burada Osman Nuri Ergin’den “otodidakt” terimini
ödünç almak uygun olacaktır. Söz konusu terim kitap merkezli eğitimin nasıllığını ve şeklini bir bakıma yaygın eğitim, bir yönüyle de kendi kendini yetiştirme niteliğinden hareketle anlatmaktadır.2 Çerçevenin bu şekilde çizilmiş olması
da İslâmî halk öğretisi tanımlamasında geleneksel olana gitmeyi kaçınılmaz
kılmaktadır. Nitekim Osmanlı’dan günümüze takip edilen süreçte başta eğitim
tarihi ve hatırat kitaplarına yapılan müracaatta çağdaş mekanizmalardan biri
sayılabilecek televizyonun, medya ve bilgisayarın evlerde merkezî konumu
almasından önce yaygın eğitimin, yaygın eğitimde de kitap merkezli sohbetlerin esas olduğu bilgisine ulaşılmaktadır. Günümüzde gazete ve dergi, internet
ve televizyon gibi görsel ve yazılı medyada eğitim, öğretim ve eğlencenin bir
arada yürütüldüğü faaliyetlerin yerine bütün bunların insan hayatına yer

2

Bu kurumlarda eğitim alanlar arasında Katib Çelebi, Muallim Cevdet ve Ahmed Cevdet gibi
isimlere rastlamak mümkündür (Osman Ergin, Maarif Tarihi, İstanbul 1977, I, 108, 112, 375;
a.mlf., Muallim M. Cevdet’in Hayatı Eserleri ve Kütüphanesi, İstanbul 1937, s. 9, 17; Cevdet Paşa,
Tezâkir [nşr. Cavid Baysun], Ankara 1986, s. 8, 10).
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edinmesinden önce kitap merkezli sohbet, eğlence ve eğitim anlayışının bulunduğu kabul edilmektedir. İşte bu süreçteki eserler, şifahi kültürün esas olduğu
toplumlarda bu kültüre dayanak oluşturan ve onu besleyen metin niteliğini
taşımaktadır.
Bu tür kitapların merkeze alındığı meclisler arasında cami, tekke ve evlerin misafir odaları bulunmaktadır. Özellikle kışın uzun gecelerinde bu tür yerlerde kurulan meclislerde okuma yazma bilen bir kimsenin önderliğinde bu tür
eserlerden belli bölümler okunarak üzerinde konuşulmuş ve dini-ahlâki sohbetler yapılmıştır.3 Halkın büyük çoğunluğu tarafından din eğitimi amaçlı olarak
okunan ve dinlenen kitaplar kendi konuları itibariyle ahlâk, mevʻiza, siyer,
ilmihal ve dua kitabı şeklinde tasnif edilebilecek muhtevaya sahiptir. Bunlar
şifahi kültürün esas olduğu toplumda bu kültüre dayanak oluşturan ve onu
besleyen metin türleri içinde yer alan eser çeşitleridir. Bunların muhteva açısından tasnifi mümkün olmakla birlikte metot açısından incelendiğinde hemen her
birinin -bugünkü deyimle ifade edilecek olursa- halkın nabzını tutacak nitelikli
eserler olduğu anlaşılmaktadır. Böyle bir tespite gitmede eserlerin popüler niteliklerinin ve çok yaygın olmaları yanında dönemlerinden bu güne varıncaya
kadar hemen her evde bulunmaları gibi hususlar etkin olmuştur. Yine onların
kullanıldıkları dil açısından durumlarına bakıldığında duygu ve düşünceleri
harekete geçirecek tarzda kaleme alındıkları bu amaçla başta teşbih, sembol ve
kıssa olmak üzere dolaylı anlatımın hemen tüm unsurlarını kullandıkları görülmektedir. Nitekim Muhammediyye, Ahmediyye ve Marifetnâme’nin şiir şeklinde olmaları bu konudaki etkinliklerinin bir başka yönünü göstermektedir. Diğer bir örnek olan Mızraklı İlmihal’in de akılda kalmayı kolaylaştırmak amacıyla
yer yer formülleştirmeye gitmesi, bazen de ritim ve ses uyumuyla konunun
hatırlanması ve öğrenilmesini kolaylaştırılması şifahî kültüre hizmet edecek
yapıda olduğunu ortaya koymaktadır. Yine hemen her birinin konuların anlatımı sırasında vurgulamak istedikleri hususlarda sayısal ve kalıpsal ifadelere
sıkça başvurmayı tercih etmeleri bu konudaki kalıcılığı sağlayan esaslar arasında yer almaktadır. Bu konudaki en yaygın kullanım da kırk, yedi, yetmiş, yedi

3

Konuyla ilgili geniş bilgi için bk. Hatice K. Arpaguş, Osmanlı Halkının Geleneksel İslâm Anlayışı,
İstanbul 2006, s. 66-76.
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yüz, yedi bin gibi sayısal ifadelerdir ki özellikle tergib-terhîb amaçlı cennet
nimetleri ve köşk tasvirleri ya da azap motifleri veya bağışlanacak günahlarda
rastlanmaktadır.
İslâmî Halk Öğretisindeki Mit ve Efsaneler
Halkın bir bakıma uyuyan insan gibi olduğu ve bu benzetmeden hareketle uykuda muhakeme kabiliyetinin duracağı ve zihne bir takım hayallerin yerleşmesinin kolay olacağı düşünülmektedir. Olayların fevkalade güzel ve efsanevî motifler taşıyan yönlerinin de halk üzerinde daha etkili olduğu ve muhayyileleri en iyi şekilde canlandırabilenlerin halka rahatça etki ettiği kabul edil4

mektedir. İşte bu esasa cevap verebilecek şekilde kaleme alınmış olan eserler
anlatım sırasında da etkinliklerini sağlamak amacıyla dolaylı anlatım metodunu tercih ettiklerinden efsane, mit veya İslâmlaştırılmış efsanelere sıkça başvurmuşlardır. Özellikle dolaylı anlatımın tercih edilmesi eserlerin hitap ettiği
kesim dikkate alındığında isabetli bir yöntem olarak görülmeye müsaittir. Ancak konu hakkında daha iyi bir kanaat elde etmek için mit ve efsane örneklerini
görmek ve bunların kaynak değerine bakmak anlaşılmayı sağlama açısından
isabetli bir yoldur. Dolayısıyla onların halk öğretisindeki durumlarını değerlendirme yollarından biri de tarih içindeki serüvenlerini ve İslâmî literatüre
giriş şekil ile yolları üzerinde durmayı kaçınılmaz kılmaktadır.
Mitsel bilginin yoğunlukta olduğu alanlara gelince bunların başında yaradılış konuları ile dünyanın sonu, kıyamet ve ahvaliyle alakalı meseleler ile
melek, cin ve şeytan gibi semavî varlıklarla ilgili malumatta yoğunlaşmanın
bulunduğu dikkati çekmektedir. Diğer önemli bir alan da peygamber kıssalarında ve Hz. Peygamber’in konumu ve durumuyla ilgili anlatımlarda kendini
hissettirmektedir. Ancak bu konuların hemen her birinde mitsel bilginin Batılı
literatürde kutsala tekabül etmesine benzer bir tarzda dinî motifler eşliğinde
genişletilip zenginleştirilmiş bir şekilde gündeme geldikleri dikkati çekmektedir. Dolayısıyla yukarıda mitin Batı dünyasındaki durumuyla İslâm dünyasındaki konumunun benzer olmadığı ifade edilse de İslâm’daki uygulamaların
mitolojinin fonksiyonelliğine yakın bir tarihinin bulunduğunu gösterecek şekilde olduğu söylenebilir.
4

Le Bon, G. Kitleler Psikolojisi (trc. S. Demirkan), İstanbul 1974, s. 71-72.
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Bunlardan yaratılış, konusu itibariyle evrenin ve insanın yaratılışı olmak
üzere iki kategoride incelenecek mahiyettedir. Âlemin yaratılışı vahdet-i vücud
anlayışından mülhem olarak Hz. Peygamber’in ruhanî varlığının nur şeklinde
tezahürüyle gerçekleşmektedir. Nitekim “Allah’ın ilk yarattığı şey benim nurumdur”5 anlamındaki hadisin de temel teşkil ettiği bu düşünceye göre masiva
Peygamber’in nurundan sudur etmiştir. Yaratılış da kısaca şu şekilde meydana
gelmiştir. Allah Teâlâ kendi nurundan Hz. Peygamber’in nurunu yaratmış ve
onu bir süre bekleterek dörde bölmüş ilk bölünmeden kalem, levh ve arşı, dördüncünün tekrar dörde bölünmesinden hamele-i arş, kürsi ve melekler, üçüncü
bölünmeden gökler, yerler, cennet ve cehennem, dördüncü bölünmeden müminlerin gözlerinin, kalplerinin ve dillerinin ruhu ile Hz. Peygamber’in pak
ruhları yaratılmıştır.6 Diğer bir anlatımda nurun dördüncü bölünmesinden
sonra Hz. Peygamber’in ruhu yaratılır. Daha sonra Allah Teâlâ dört dalı olan
“şeceretü’l-yakîn”i yaratıp ruhu fanus içinde bunun üzerine koyar. Ruh burada
kırk bin yıl Allah’ı değişik tesbihlerle zikreder. Sonra Allah onun karşısına bir
ayna yaratıp bu aynaya bak diye emreder. Ruh da bakar. Kendi güzel sûretini
görüp şükretmek üzere beş defa secdeye kapanır. Her secdesinde yüzer yıl
kalıp tesbih eder. Bu secdelerin her birine karşılık Muhammed ümmetine beş
7

vakit namaz farz kılınır. Nurların bölünmesi suretiyle var olan kalem, levh, arş
ve kürsinin8 anlatımı sırasında, büyüklükleri ve Hz. Peygamber’in nurunu

5

6

7
8

Kara Dâvudzâde Muhammed b. Ahmed, Tevfîku muvaffaki’l-hayrât fî şerhi Delâilü’l-hayrât: Kara
Dâvûd, İstanbul 1266, s. 50.
Kara Dâvûd, s. 88-89. Kalemle ilgili olarak Mukatil’de yer alan rivayetten birisi şöyledir: kendisiyle yazı yazılan kalem nurdan olup uzunluğu da gökler ile yer arası kadardır. Melekler onunla
âdemoğlunun amellerini levh-i mahfuza yazmıştır. Nitekim Ebû Cehil ve Utbe gibi Mekke kâfirleri Hz. Peygamber’e delidir diye iftirada bulununca Allah balığa, kaleme ve meleklere insanların amellerini satır satır yazmaları amacıyla kasem etmiştir (Mukatil, Tefsirü Mukatil b. Süleyman
[thk. Abdullah Mahmut Şehhate], Kahire 1979, IV, 404).
Kara Dâvûd, s. 217.
Kürsi ve onu taşıyan meleklerle ilgili olarak Mukatil’in anlattıkları kısaca şöyledir: kürsinin her
bacağının uzunluğu altında bulunan yedi gök ve yedi kat yer kadardır. Bunların kürsiye nispetle
küçüklüğü ise çok geniş bir düzlükteki bir halka gibidir. Kürsiyi dört melek taşır ve bunların her
birinin dört yüzü vardır. Meleklerin ayakları en aşağı yerin altında bulunan kayanın altına kadar
uzanır ki bu da beş yüz yıllık mesafeye denk gelir. Her bir yer katmanı arasında ise yüz yıllık
mesafe bulunmaktadır. Meleklerden birinin yüzü insan suretine benzer ki suretlerin efendisi
budur ve bu melek insanoğluna rızık verilmesini ister. Diğer meleğin yüzü hayvanların efendisi
öküz suretine benzer, o da bütün hayvanlar için rızık ister. Öküz şeklindeki bu meleğin yüzünde
buzağıya tapıldığından beri bir çeşit utangaçlık ifadesi vardır. Bir diğer meleğin yüzü de kuşla-
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görmeleri, etrafındaki değişik büyüklükteki melek tasvirleri eşliğinde gündeme
gelmektedir. Mesela arşın büyüklüğüyle ilgili olarak Hz. Ali’nin sorduğu bir
soruya Peygamber’in cevabı şöyledir: Arşın üç yüz altmış bin ayağı, her ayağında da üç yüz altmış bin âlem, her âlemde üç yüz altmış bin meydan, her
meydanda üç yüz altmış bin şehir ve bu şehirlerde de Allah’tan başkasının bilemeyeceği kadar mahlûk vardır. Allah Teâlâ onlardan istiğfar etmelerini, sevabını da Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali’yi sevenlere bağışlamalarını ister. Yine
arşın ayakları arasında üç yüz altmış bin âlem, her âlemde üç yüz altmış bin
şehir, her şehirde de binlerce mahlûk vardır. Allah bunlardan da Ebû Bekir,
Ömer, Osman ve Ali’yi sevmeyenlere lânet etmelerini ister.9
Sidre de arşın altında kürsünün karşısında cennetlerin üstünde beyaz inciye benzer boşluktadır ki tubâ ağacı da buradadır ve Cebrail ile ona yakın meleklerin mekânı buradadır. Hz. Peygamber de mi‘rac sırasında gördüklerini şu
şekilde anlatır: Ağacın yapraklarının hepsi çekirge gibi parlayan, yıldızlar gibi
ışık veren melekler tarafından sarılmıştır. Cebrâil’in makamı yeşil zümrüt budaklarından birindedir. Burasının yüksekliği yüz binyıllık yoldur, nurdan bir
sergi döşenmiş, üzerinde de kırmızı yakuttan bir mihrap vardır. Bu mihrap
Cebrâil’in makamıdır, önüne de Hz. Peygamber için bir kürsi konulmuştur.
Cebrâil Resûl-i Ekrem’i alıp bu kürsinin üzerine oturtur. Bu kürsinin önündeki
on bin kürside Tevrat’ı yazan, bu kürsilerin çevresindeki kırk bin kürside de
Tevrat’ı okuyan melekler vardır. Kürsinin sağ yanındaki yeşil zümrütten on bin
kürsideki melekler İncil’i yazarken bunların çevresindeki kırk bin kürsideki
melekler de İncil’i okumaktadırlar. Sol taraftaki kürsilerde ise melekler Zebûr’u
yazmak ve okumakla meşguldürler. Kürsinin arkasında da Kur’ân-ı Kerîm
okuyan ve yazan melekler ve kürsiler bulunmaktadır. 10

9
10

rın efendisi kartala benzer ki o da Allah’tan kuşlara rızık verilmesini diler. Meleklerden bir diğerinin yüzü ise yırtıcı hayvanların efendisi arslanın suretine benzer, bu da Allah’tan yırtıcı hayvanlar için rızık ister (geniş bilgi için bk. Mukatil, Tefsir, I, 213).
Yazıcızâde Ahmed Bîcan, Envârü’l-âşıkîn, İstanbul 1306, s. 14-15.
Kara Dâvûd, s. 217-218. Konuyla bağlantılı olarak Mukatil’in rivayetine bakıldığında o, Peygamberin Rabbi’ni Sidretü’l-müntehada gördüğünü nakletmektedir. Sidetü’l-münteha’nın yeri yedi
kat semanın üstündeki arşın sağ tarafında dalları inci, mercan ve zebercetten olan bir ağaçtır,
Mukatil ona tuba ağacı adını da vermektedir. Gövdesinden Selsebil ve Kevser adında iki ırmak
çıkmaktadır. Münteha denmesi yaratılmış olan meleklerden hiçbirinin ilminin ona ulaşamamasından kaynaklanmaktadır. Onun ötesini Allah’tan başkası bilemez. Sidrenin yapraklarından her
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Fizik âlem ile insanın yaratılışında da yukarıda örneği verilen şekilde aynı tarz ve üslubun hakim olduğu dikkati çekmektedir. Mesela kâinatın yaratılışı
İbn Abbas’tan gelen bir rivayette Allah’ın latif bir cevhere bakması ve cevherin
ilahî heybetten ikiye yarılıp yarısından ateş yarısından da suyun yaratılması
şeklinde olmuştur. Su ateş üzerine akınca duman ve buhar çıkmış, bundan gökler, suyun köpüğünden de yerler yaratılmıştır. Yerler iki günde yaratıldıktan
sonra dağlar direkler şeklinde kılınmış, daha sonra gökler de iki günde yaratılmıştır.11 Bu sırada yaratılan dağların sayısı yetmiş altı bin altı yüz yetmiş üçtür.
Daha sonra Allah zümrütten göğe bitişik göğün örtüsünü yeşile dönüştüren
yeryüzünü çevreleyen Kaf dağını yaratmıştır. Kaf dağına müvekkel bir melek
vardır diğer dağlar da damarlarla ona bağlanmıştır. Nitekim Allah bir ümmeti
helak etmek isteyince damarları çekerek yeri altüst eder. Kaf dağının ardında
dağlar, dağların ardında da yetmiş bin âlem ve içinde meleğe benzeyen yaratıklar vardır.12 Yer ve gök katmanları ve isimleri ile içinde yaşayan yaratıklardan
bahseden tasvirlerin de genellikle İbn Abbas’a nispet edildiği dikkati çekmektedir. Bunlardan yerle ilgili malumat kısaca şu şekildedir: Yer yaratıldıktan
sonra sabit kalması sağlanmak amacıyla bir melek onu iki eliyle kucaklamış,
meleğin altına bir taş, taşın altına öküz, öküzün altına başka bir taş, taşın altına
balık, balığın altına deniz, denizin altına da havanın konulması suretiyle yerin
dengesi sağlanmıştır.13
Ancak insan ve âlemin yaratılışı yaratıcısının Allah olması açısından
dinle bağlantılı konular arasında yer almakla birlikte asıl ilgi alanının bilim

11
12

13

biri ümmetlerden birini gölgelendirir ve üzerinde de Allah’ı zikreden bir melek vardır. Yapraklarından biri yeryüzüne getirilse bütün yer ehli her çeşit meyve ve elbiseden oluşmuş nura gark
olur, bir adam bir deveye binip onu tavaf etmek istese bindiği yere gelmeden önce yaşlanır( geniş bilgi için bk. Mukatil, Tefsir, IV, 160-161).
Yazıcızâde Mehmed, Kitâb-ı Muhammediyye, İstanbul 1300, s. 22-23.
Envârü’l-âşıkîn, s. 17; Muhammediyye, s. 26-28; Mârifetnâme, s. 16. Araştırmalar Anadolu halkı da
kâinat dağlarının dışında dünyayı çepeçevre kuşatan, içinde periler ve devler bulunan Kafdağı’na inandığı bilgisini vermektedir (bk. Pertev Nailî Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul
1973, s. 58). Ancak bu tür rivayetler mevzû hadislere dair örnekler arasında zikredilmektedir
(Ali el-Kārî, el-Esrârü’l-merfû‘a [nşr. Muhammed b. Lutfî es-Sabbağ], Beyrut 1406/1986, s. 429-430;
ayrıca bk. İzmirli, Siyer, İstanbul 1332, s. 101; M. Şemseddin, Hurâfâttan Hakîkate, İstanbul 1332, s.
260, 280).
Marifetnâme, s. 16. Balıkla ilgili olarak Mukatil Kalem 68/1. âyetin yorumunda “nûn”un balık
anlamına geldiğini söylemektedir. Söz konusu balık da yerin altındaki denizdedir (Mukatil, Tefsir, IV, 404).

330 Beşinci Oturum

olduğu bilinen bir gerçektir. Bu çerçeveden hareketle nasslar incelendiğinde
Kur'an ve sünnetin de bilimsel anlamda yaratılışı konu edinmediği görülmektedir. Dolayısıyla bu tür rivayetler İslâmî çerçevedeki eserlerde yer almış olmakla birlikte doğrudan bilimsel bilgi vermeyi amaçladıkları söylenemez. Bunun yerine onlar mevcut durumları ve muhtevalarından hareketle yaratılışı
konu edinen efsaneleri dinî motifler eşliğinde anlatmayı tercih eden anlatımlar
olarak değerlendirilebilirler. Nitekim kalem anlatılırken besmeleye değinilmesi
ve onun ilk yazdığı şeyin besmele olması, dinî inançta besmeleye yüklenen
anlamı göstermektedir Aynı şekilde yaratılıştaki nurun değişik görüntüleri
sırasında Hz. Peygamber’in gündeme gelmesi de onun tarihî varlığından ziyade varlığın özü ve aslı olması temasını ön plana çıkarmakta ve bundan hareketle tarihte yaşadığı varlığından başka bir de ruhanî bir hayatının bulunduğu
fikrini otaya koymaktadır.
Mitsel bilginin dinî motiflerin eşliğinde anlatılması değişik veçhelerden
incelenmeye müsait olmakla birlikte fonksiyonel boyutu dikkate alındığında
kayda değer etkilerinin olduğu kabul edilmektedir. Nitekim bilim ve teknolojik
keşiflerin olmadığı zaman dilimlerinde tabiatla baş başa yaşayan büyük kitleler
açısından konuya bakıldığında farklı veçhelerin görünmesi mümkündür. Tabiat
olaylarının ve geleceğin bilinmezliği karşısında halk, bu tür metinlerde yer alan
dinî motifler; ibadet ve dualarla hayatını anlamlandırma yoluna gitmiş, gizem
ve bilinmezlikler karşısında dinî yönelişle bir tavır ve duruş sergilemeye çalışmıştır. Bu şekildeki anlatım ve sonucundaki yönelişin temelinde dinî muhtevalı
eğitimin de eşlik ettiği dikkatlerden kaçmamaktadır. İnsan ile âlem arasındaki
insana huzursuzluk veren şeylerden insanı uzaklaştırma temeline dayanan bu
yöntemde insanın nefsinin (ben) eğitimiyle dünyaya yöneltilmesinin insana
sağlayacağı birçok faydadan bahsetmek mümkündür. Günün belli zamanlarında okunan dualar, kılınan namazlar ve tutulan oruçlar sayesinde insan, Allah
ve tabiat arasında muhtemel bağlantı kurarak hayatını anlamlandırma yoluna
gidecektir. Yine henüz tabiata dair yeterli bilginin bulunmadığı bir zamanda
dünyanın meleğin iki kolu arasında bulunması, tabiat olaylarının melek, cin ve
şeytanla bağlantılı anlatılması, gök gürültüsünün meleklerin kılıç sesi şeklinde
sunulması, bazı insanların günah ve cürümlerinin yerin damarlarını tutan melekleri harekete geçirerek depreme sebebiyet vermesi, birçok hastalığın sebebi-
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nin cinlere bağlanması şeklindeki anlatımlar, her ne kadar bugün için yanlış
bilgi olarak kabul edilse de insanı Allah’a bağlaması açısından bazı kolaylıklar
sağlamış olmalıdır. Kısacası mitsel bilgi destekli anlatımlarda bugün tabiat kanunları veya sünnetullah diye isimlendirilen şeyin ardında melek, cin, şeytan
ya da ismi melek, cin ve şeytan olan olağanüstü güçlere sahip gizemli varlıklar
hayal edilmiş ve bunların tabiatta meydana getirebilecekleri tahribat yaygın
eğitim amacıyla ve dinî motiflerle sunulmaya çalışılmıştır. İşte bu metot konusunun ve amacının din eğitimi olması açsısından tartışılabilir mahiyet arzetmekle birlikte bu sırada dua okumak, namaz kılmak ve oruç tutmak gibi dinî
ibadetlerin öngörülmesinin insanın psikolojik dünyasını yaptığı etkiden hareketle sağlıklı birey oluşumuna katkıda bulunduğu kabul edilmektedir. Çünkü
bu sırada bilinemez tabiat karşısında hissedilen acziyet ile söz konusu acziyeti
bertaraf etmenin yolu aynı anda gündeme gelmektedir. Ancak bu eğitimin tatbikatı anında gerekliliğin hadis veya Hz. Peygamber’den nakletme şeklinde
sunulması söz konusu anlatı ve çözümlerin hakikati temsil etme iddiasının
bulunduğunu ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle mit, efsane ve kıssa -her
ne kadar dolaylı anlatım metodu olmakla birlikte- kendisini Hz. Peygamber
kaynaklı olduğunu söyleyerek hakikat ve dinin bizzat kendisi olduğunu savunmaktadır. Dolayısıyla o, gerçek kimliğinden farklı bir alana geçmekte ve
geçtiği alana da kendi renk ve şeklini verme sürecini başlatmaktadır. Bu durum
onun hakikat iddiasından hareketle gerçeği tahrip edebilme güç ve kapasitesinde olduğunu ortaya koymaktadır.
Bütün bunlar da İslâmî literatüre giren mitsel bilginin kendi aslî yapısıyla
değil de İslâmlaşma sürecinden geçerek ve İslâmî kimlik kazanarak dinî bünyeye girdiğini göstermektedir. Kur'an’dan sonra ikinci otorite olan sünnet,
İslâmî ilimlerin hemen her birinde önemli ikinci kaynak hükmündedir. İşte
mitsel bilgi kendi konumunu buraya yerleştirerek ya yaratılış konularında olduğu üzere İbn Abbâs gibi bir râvi veya “Hz. Peygamber buyurdu ki” gibi ibareleri kullanmak suretiyle hadis şeklinde etkisini ve güvenilirliğini temin etme
yoluna gitmiştir. Böyle bir yaklaşım da söz konusu anlatımın dinî aidiyete
önem verdiğini, hatta bizzat dinî bir söylem olma iddiasında bulunduğunu
göstermektedir. Yani bilgiler her ne kadar farklı kültür ve dinlerden gelmiş
olmakla birlikte geldiği yerden ziyade bulunduğu alanı temsil etme temayü-
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lündedir. Diğer bir ifadeyle mitsel bilgilerin orijini farklı olsa da geldiği yerin
rengine girme kapasitesindedirler. Meselâ Hz. Âdem ve Havvâ’nın yaratılışı
gibi konulardaki bilgi satırı satırına Kitâb-ı Mukaddes’ten nakledilmekle birlikte, başında doğrudan Hz. Peygamber’e nispetin bulunması, kendisini bulunduğu alanda önemli bir kaynak olan hadis şeklinde sunma gayretinde olduğunu
göstermektedir. Bundan başka mitsel bilginin muhtevasında gnostik dinlerdeki
iyilik ve kötülük tanrısını anımsatacak tarzda olağanüstü güç ve büyüklükteki
yarı tanrısal nitelikleri haiz kırk bin ayaklı, kırk bin gözlü melek veya şeytan
motiflerine de sıkça rastlanmaktadır. Bu tip varlıklar başta arş, kürsi, ilk insanın, dünyanın yaratılışı ve cennet-cehennem konuları içinde değişik vesilelerle
gündeme gelmişlerdir. Aslında bu tür varlıklar gaybî nitelik taşıdıklarından
gerçeklikleri Allah’ın ilmindedir ve onlar hakkındaki bilgi nasslarla sınırlıdır.
Bu açıdan mitsel bilgi bir taraftan geldiği alanda kendine uyum sağlayacak ve
destekleyecek İslâmî motifleri alırken diğer taraftan da kendi meşruiyetini temin etmek amacıyla Hz. Peygamber’den naklediliyormuş gibi sunma gayreti
içine girmiştir. Böylece o, sunduğu anlatım ve malzemeyle bir taraftan gaybın
perdelerini aralarken, diğer taraftan da söz konusu bilinemezliği devasa göz, el
ve ayak gibi organlara sahip olmak diliyle salavat okumak veya dua yapmak
gibi dinî-maddî tarzda temin etmeye çalışmıştır. Dolayısıyla mitsel bilgi sahih
haberlerdeki kısıtlı muhtevadaki melek ve şeytan anlayışına yarı tanrısal veya
tabiatüstü kahraman ya da kozmoloji-eskatoloji mitoslarına dönüştürecek malzemeyi ekleyerek sunmaktadır.
Benzer yaklaşım ve tespitlerde bulunan Hawking de bilim öncesi insanların inançlarını şu şekilde özetlemektedir: eski zamanlarda doğanın nasıl işlediğini anlayamayan insanlar hayatlarının her alanına hükmetmeleri için tanrılar
icat etmişlerdir. Aşk ve savaş, güneş ve ay tanrıları, hatta depremlerin de tanrıları olduğu düşünülmüştür. Tanrılar memnun edilirse insanlara iyi hava ve
barış ihsan edildiği, hastalık ve felaketlerden korunduğu kabul edilmektedir.
Memnun olmadıkları zamanda ise kuraklık, savaş ve salgının olacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla tabiattaki neden sonuç ilişkisi anlaşılamadığı zamanda tabiata yönelik tanrılar veya yarı tanrısal varlıkların devreye girdiği görülmektedir. Şüphesiz geçmiş toplumların tabiat olaylarını bilmeleri ve anlamlandırmaları mümkün değildir. Bu bakış açısı çerçevesinde volkanlar, depremler,
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fırtınalar, salgınlar görünür bir neden olmaksızın meydana gelmektedir. Bundan ötürü tabiatın şiddetli hareketlerini kötü niyetli tanrılar panteonuna atfetmek olağandır. Felaketler genellikle tanrıların kızdırılmış olduğunun işareti
olarak algılanmaktadır.14 Hawking’in Hıristiyan dünyasından hareketle bilimsel bilgi öncesi insanların tabiatı anlamlandırma çabalarına benzer gayretlerin
İslâmî literatürde de yer aldığı ve başta Kaf dağının konumu, damarlarının
yerin hemen her tarafını kaplaması ve gerektiğinde yerin bu damarlar vasıtasıyla sallanması ya da depremlerin olması, ay ve güneşin melekler tarafından taşınması gibi örneklerde de benzer anlatımlara rastlanmaktadır. 15 Yine aynı
tarzdaki yaklaşım neticesinde ra’dın bulutları kamçıyla yöneten bir melek veya
bulutları yöneten meleklerin reisi olduğu, gök gürlemesinin ra’dın Allah’ı
hamdetmesi, diğer meleklerin de ondan korkarak tesbih etmesinden kaynaklandığı ve yıldırımlar göndererek dilediğini çarptığı şeklindeki anlatımlar da
benzer yaklaşım örnekleri arasında yer almaktadır. 16
Kaynak Değeri
İslâmî öğretideki mitsel bilgilerin çeşitleri ve şekilleri hakkında bilgi
verdikten sonra bunların değerlendirilmesine geçildiğinde bunlar üzerine yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu ittifakla isrâiliyyâttan olduğu veya mevzu ve
uydurma rivayetler arasında yer aldıkları noktasında buluşmaktadır. Biz de bu
çalışmada bu durumu yinelemek yerine bu hususun değerlendirilmesi için
İslâm düşünce tarihinde böyle bir gelişime zemin hazırlayan etkenler ve gelişmeler üzerinde durmanın uygun olacağını düşünmekteyiz. Bu amaçla
isrâiliyyâtın İslâmî yapıda nasıl yer edindiği ve hangi durum ve şartların buna
sebebiyet vermesiyle ilgili soruyla başlamak uygun olacaktır.
Kelime anlamı açısından bakıldığında isrâiliyyâtın İslâm dışında isrâiloğullarıyla ilgili bilgileri ifade etmek amacıyla kullanıldığı düşünülse de aslında
tüm eski din ve kültürlerden gelen bilgilerin genel adı olduğu kabul edilmektedir. Konu açısından bakıldığında isrâiliyyâtın yoğunluklu olduğu alanların
başında yaratılış, kıyamet, cennet ve cehennem tasvirleri, geçmiş peygamber
kıssaları gibi alanların yer aldığı dikkati çekmektedir. Bu da itikad ve amelin
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Stephen Hawking, Büyük Tasarım (trc. Selma Öğünç), İstanbul: Doğan Kitap s. 20-21.
Arpaguş, a.g.e, s. 151-159.
Geniş bilgi için bk. Envârü’l-âşikîn, s. 299; Kara Dâvûd, s. 733; Arpaguş, a.g.e, s. 399.
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dışındaki konularda isrâilî malzemeye başvurmanın mahzurlu görülmediğini
göstermektedir. İlk dönemlerde isrâilî bilginin kullanılmasına müsamahayla
bakılmasının temelinde diğer dinlere ait unsurların İslâm'ın güvenilirliğine ve
ilâhî kaynaklı oluşuna bir zarar vermeyeceği kanaatinin etkin olduğu düşünülmektedir. Nitekim bu yaklaşımın tabiî uzantısında Kur'an'da yer alan tarihî
hadiseler, peygamber kıssaları, Hz. Meryem ve ashâbı kehfle ilgili beyanların
detaylandırılmasında isrâilî bilgileri kullanmanın bir sakıncası olmadığı düşünülmüştür. Ancak söz konusu bilgi ve malzeme hadis şeklinde geldiğinden bu
tür anlatımların hadis tekniği açısından da incelenmesi zarureti doğmuştur.
Böyle bir yaklaşım sonucunda metin ve sened açısından incelenen rivayetler
isnad açısından zayıf ve mevzu kabul edildikleri halde reddedilmek yerine
metin açısından da değerlendirilmeye çalışılmıştır. Mesela bunlar arasında konusu inanç ve ibadete tekabül edenlerin kullanılmasının uygun olmadığı ifade
edilirken ahlâk, mevʻiza ve gayba taalluk edenlerin senedi sahih olmasa da
kullanılabileceği düşünülmüştür. Hatta bu meselenin temellendirilmesinde de
isrâilî bilginin Kur'an ve sünnet ışığında sahih, uydurma veya doğruluğu ve
yanlışlığı incelenmeye değer bilgiler olmak üzere üç grupta değerlendirilmesi
gerektiği düşünülmüştür.17
İsrâiliyyâtın kullanılmasının tarihine bakıldığında Hz. Peygamber dönemine kadar gittiği, ancak daha sonraki asırlarda daha hızlı ilerleme kaydettiği
anlaşılmaktadır. İnanç ve ibadet dışındaki alanlarda ve özellikle geçmiş peygamberlerle ilgili kıssalarda isrâiliyâta başvurulabileceğinin düşünülmesi tefsir,
tarih ve menâkıb kitaplarına bu tür rivayetlerin girmesinin yolunu açmıştır.
Nitekim Kur'an'da yer alan geçmiş ümmetlere dair kıssalarda zaman ve mekan
gibi ayrıntılara gidilmeksizin ibret vesilesiyle durulması, Kur'an dışı kaynaklardan bu anlatımların veya boş bırakılan yönlerin tamamlanmasına gidilmiştir.
Aslında böyle bir yaklaşım Kur'an’ın ibret verici olmaktan ziyade tarihten bahsettiği ön kabulüyle hareket ettiğini göstermektedir. Bu şekildeki anlayış ve
uygulama bu tür kıssaların tarihî olay olarak algılanıp tamamlanması için geçmiş din ve kültürel malzemeden istifade edilmesi yolunu açmış ve Yahudi ile
Hıristiyan kitapları yanında şifahî kültürden de faydalanılmasına vesile olmuş-
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İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye (thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî), CÎze: hicr 1997, III, 77.
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tur. Bu amaçla farklı kültürlerden bilgilerin alınmasında bir beis görmeme veya
daha esnek davranılmasına sebebiyet verecek bir tutum sergilenmiştir. Yine söz
konusu tutumun temelinde isrâilî rivayetlerin İslâmiyet'i yalanlamaktan ziyade
onu destekleyen şahitler olarak görülmesi ve bunların dine zarar vermeyeceğinin düşünülmüş olmasıdır. Nitekim dinin temelinin inanç ve ibadetten oluştuğu şeklindeki kabul de bunların dışındaki alanlardaki bilgilerin -sahih olmayan
senetle de olsa- başka kültürlerden alınmasında herhangi bir mahzurun olmayacağı sonucunu desteklemiştir. Bütün bunlara ek olarak bu yolla isrâiloğullarının veya diğer din mensuplarının başlarından geçen olayların hikâye edilmesinin ibret almaya vesile olacağı düşünülmüştür.
İsrailiyyatın kullanılmasıyla ilgili genel malumattan sonra meselenin vuzuha kavuşması için erken dönem ilk müfessirleri arasında bulunan ve senetsiz
rivayet kullanan ve bunların isrâilî olması açısından eleştirilen Mukatil b. Süleyman’a (v. 150/767) ve tefsirine bakmak uygun olacaktır. Böyle bir tercih edişin temelinde de Mukatil’in ilk müfessirler arasında yer alması ve tefsirine senetsiz isrâilî-gnostik bilgiler alması ile haşvî düşüncenin önemli temsilcileri
arasında bulunması gibi saikler sebebiyet vermektedir. Nitekim o yukarıda
nakledilen ve tebliğ çerçevesinde genişletme imkânı bulunmayan türden birçok
kıssa ve mitik bilgiyi başta Yahudi ve Hıristiyanlar olmak üzere gnostik dinlerden almasından dolayı değişik açılardan eleştirilmektedir. Bu amaçla tefsirine
bakıldığında halk öğretisinde sıkça karşılaşılan mitsel bilgiye paralel yaklaşım
içinde bulunarak alemin ve insanın yaratılış serüveni, dünyanın var olması,
kıyamet, cennet-cehennem, melek cin, şeytan ve geçmiş ümmetlerle ilgili kıssalarda senetsiz rivayetlere başvurmaktan çekinmediği görülmektedir. Bundan
ötürü o, erken dönemlerden itibaren isrâilî rivayet nakletmesinden, özellikle
Yahudi ve Hıristiyanlardan batıl nakillerde bulunmasından ötürü eleştirilmiştir.18 Konuyla alakalı yukarıda nakledilen örneklere ek olarak Âdem’in yaratılışıyla ilgili şu açıklamalarına bakmak isabetli olacaktır:
Âdem çorak ve verimli arazinin kırmızı ve beyaz çamurundan yaratıldı.
Bundan dolayı onun neslinin kimisi beyaz, kimisi kırmızı, kimisi siyah, kimisi
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Zehebî, el-İsrâiliyyât fî’t-tefsîr ve’l-hadis, Dımeşk 1985, s. 111-114.
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mümin kimisi kâfirdir. İblis yaratılan bu sureti kıskanmış ve kendisinden faziletli kılınmasını kabul etmeyerek Allah’a isyan etmiştir.
Âdem kırk yıl sureti şekillenmiş çamur halinde bırakıldı. İblis onun dübüründen girip ağzından çıkar ve ben ateştenim bu ise içi boş bir çamurdandır,
ateş çamurdan üstündür, dolayısıyla ben de onu yeneceğim der. Diğer taraftan
Allah ruha cesede girmesini emretmiş, ruh girmek istemeyip karanlık cesedin
neresinden beni sokacaksın ya Rab diye sorunca Allah hoşuna gitmese de gir
emrini tekrarlar. Bunun üzerine ruh istemeyerek onun içine girip yine istemeyerek çıkar. Daha sonra baş tarafından Âdem’e ruh üflenir, bunun üzerine ruh
içinde mütereddit kalır, cesedin yarısına göbeğe ulaşınca oturmak için acele
eder. İşte insanın aceleden yaratılması (el-İsrâ 17/11) bundandır. Ruh yine mütereddit kalır, ayak parmaklarına ulaşınca da oradan dışarı çıkmak ister, fakat
çıkacak yer bulamaz. Tekrar başa döner ve burun deliklerinden dışarı çıkar, bu
sırada aksırır, Âdem de “elhamdülillah” der ki bu onun söylediği ilk sözdür.
Allah da ona “yerhamükillah” diye karşılık verir ve seni bunun için yarattım,
hamdimle beni tesbih ve takdis ediyorsun der.19
Mukatil’in anlatımın ardından halk öğretisinde yer alan bölüme gelince
onun verdiği bilgiler de şu şekildedir:
Azrail yerin dört tarafından değişik toprak numuneleri aldığından insanların renk ve suretleri birbirinden farklıdır. Toprak balçığa dönüştürülürken de
acı, tatlı ve tuzlu su karıştırılmıştır. 20
Cebrâil Hz. Peygamber’in toprağını alırken onun güzellik ve nurundan
Âdem aleyhisselâmın balçığına katar. Bu toprak kırk sabah kudret eliyle yoğrulduktan sonra güneşe karşı konur ve kırk yıl sonunda kurur. Ardından güzel
bir endamla yaratılan Âdem Tâif ile Mekke arasında bir yere konulur. Melekler
Âdem’in başını yere koyduğunu görürler. Aralarında bulunan İblîs onu kıskanır, beklemekte olan cisme eliyle vurup içinin boş olduğunu anlar ve ağzından
girip hiçbir engelle karşılaşmadan aşağıdan çıkar. Sonra arkadaşlarına dönüp
“Bu içi boş bir nesnedir, Allah bunu sizden faziletli kılarsa ne yaparsınız?” diye
sorar. Onlar kendilerinin Allah’a itaatle meşgul varlıklar olduğunu söylerler.

19
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Mukatil b. Süleyman, Tefsirü Mukatil b. Süleyman (thk. Abdullah Mahmut Şehhate), Kahire 1979,
I, 97-98; III, 79.
Envârü’l-âşikîn, s. 28; Muhammediyye, s. 40.
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İblîs ise böyle bir şey olursa kendisinin isyan edeceğini bildirir. Maddî yaratılışı
bu şekilde tamamlanan Âdem’e ruh üfleme zamanı geldiğinde Allah, ruha
Âdem’e girme emrini verir. Ruh cesedin dar ve karanlık bir yer olduğunu söyleyerek bir türlü girmeye güç yetiremez ve ancak üçüncü emirden sonra girmeyi başarır. Ruh cesede girince önce beyne gider ve orada iki yüzyıl hiçbir yere
değmeksizin dolaşır, sonra gözlere, oradan da genze iner. Ruh genizde iken
Âdem aksırır ve “elhamdülillâh” diyerek ilk konuşmasını yapar. Allah da ona
“yerhamükâllah” şeklindeki ilk sözü öğrettikten sonra ruh bütün cesede yayılır.
Daha sonra Âdem’e nurdan bir elbise getirilir.21
Nitekim bu tür benzerlikleri çoğaltmak mümkün olmakla birlikte arş,
kürsi kalemin yaratılışı ve konumları, insan ve hayvan suretindeki değişik meleklerin taşıyıcılığını yapması, Âdem’in ve dünyanın yaratılışı, kaf dağı ve tuba
ağacı, geçmiş Peygamber kıssaları ile Dâvûd aleyhisselâmın Urya’nın eşine
gözü kayıp onunla evlenmek için Urya’ya tuzak kurması gibi anlatımların hemen her birindeki benzer muhteva ve anlatım tarzı yer aldığı yapılan araştırmalarımız neticesinde elde edilmiştir. Bu da kaçınılmaz olarak halk öğretisindeki
söz konusu mitsel bilginin Mukatil gibi düşünen ve davranan kimseler tarafından İslâm dünyasına girip yer edindiği fikrine ulaşmayı sağlamaktadır. Nitekim Ebu’l-Leys es-Semerkandî’nin (v. 373/983), ondan birçok rivayette bulunması onun açtığı yolun devam ettiğini göstermektedir. Yine Salebî’nin (v.
427/1035) de el-Keşf ve’l-Beyân adlı tefsirinde Mukatilin tariklerini hızlandırarak
bu süreci devam ettirdiği anlaşılmaktadır. Daha sonra Vahidî (v. 468/1075),
Ferra el-Begavî (v. 516/1122), Kurtubî’nin (v.671/1273) de aynı yolu izleyen müfessirler arasında yer aldığı kabul edilmektedir. Diğer taraftan Zerkeşî (v.
794/1392) ve Suyutî’nin (v. 911/1505) ise onun metodunu uygun bulmayıp eleştirdiği görülmektedir.22 Nitekim Mukatil’den sonra aynı üslup ve tarz üzerine
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Muhammediyye, s. 41-42; Envârü’l-âşıkîn, s. 28-29. Bu rivayet muteber kabul edilen kaynaklarda
bulunmadığından ihtiyatla yaklaşılmaktadır (Ahmet Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğretilerinin
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çalışma yapanlar arasında Sa’lebî, Vahidî, Begavî ve Hazin (v. 741/1341) şeklinde devam eden isimlerin ise bu süreci hızlandırdığı ve yaygınlık kazanmasına
zemin hazırladığı anlaşılmaktadır. Tüm bu isimler hem eserlerinde çokça isrâilî
bilgiye yer vermişler hem de rivayetleri senetsiz olarak nakletmişlerdir.
Vahdî’nin Salebî’nin öğrencisi, Begavî’nin el-Meâlimü’t-tenzîl’inin Salebî’nin elKeşf’inin muhtasarı, Hazîn’in Lübâbü’t-te’vîl’i de Begavî’nin el-Meâlim’in muhtasarı olduğu dikkate alındığında söz konusu isimlerin birbirine olan etkileri de
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Begavî de Mukatil gibi senedsiz hadis nakletme geleneğini başlatan müfessirler arasında yer almaktadır. Nitekim onun bu
şekildeki yaklaşımı da kendinden sonra telif edilen -özellikle halka yönelikeserlerde hadis senetlerinin alınmayarak sahabeden olan râvinin zikredilmesiyle yetinilme yolunu açtığı bilinmektedir.23 Mukatil’in de senetsiz hadis rivayet
ettiği dikkate alındığında mitsel bilginin hadis şeklinde ancak senet hazfedilerek İslâmî literatüre girmesini kolaylaştırıldığı anlaşılmaktadır.
Durumun bu şekilde gelişmesi Mukatil b. Süleyman üzerinde daha ayrıntılı olarak durmak suretiyle sonuca varmanın daha isabetli olacağını ortaya
koymaktadır. Mezhepler tarihi müellifleri de onu ehl-i hadis olmakla birlikte
müşebbiheden ve haşviyyeden olduğu tespitinde bulunmaktadırlar. Diğer bir
ifadeyle o, mezhepler tarihi kitaplarında nispet ettiği sıfatlar açısından insan
biçimci bir Allah anlayışı ortaya koymuş kimseler arasında yer almaktadır.
Fakat konumuz açısından asıl üzerinde durulması gereken nokta onun ehl-i
hadis içinde haşviyye adı verilen bir yönelişin doğmasına yol açan çabalarıdır.
Bu amaçla önce söz konusu kavramın anlamı üzerinde durmak isabetli olacaktır. Haşv sözlük anlamı itibariyle sözde sınırı aşma ve boş konuşmak demektir.
Terim itibariyle de “hadislere boş söz karıştırmak” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla haşviyye dinî konularda akıl yürütmeyi terk edip sadece nakle itibar
eden ve nasslar arasında bağlantı kurmamayı tercih edenlerin ekolü olarak
tanımlanmaktadır. Tarihî veriler haşvîyye ile teşbihci anlayış arasında yakın
ilişki bulunduğunu ve haşvîyyenin nassları harfî ve zahirî üzere yorumlama
süreci sonucunda ortaya çıktığını göstermektedir. Nitekim mevcut verilerden
hareketle haşvî tutumun bir yandan nasslardaki teşbihî tasvirlerin anlaşılması
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sırasında aklî yol benimsemek yerine nassın zahirine sıkı sıkıya tutunmayı tercih etmek, diğer taraftan da rivayetleri cerh ve tadile tabî tutmaksızın kabullenmek şeklinde tanımlanacak iki yolu benimsedikleri görülmektedir. İslâm
düşünce tarihinde haşviyyenin birisi Şia’da diğeri de ehli hadiste olmak üzere
iki değişik gelişim şekli olmuştur. Şia içinde Hişam b. Hakem’in (v. 179/795)
fonksiyonunun benzerinin ehli hadiste Mukatil b. Süleyman hayata geçirmek
istemiştir. Şia’da meselenin nasıllığını bir kenara bırakılıp ehli hadis içindeki
durumuna bakıldığında hadis tenkidi yapmak gibi bir takım hususlarda haşviyyeyle mücadele edilmesine rağmen etkisinin başta inanç ve akide konuları
olmak üzere oldukça geniş bir alana tekabül ettiği kabul edilmektedir. Nitekim
Neşşar, bu alanı sahili bulunmayan uçsuz bucaksız denize benzetmektedir.
Burada yüzen kimse güven noktasının nerde olduğunu bilemez. Bu amaçla
nakledilen rivayetlerin sahihinin uydurmadan ayrılması için bir dizi faaliyet
gösterilmesi gerekmiştir.24 Mukatil’in -daha önce de ifade edildiği üzere- Yahudi ve Hıristiyanlar yanında Mazdeizm gibi yaşadığı bölgedeki komşu kültürlerin hemen her birinden kendi görüşüne uygun bilgi topladığı ve bu amaçla
hadis uydurduğu kabul edilmektedir. Mesela onun uydurduğu isrâiliyyâttan
biri de makamı mahmudla ilgilidir: “kıyamet günüde bir münadi Allah’ın sevgili kulu nerededir diye çağırır. Bu sırada O’nun omzuna değecek şekilde arşta
beraber oturan Peygamber meleklerin safları arasından çıkar.” Başka bir rivayette de Hz. Peygamber’in makamı mahmudda ayakta duracağı bildirilir ve
makamı mahmudun ne olduğu sorulduğunda da Allah, o gün semadan genişliği yer ve sema kadar olan kürsisine ineceği ve kürsinin yeni bir semerin sıkışmasına benzer bir ses çıkardığı haber verilir.25 Nitekim meselenin bu şekilde
nakledilmesi Mukatil’in makamı mahmudu maddi bir mekân olarak yorumladığını ve mücavir kültürlerden etkilendiğini göstermektedir. Nitekim Mazdeizmde Allah’ın başka bir âlemde kürsisinde aşağı âlemdeki melik Husrev’in
24
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Neşşar, Neşetü’l-fikri’l-felsefî, I, 385-386.
Neşşar, a.g.e., I, 289; Malatî, et-Tenbîh ve’r-Red (nşr. Zahid el-Kevserî), Bağdat/Beyrut 1968, s. 103104 Başka bir rivayette de Allah Teâlâ semaya iner, semaya indiği zaman dönünceye kadar sema
ehli secdeye kapanır. Vehb Allah’ın azameti ile ilgili olarak şöyle demiştir: yedi sema, arz ve deniz (heykelde) kürsidedir. Allah’ın ayakları kürsinin üzerindedir, Allah kürsiyi taşır, kürsi Allah’ın ayaklarındaki ayakkabı gibidir. Vehb’e heykelin ne olduğu sorulduğunda semanın kenarında arza sarkan ve tüm arz katmanlarını ve denizleri çevreleyen çadır ipi gibi bir şey olduğunu
söyler.
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oturuşu gibi oturduğu inancı vardır. Bu anlatım da Mukatil’in bu yorumu Seneviyye gibi gnostik komşu kültürlerden aldığını güçlendirmektedir. Nitekim
onun fikirlerinin yayılmasında muhaddis Mücahid b. Cebr’in de katkısı olduğu
düşünülmektedir.26
Bütün bu açıklamalar haşvî bakış açısının teşbihçi düşüncenin gelişip
serpilmesinde etkili olduğu kanaatini güçlendirmektedir. Nitekim Mukatil ve
ehli hadisin gayba taalluk eden arş, kürsi ve Allah’ın arşa istivasıyla ilgili yaklaşımlarının vardığı nokta bu tezi desteklemektedir. Şüphesiz aşağıda da değinileceği üzere ehli hadis bir yandan arş ve kürsinin ve özellikle haberî sıfatların
teviline şiddetle karşı çıkarken diğer taraftan bu konuda sahih ve zayıf konuyla
ilgili buldukları tüm rivayetleri eserlerine almaktan geri durmamışlardır. Bunun sonucunda da söz konusu rivayetler Allah’ın arşa istivası ve kürsiyle ilgili
maddî yorumlara gitmesine vesile olmuş, arşı veya kürsiyi maddî olarak yorumlamalarına paralel olarak kıyamette Hz. Peygamber’in makamı mahmudda
Allah’ın kürsisinin yanında oturacağı ifade edilmiştir. Söz konusu rivayetlerin
çokluğu ve yoğunluğu da Ehli Sünnet ulemasının makamı mahmudu (el-İsrâ
17/78-79) Peygamber’in şefaat yetkisinin bulunması şeklinde anlamasına sebebiyet verdiği düşünülmektedir.27 Bu yaklaşım h. IV. asırda ortaya çıkan daha
büyük teşbih ve haşviyye hareketiyle hız kazanmıştır. Nitekim söz konusu yaklaşımın daha da gelişmesine sebebiyet veren kişi ve yönelişlerden bazıları da
şöyledir: Ali b. Muhammed Hasan b. Ali b. Halef el-Berbeharî’ye (v. 329/940-41)
nispet edilen Berbeharî hareketi de makamı mahmud hadisine tutunarak Allah’a maddi mekan nispet etmeye ve kendi görüşlerine karşı gelenlere sert tepki
gösterip tekfir etme yolunu tercih etmişlerdir.28 Ancak bu hareket ve yöneliş
beraberinde hulül ve ittihad düşüncesinin de gelişmesine de zemin hazırlamıştır. Ebû Hılman ed-Dımeşkî’ye nispetle doğan Hılmaniyye müşebbihenin izlerini taşıyarak hulul fikrini ileri süren hareketler arasında yer almaktadır. Kay26
27

28

Neşşar, a.g.e., I, 289.
Nitekim Taberî âyetle ilgili biri Allah’ın Hz. Peygamber’i arşta yanına oturacağı, diğeri de şefaat
yetkisi şeklinde iki yorumun bulunduğunu bildirerek bunlardan ilim ehli ikincisini tercih ettiğini ve kendisi de birincisinin doğru olmadığını bildirmektedir (Taberî, Camiu’l-beyân [nşr. Abdullah Abdülmuhsin et-Türkî], Kahire 2001, XVI, 43-47). Yine o, Allah’ın Hz. Peygamber’i arşına
oturtmasının ne naklen ne de aklen sahih olmadığını, ne sahabe ne de tabiûnun böyle bir şey
nakletmediğini ifade etmektedir (s. 51).
Geniş bilgi için bk. A. Saim Kılavuz, “Berbehârî”, DİA, V, 476-477.
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naklar Ebû Hılman ve taraftarlarının Allah’ın güzel yüzlü kimselere hulul ettiğine inandıklarını ve güzel yüzlü bir kimse gördüklerinde ona secde ettiklerini
haber vermektedir. Kendilerini delillendirmek üzere bu hareketin temsilcileri
Âdem’in güzel surette (ahsen-i takvim üzere) yaratıldığını ve bundan ötürü
Allah’ın meleklere secde etme emri verdiklerini ileri sürmüşlerdir. Benzer yaklaşım gösterenlerden bir diğer isim de Hallac tarafından temsil edilmektedir.
Onun çabaları ve düşünceleri de bu meselenin yerleşmesine zemin hazırlamıştır. Hallac konusunda ulema arasında farklı değerlendirmeler bulunmakla birlikte özellikle Haşviyye ve Mücessime yanında Salimiyye adı verilen grubun
onun fikirlerini tasavvufî hakikat olarak algıladıkları bilinmektedir. Malikî
mezhebi içinde bulunan Salimiyye mensuplarının İslâm dünyasında büyük
etkilerinin olduğu kabul edilmektedir. Mesela Kutü’l-Kulub müellifi Ebû Talib
el-Mekkî’nin (v. 386/996) bu ekole mensup olduğu kabul edilmektedir. Onların
bu konudaki katkıları da Allah’ın suretler şeklinde tecellî edeceği, özellikle
Muhammedî olduğu ve Muhammedî bir insan suretinde kıyamette tecelli edeceğiyle alakalıdır. Konuyla bağlantılı diğer bir görüşü de Allah’ın insan, cin ve
meleklerin her birinin kavrayışına göre tecelli edeceği şeklindedir. Aynı bağlamdaki diğer bir inançları da bir kimsenin Kur'an okuduğu zaman aslında
Allah’ın da o kimsenin lisanıyla okumasıyla ilgilidir. Dolayısıyla insanlar bir
kimsenin Kur'an okumasını dinlerken aslında Allah’tan dinlemiş gibi olurlar.
Bu düşünce emir ile irade arasında hassas bir bağlantı olmasından hareketle
temellendirilmeye çalışılmış ve bu hususun delillendirilmesinde İblisin Âdem’e
secde etmemesi çerçevesinde incelenmiştir.29 Nitekim söz konusu ekolün düşünceleri Ebû Talib el-Mekkî yanında Ebû Serrac et-Tusî’nin (v. 378/988) Lum’a
adlı eseriyle de etkisini devam ettirmiştir. Bütün bu yaklaşımlar bahsi geçen
Salimiyye fırkasının Ehli Sünnet sufîleri için ilham kaynağı olduğunu göstermektedir. Söz konusu ekol fikirlerini daha sonra Şazeliyye tarikatı içinde devam ettirmiştir. Ancak bu tür yorum ve düşüncelerinden ötürü ehl-i hadis içinde Ebû Ya’la el-Ferrâ (v. 458/1066), İbnü’l- Cevzî (v.597/1201) ve İbn Teymiyye
(v. 728/1328) gibi isimlerin Salimiyye’ye karşı tepki gösterdiği de bilinmektedir.
İbn Teymiyye İbnü’l-Arabînin (v. 638/1240) fikirlerinin çoğunda Salimiyye dü-

29

Geniş bilgi için bk. Cihat Tunç, “Sâlimiyye”, DİA, XXXVI, 51.
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şüncesinin etkisi olduğunu ileri sürmektedir.30 Dolayısıyla bütün bu gelişmeler
Mukatil b. Süleyman tarafından temsil edilen nassçı yaklaşımın ve haşvî tutumun bir cephesinde tefsir ve hadiste yukarıda özetlenen gelişmeler ortaya çıkarken diğer tarafta da hulul, ittihad ve vahdet-i vücud anlayışı şeklindeki düşüncelerin doğmasına zemin hazırladığını göstermektedir.
Tutum ve davranışlarıyla kendisinden sonrasındaki yaklaşımlarda etkisi
hissdeilen Mükatil’in bu tür faaliyetleri karşısında çağdaşı olan ve onun yönteminin aksine dirayet metodunu öne çıkaran Cehm b. Safvan’ın (v. 128/745)
durduğu bilinmektedir. Bundan ötürü kaynaklar onlardan bahsederken Horasan’da ikisinin yaptığı ateşli tartışmaları da gündeme getirmektedir. Bunlardan
Mukatil nassçı yaklaşımı benimserken Cehm ise aklı dini nasları anlamada etken kılmak konusunda birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Fakat bugün mevcut
kaynakların onlarla ilgili yorum ve değerlendirmelerine bakıldığında iki farklı
tutumla karşılaşılmaktadır. Mesela Ahmed b. Hanbel (v. 241/855) Mukatil’in
yaklaşımını değerlendirirken hadis adı altında haricî kaynakları kullanmasından bahsetmediği halde Cehm’e karşı çok daha sert bir tavır takınarak aklı
Hind felsefesine bağlı Sümenîlerden hareketle tercih ettiğini ifade etmektedir. 31
Cehm’e benzer hareket eden ve aklı bilgi kaynağı olarak kabul eden diğer bir
isim de Ca’d b. Dirhem’dir (v. 124/742). Hayatı hakkında çok az bilgi bulunan
Ca’d’ın da ilahî sıfatlar konusunda Vehb b. Münebbih ile tartıştığı ve tenzihçi
düşünceyi benimsediği kabul edilmektedir. Dört isimden hareketle onlar hakkında bilgi veren kaynaklar incelendiğinde iki farklı yaklaşımla karşılaşılmaktadır ki bunlardan aklı benimseyen Ca’d ve Cehm zındıklıkla nitelendirilirken
Mukatil ve Vehb b. Münebbih isrâilî rivayette bulundukları tespiti yapılmakla
birlikte Mukatil’in müfessir olduğu Vehb’in de kendisine isrâiliyyât nispet
edilmekle birlikte -Buharî’nin ondan rivayette bulunmasından hareketle- güvenilir bir ravî olduğu belirtilmektedir.32 Şia içinde etkili olan Hişam b. Hakem’in
durumuna bakıldığında onun ve ona nispet edilen ekolün devam etmediği,
muahhar İmamiyye doktrinin tarafından eleştirildiği kabul edilmektedir. Ancak
Mukatil’in gibi Hişam da her ne kadar eleştirilmiş olsa da uzun vadede etkisi

30
31
32

Neşşar, a.g.e., I, 292-296.
Şerafettin Gölcük, “Cehm b. Safvan”, DİA, VII, 234.
Mesela bk. Zehebî, a.g.e., s. 105-106.
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devam etmiş ve kendinden sonra fikirleri ve yaptıkları devam ederek yaşama
şansı bulmuştur.33 Bu durum ehl-i hadis anlayışının İslâm düşünce tarihinde
tahmin edilenden çok daha etkili olduğunu ve belirleyicilik vasfının ön planda
bulunduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim Ahmed b. Hanbel’e bu konuyla
ilgili olarak Mukatil’in durumu sorulduğunda, onu Kur'an ilmiyle ilgili olarak
uygun gördüğünü ifade etmektedir. Aynı Ahmed b. Hanbel Mukatil’in çağdaşı
olan başta Cehm b. Safvan olmak üzere arşa istivanın tevil edilmesini gerekli
görenlere -konumu ne olursa olsun -karşı çıktığı ve zındıklıkla suçladığı bilinmektedir. Nitekim bu yaklaşım yalnız Ahmed b. Hanbel’le de sınırlı kalmayarak devamlılık göstermiş, ardından Ebû Bekir Hallal (v. 311/923), İbn Akîl (v.
513/1119), İbn Teymiyye (v. 728/1328), gibi isimlerin gelmesine sebebiyet vermiştir.34
Konuyla bağlantılı aynı tarz düşünen ulema arasında yer alan Darimî’nin
(v. 280/894) er-Red ale’l-Cehmiyye adlı eserine bakıldığında o da eserini Basra’da
Ca’d b. Dirhem, Horasan da Cehm b. Safvan gibi kimselerin fikirlerini reddetmek amacıyla kaleme alındığı görülmektedir. Müellif söz konusu eserde konumuzla bağlantılı olarak Allah’ın arşa istiva etmesini incelemiş ve bu sırada
istivanın semaya nispet edilmesinden kaynaklanarak arşın maddî bir mekandan ibaret olduğunu ortaya koymuş ve bu konudaki tezini ispatlamak amacıyla
sahih olmayan rivayetlerden istifade etme yoluna gitmiştir. Diğer taraftan Darimî, Cehmiyyeye karşı sert bir üslup takınarak zındık, mülhid ve kâfir nitelendirmesine gitmiş ve onları Mekke müşriklerine benzetme yolunu tercih etmiştir. Fakat bu sırada müellif tezini ispatlamak için nassın zahirine bağlı kalmayı
tercih ettiğinden konuyla ilgili sahih olmayan rivayetlere de başvurmaktan geri
durmamıştır. Bu yapısından hareketle eser başta naşiri olmak üzere diğer ulema tarafından da eleştirilmiştir. Mesela Zahid el-Kevserî (v. 1371/1952) Mihne
süreci sonrası yıldızı parlayan ve Abbasi halifesi Mütevekkil’e yakın olan Haşîş
b. Esrem’den hareketle onların tavır ve tutumlarıyla ilgili şu tespitlerde bulunmaktadır. Haşiş’in, rivayette sika olduğu söylense de dirayet konusunda böyle
olmadığı bilinmektedir, bundan dolayı o, kati delilin reddettiği şeyi dile getiren

33
34

Mustafa Öz, “Hişâm b. Hakem”, DİA, XVIII, 154.
Geniş bilgi için bk. Bekir Topaloğlu, “er-Red ale’z-Zenâdıka ve’l-Cehmiyye”, DİA, XXXIV, 515.
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ve gereksiz şeyleri söylemekten geri durmayan biri olarak bilinmektedir. Dolayısıyla Haşiş’in kitabı kendisinden sonra Darimî, İbn Huzeyme (v. 311/924),
Hallal ve Abdullah b. Ahmed (v. 290/903) gibilerinin eserlerine örneklik teşkil
etmiştir. Onlarla ilgili olarak da Kevseri ilahî sıfatlar hakkında umumî kabul
görmüş nasslarla yetinip asılsız rivayetlere müracaat etmeseler ve meselenin
özüne nüfuz edemeyenlerin görüşlerinden hareketle tenzihten uzaklaşmasalardı, hatalardan korunmuş ve kendilerini izleyenleri cehalet karanlıkları içine
bırakmamış olurlardı şeklinde bir değerlendirmede bulunmaktadır. 35
Yukarıdaki anlatım ve değerlendirmeler ehli hadisin, eski dinlerden kıssa
anlatan kıssacılarla anlaşamasalar da yine de bu rivayetler içinden makul gördüklerini veya kendi tezlerini destekleyenleri nakletmekten geri durmadıklarını
göstermektedir. Nitekim bu yaklaşım bir şey hadis rivayeti içinde yer almışsa
Allah’ı antropomorfik olarak tasvir etse de saygı duyulması gerektiği kanaatinin doğmasına sebebiyet verdiği tezini de ortaya koymaktadır. Dolayısıyla
Hanbelî düşünce temelinden gelişen ehli hadis anlayışı tüm cemaatleri sarmayı
başaramamış olsa da bu tür yaklaşımlarıyla kendi inanç ve yöntemlerini neredeyse bütün Ehli sünnet ve cemaat üzerinde hakim kılmışlardır.36 Yine aynı ehli
hadis ravi bağlamında değerlendirmede bulunarak Mukatil b. Süleyman gibi
isimlerin rivayet açısından güvenilir olmadıklarını söylemekle birlikte müfessir
olmaları açısından takdir edildiklerini, hatta derin deniz gibi oldukları tespitinde bulunmuşlardır. Ancak bu tür konularda aklı ve tevili kullanan başta Ca’d b.
Dirhem, Cehm b. Safvan, Amr b Ubeyd (v. 144/761) ve Ebû Hanife 37 gibi isimler
hakkında ise oldukça sert davranıp tekfir etme yoluna gitmişler ve onların
olumlu yönlerini de bertaraf etmeyi tercih etmişlerdir.

35

36
37

Zahid el-Kevserî (nşr.), “Mukaddime”, el-Malatî, et-Tenbîh, s. 5; Bekir Topaloğlu, “er-Red ale’lCehmiyye”, DİA, XXXIV, 513.
Hodgson, İslâm’ın Serüveni, I, 357, 358.
Konuyla ilgili araştırmalar hadis tedvin faaliyetinin özellikle erken dönemde ortaya çıkan ve
tartışılan meselelere cevap mahiyeti taşıdığını ve bunun özellikle hadis külliyatının bab başlıklarından anlaşıldığını ortaya koymaktadır. Mesela Buharî’nin ve Müslim’in eserlerine kitâbü’liman ile başlamaları başta Ebû Hanife olmak üzere kalben tasdiki, imanın aslî unsuru kabul
eden düşünceye karşı bir tepki mahiyeti ihtiva etmektedir (Konuyla ilgili geniş bilgi için bk.
Kamil Çakın, “Buharî'nin Murcie ile İman Konusunda Tartışması”, AÜİFD, Ankara, 1992,
XXXII,184).
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Nitekim konuyla ilgili araştırmalar hadis taraftarı düşüncenin, tabiûn
devrinden itibaren “rey”e karşı çıktığını ve onların ortaya koydukları sonucun
neliğine bakmaksızın yalnızca rey metodunu kullanmalarından ötürü karşı
olduklarını göstermektedir. Hatta bu anlayış, yalnız bununla da yetinmemiş
Hz. Peygamber’in reye karşı olduğu şeklinde nakilde bulunma yolunu da tercih
etmiştir.38 Bu konudaki çalışmalar, Hz. Peygamber ve ashap döneminde meselelerin çözümünde reye başvurmanın normal bir davranış olarak telakki edilmekle birlikte daha sonraları bu meselenin farklı platformlarda değerlendirilerek
karşı çıkıldığı bilgisini vermektedir.39 İşte karşılaşılan meselelerin çözümünde
hadisin yeterli olacağı şeklindeki bakış açısı tarihî ve sosyolojik düşüncelerin de
etkisiyle hadisin dışına çıkılmama politikasını da beraberinde getirmiştir. Böylece bu anlayışın sembol ismi olan başta Ahmed b. Hanbel olmak üzere geçmiş
ulemanın çoğu tarafından dile getirilen zühd, ahlâk, meviza, tergib ve terhib
gibi konulardaki rivayetlerin senedinde titizlik gösterilmemesinin ve farklı kültür ve düşüncelerden birçok unsurun hadis adı altında insanların zihinlerinde
ve kitaplarda yer edinilmesinin yolunu açmıştır. Aslında ehl-i hadis içinde teorik muhtevalı bir takım faaliyetlerin olduğu da bir vakıadır. 40 Ancak bu paraleldeki eserler ile aynı ekolün reye karşı olması şeklindeki çabaları ve kaynakları
38

39

40

Ebû Hureyre'ye nispet edilerek Hammad b. Yahya Ebû Bekir es-Sülemı el-Basri'nin naklettiği
hadis şöyledir: "Bu ümrnet bir müddet Allah'ın Kitabıyla, sonra Peygamber'in sünnetiyle amel
edecek, sonra da rey'le amel edecek” (M. Emin Özafşar,”Kültür Tarihimizde Rey- Eser Çatışması”, AÜİFD, 2000, XLI, s. 240; krş. Ahmed b. Hanbel, İlel, 1/185[1009]).
Daha birinci asırdan itibaren ortaya çıkan etnik gruplaşmanın, ikinci asırda psikolojik bir takım
saiklerle cepheleşmeye dönüştüğü; bu arada yaşanan siyasi, sosyal ve fikrî gelişmelerle cepheleşmenin derinleştiği; üçüncü asırda tamamen bir klik anlayışıyla boy saldığı, kültür tarihimizin
saklanamaz bir gerçeği durumundadır. Burada bilhassa, hadisçilerin muhaliflerine karşı takındıkları tavrın dinî bir temele oturtmaları meselesi oldukça manidardır. Bu muhalifler içerisinde,
hatta odağında İbrahim en-Nahaî'nin (v. 96/714) halkasını devam ettiren, Hammad b. Ebî Süleyman (v. 120/738) ; Ebû Hanife (v. 150/767), Ebû Yusuf (v. 182/798), Şeybanî (v. 189/805), Züfer
b. Huzeyl (v. 158/775), Hasan b. Ziyad (v. 204/819), Muhammed b. Şucâ (v. 266 /876) gibi isimlerin bulunması ilginçtir. İlmi, dini hatta her şeyi 'eser', yani rivayetten ibaret gören anlayış, böyle
düşünmeyenleri 'sünnet ve eser düşmanlığı' ile itham etmiş ve onlara karşı, hırçın bir tavır takınmıştır. Kendilerini, selef ve eser olarak nitelemenin verdiği güvenle dinin hem hâmiliğini,
hem de temsil ve müdafaasını uhdelerinde görerek, kendileri dışındaki bütün fikri yaklaşımları
sapkın ilan eden zihniyetin, İslam kültürüne neler miras bıraktığı, üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur (geniş bilgi için bk. Özafşar, “Rey-Eser Çatışması”, s. 270).
Aslında İbn Teymiyye’den önce de bu meyanda eser kaleme alan Makdisî (v. 507/1113), İbnü’lCevzî (v. 597/1200), Saganî (v. 650/1252) gibi ulema bulunmakla birlikte bu tür eser telifinin İbn
Teymiyye’den sonra arttığı gözlenmektedir (geniş bilgi için bk. M. Yaşar Kandemir, Mevzû Hadisler, Ankara [4. baskı], s. 138-168).
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birlikte mütalaa edildiğinde birbirleriyle eşdeğer olduklarını söylemek mümkün değildir. Nitekim ehl-i hadisin, re'y taraftarlarını dışlaması, sadece bilgi
kaynağı olarak kabul etmemekle sınırlı kalmamış, onların sosyal ilişkilerine de
aksetmiştir.41 Dolayısıyla her iki alanla ilgili çalışmalar mukayese edildiğinde
erken dönemden itibaren hadis uleması meselelerin çözümünde reye başvurmayı İslâm açısından tehlikeli bir durum görmekle birlikte harici din ve kültürel unsurları kullanmayı aynı oranda tehlikeli gördükleri söylenemez. Nitekim
reye başvuranlara bidat ve delalette oldukları, kâfir oldukları ve öldürülmeleri
gerektiği gibi bir takım müeyyideler uygulanırken geçmiş dinlerden birçok
unsuru İslâm’a katan kimselerin tekfir edilmesi ve bidatçi oldukları dile getirilmemiştir.42 Bu durum da kaçınılmaz olarak hadis adı altında birçok isrâilî
haberin İslâm kültüründe yer edinmesine sebebiyet verdiğini ve bunun yolunun da nakille olduğunu göstermektedir. Yani bu metot ve yaklaşım tarzı aklın
bilgi yolu olarak kullanılmasını haricî bir unsur ve tehlikeli kabul ederken
isrâiliyyât ve mitik anlatımları ise -kaynağı yabancı bilgi ve malzeme olmakla
birlikte- hadis şeklinde geldiğinden ötürü tehlikeli görmemiştir. Durumun bu
şekilde cereyan etmesi, mitik bilginin İslâmî bünyeye girilmesine izin verildiğini göstermektedir. Bu tür tespit ve değerlendirmede bulunan birçok ulema arasında yer alan Cabirî de Tevrat ve Talmud kaynaklı gaybî haberler ile cennetcehennemle ilgili isrâiliyâtın, İslâm kültürüne çeşitli konularda sızıntıları bulunduğu ve bunların iç bünyeye girişlerinin, aklî değil de naklî olduğu tespitinde bulunmaktadır. Söz konusu rivayet ve haberler de daha ziyade Kur’ân’ın
mücmel olarak aktardığı malumatın detaylandırılması şeklinde bir vazife görmüştür. Kur’ân ise gaybî nitelikli olan âhiret hayatıyla ilgili bilginin kaynağının
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Özafşar, “Rey-Eser Çatışması”, s. 243.
Hatta isrâilî rivayetin kaynağının bile rey olduğu söylenmiştir. Mesela Hz. Peygamber’den,
"İsrailoğulları, cariyelerinin çocukları yetişinceye kadar dürüst kimselerdi. Bu çocuklar re‘yi
desteklediler ve bundan dolayı yoldan çıktılar; diğer insanları da yoldan çıkardılar" anlamındaki
rivayet nakledilmektedir. Nitekim bu söz tetkik edilince re'yi destekleyen ilk şahsın Medine'de
Rebîa(v. 136/753), Kufe'de Ebû Hanife, Basra'da el-Bettî (v. 140/763) olduğu anlaşılmaktadır, ki
bu anlayışa göre bu kimseler cariyelerin oğullarıydı. Böylelikle Hz. Peygamber’in İslam
toplumunun, İsrailoğulları ile Hıristiyanların yolunu aynen takip edeceklerini önceden haber
vermiştir (İbnu'l-Esîr, en-Nihâye, IV, 28; el-Beyhâkî, Ma'rifetu's-sunen, I, 110; krş. M. J. Kıster,
“İsrâiloğullarından Nakilde Bulunma Meselesi”, s. 125-153).
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Allah olduğunu ifade edip durumu O’na havale ederken isrâiliyâtta ise aynı
konular bilginin objesi haline gelmişlerdir.43
Sonuç Yerine
Bütün bu açıklamaların değerlendirilmesine gidildiğinde din dili açısından mitik söylemin halk eğitim ve öğretiminde kayda değer fonksiyonunun
olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Nitekim hidayet kitabı olan Kur'an-ı Kerîm
de bu metoda sık sık başvurarak ibret almak amacıyla insanlara değişik tarih
sahnelerinden örnekler verme yoluna gitmiştir. Ancak bu sırada o, hiçbir zaman Tevrat gibi bir tarih kitabı olmamış ve tarih ve mekan gibi hususlarda bilgi
verme yoluna gitmemiştir. Ancak zaman içinde Kur'an dışı kaynaklara müracaat etme ve buralardaki bilgilere hayata geçirmenin yolu da başta Kur'an-ı
Kerîm tefsiri ve hadis olmak üzere birçok alanda etkinliğini sürdürmüştür.
Aslında normalde din dışı kaynaklara ve özellikle İslâm’dan önceki diğer din
ve kültürlere bakmak İslâm’ın engellediği ve yasakladığı bir şey olmayıp aksine
teşvik ve tavsiye edilen bir şeydir. Nitekim o, Tevrat ve İncil tahrif edilmiş olmakla birlikte aynı zamanda dinî hakikatleri temsil ettiğini de ifade etmektedir.44 Ancak farklı kaynak ve kimselere müracaat edebilme izni zaman içinde
seyir ve amacını genişletip değiştirerek diğer kaynaklara bakmaktan ziyade
onlardaki bilgileri İslâmî motifler eşliğinde İslâmî bünyeye katma gibi bir yol
takip ettiği anlaşılmaktadır. Mesela Kur'an kıssaları bağlamında tarih ve din
ilişkisi düşünüldüğünde dinin önem verdiği konular tarihin sadece ibret yönünden ibaret olduğundan kıssalarda başta zaman ve mekan olmak üzere tarih
açısından önemli sayılabilecek ayrıntılar üzerinde durulmamıştır. Bu husus
tarihsel bilgi vermenin dinin amaçları arasında yer almadığını ve tarihin konularının dinin önem verdiği meseleler arasında yer almadığını göstermektedir.
Bununla birlikte ibret amacıyla tarihten bahsedilmesi tarihî olayların dinî prensipler derecesine ulaşması anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla Kur'an kıssaları bağlamında da olsa tarih tamamlayıcılığına gitmek -Fethullah Huleyf’in işaret ettiği üzere- zannedildiği gibi meseleleri çözmemiş, bilakis İslâm kültürü ve
düşüncesini labirentlere sokmaktan başka bir işlev görmemiştir.45
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Câbirî, Arap Aklının Oluşumu (trc. İ. Akbaba), İstanbul 1997, s. 204.
el-Maide 5/43-47; 66-68; et- Tevbe 9/111; es-Saffat 61/6.
Halefullah, Kur'an’da Anlatım Sanatı, s. 61-62.
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Bu tür anlatımların kullanılmasındaki en büyük etken hem bu tür rivayetlerin İslâm’a zarar vermeyeceği hem de doğrudan dinî bilgi vermek değil de
dinî davranış oluşturma şeklindeki bir fonksiyonun bulunmasıdır. Bu da menkıbe ve efsanenin hiçbir zaman bir olayın iç yüzünü veya gerçeğini ortaya koyma amacıyla anlatılmadığını, aksine onun asıl hedefinin bazı ahlâkî esaslara
vurgu yapmak veya alınması gerekli dersleri gündeme getirmek gibi bir hedefi
bulunduğunu göstermektedir. Yani mitik muhtevalı bir hikâye, menkıbe ve
efsanenin dini anlatma değil bilakis istenilen davranışa yöneltme gibi bir hedefinin olması, onun fonksiyonel olmasını gündeme getirmektedir. Ancak değişime açık olan mitik malzeme insanı kutsala veya istenilen hedefe ulaştırırken
yeni değişimler geçirip gerçekten sapabilme kabiliyetine de sahiptir. Dolayısıyla gerçeğe mitik bir metotla derinleşerek ulaşılabilme ihtimali, aynı gerçeğe
tahrif edilerek gidilme imkanını da gündeme getirmektedir. Nitekim araştırmalar mitin fonksiyonel boyutu yanında, tarihte tahrif boyutu ağırlıklı işlev gördüğü bilgisini de vermektedir. Kur'an-ı Kerîmin’de ısrarla insanların dinlerini
tahrif etmelerinden bahsetmesi bu amacı doğrular boyuttadır. E. Fromm da
insanlarda devamlı bir putlaştırma eğilimi olduğunu söylemekte ve Eski Ahit
peygamberlerinin insanlardaki bu eğilimin ortadan kaldırılması için mücadele
ettiklerini ifade etmektedir.46 İlk insan Âdem’den itibaren birçok peygamber
gelip aynı ilahî tebliği yapmalarına rağmen, insanlık hep yeni bir peygambere
ve ilahî müdahaleye ihtiyaç hissetmiştir. Bu açıdan ilâhî kökenlerin sembolik,
ama insan eliyle değişime uğramış ifadeleri olan mitler, ilâhî olma ihtimali ile
tahrifi aynı anda barındırdıkları gerçeği dikkatten uzak tutmamak gerekmektedir. Ancak insandaki cazibe merkezi haline getirme, sembolikleştirme ve
abartma yönündeki istek, mitlerin fonksiyon açısından tahrif yönünün de bulunduğunu ve bu durumun ön planda olduğunu ortaya koymaktadır.
Bütün bunların ötesinde halk öğretisi müelliflerinin dinî konulardan
esinlenerek bir takım kıssa anlatma özgürlüklerinin bulunması çerçevesinden
de olaya bakılması gerekmektedir. Bu sırada yazarın yapmak istediği şeyi gerçekleştirmek üzere din ya da tarihin verimli bir alan olarak kullanması mümkündür. Bu husus da olaylar ve kişilerde gerçek verilere ve detaylara bağlı ka-
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Erich Fromm, Psikanaliz ve Din (trc. Şükrü Alpagut), İstanbul 1990, s. 108-109.
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lınmama ihtimalini gündeme getirmektedir. Ancak böyle bir gelişim anlatılan
şeydeki gerçek ile hayalin birbirine karışmasına ve bunların birbirinden ayrılmasını zora sokar. Dolayısıyla ortaya çıkan eser ve anlatım reddedilmese de
dinî veya tarihsel değerlerden kuşkulanılmasına sebebiyet vermektedir. Çünkü
böyle bir çalışma üzerinde araştırma yapan kimse önündeki malzemede nelerin
dinî ve tarihsel gerçek, nelerin de yazarın hayal veya kurgularına tekabül ettiğini tespit etmesi oldukça güçtür.
Bundan başka bu tür konuların geçmişte halk nezdinde daha etkin ve
yaygın olması genel anlamda İslâm’ın bu konuda yüksek tabaka olarak da adlandırılabilecek kesiminin bundan kısmen de olsa uzak bulunabildiğini ortaya
koymaktadır. Halkta yaygın ve etkin olması ise hem bu alanın kontrolden uzak
olduğunu, hem de bu tür haberlerin halkın duygu dünyasını harekete geçirme
gibi özelliklerini kendi bünyelerinde taşıdıklarına işarette bulunmaktadır. Bu
tür haberlerin kişilerin İslâm öncesi hayatlarında bulunmuş olması, geçmiş
kültür ve izlerinin insanların bilinçaltlarında uzun süre muhafaza ettikleri gerçeğini de gündeme getirmektedir. İşte halkın geçmiş kültüründen özellikle bilinçaltındaki bu muhtevadan uzaklaşmasının oldukça zor bir çaba olması, bu
konuda yapılmak istenilenin yorucu ve bir o kadar da sıkıntılı olduğunu göstermektedir.47
Bu amaçla tarihe doğru bir yolculuk yapıldığında Muaktil b. Süleyman
isminin ve faaliyetlerinin bu konunun kaynak ve referans olma özelliğinin taşıdığı ve onun tefsirinde aktardığı mitik bilginin erken dönemden itibaren isrâilî
rivayet olarak değerlendirildiği ve hadisçilik açısından güvenilir olmayan isimler arasında yer aldığı tespit edilmektedir. Bununla birlikte onun müfessir olarak makbul bir kimse olarak kabul edilmesi tefsirinin ve bu tür anlatımların
kendisinden sonra birçok tefsirde yer almasının yolunu açmıştır. Diğer yandan
o, Hanbelîler tarafından temsil edilen nasçı yaklaşımı paylaşırken tefsir ettiği
konularda bulduğu ve gördüğü tüm malzemeyi hadis olarak nakletmekten geri
durmamış ve mitik bilginin hadis olarak İslâmî bünyeye girmesinin önünü
açmıştır. Tevili kabul etmeyen ehl-i hadisçi yaklaşım özellikle Allah’ın arşı ve
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İslâm kültürü içinde yer alan mitik malzemenin durumuyla ilgili tarif ve tavsif için bk. A. Yaşar
Ocak, “İslâm’ın Temel İnançları Etrafında Oluşan ‘Mitolojik’ Kültür: ‘İslâm Mitolojisi”, Milel ve
Nihal, VI, sy. 1, Ocak-Nisan 2009, s. 137-163.
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kürsisi ve arşa istiva etmesi gibi âyetlerin yorumunda da maddî kürsi ve arş
tasvirlerine gitmekten geri durmamış, hatta Allah’ın âhirette kürsisinde Hz.
Peygamber’le oturacağı şeklindeki yoruma gitmekten de çekinmemiştir. Bu
şekildeki gelişme de tabiî olarak tedricen Allah’ın tecellisi ve vahdet-i vücut
anlayışının doğmasına ve İslâmî literatürde gelişmesine zemin hazırlamıştır.
İşte ayrıntıları üzerinde durulması gereken ancak tebliğ sınırlarını aşan bu şekildeki tarihsel serüven mitsel bilginin İslâm kültürüne çok rahat girip işlevsel
bir zemin bulduğunu ortaya koymaktadır. Osmanlı düşüncesi de kendinden
önceki tarihsel mirası alırken hiç şüphesiz bu tür malzemeyi almak suretiyle
halka yönelik eserlerde fonksiyonel boyutundan istifade etme yolunu tercih
etmiştir.48 Ancak hadisi esas alan ve hadisten başka bilgi kaynağına müsaade
etmeyen bu yaklaşımın İslâm düşüncesinde nasıl belirleyici olduğunu görmek
hem düşündürücü hem de ibretlik bir tablo ortaya koymaktadır.
Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU: Efendim verdikleri bilgilerden dolayı
Doç. Dr. Hatice K. ARPAGUŞ'a teşekkür ediyoruz. Şimdi müzakere için Prof.
Dr. Şaban Ali DÜZGÜN efendim bilgi verecekler görüşlerini sunacaklar.
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Aradaki bağlantının kaynak üzerinden kurulması oldukça güç ve daha geniş bir araştırma alanını ilgilendirmekle birlikte halka yönelik eserlerden biri olan İmadü’l-İslâm’ın kaynaklarına bakıldığında Umdetü’l-İslâm’ın kaynakları arasında Vahidî’nin ile Ebu’l-Leys es-Semerkandî’nin
tefsirleri, İmadü’l-İslâm’ın kaynakları arasında da Begavî’nin ve Sa’lebî’nin tefsirlerinin bulunduğu tespit edilmektedir.
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“Kaynak Değeri Açısından İslam Halk Öğretisindeki
Mit ve Efsaneler “ Adlı Tebliğin Müzakeresi
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN
Mitolojik Evren Tasavvuru ve Kriz Teolojisi
Yeryüzünü insan için güvensiz bir mekana dönüştüren ve Tanrı’yı insana
tahakküm eden bir varlık olarak tasavvur eden Hıristiyan teolojisini Karl Barth
kriz teolojisi olarak adlandırmaktadır. Kriz, ezeli ile geçici arasındaki ilişkide,
geçicinin sürekli ezelinin gücü altında bulunma halini tanımlamaktadır. Olup
biteni insanın da kontrol etmesini sağlamayı amaçlayan varoluşsal (egzistansiyel) teoloji, bu krizi aşma yollarından biri olarak ortaya çıkmıştır.
Kur’an’ın Allah, insan ve evren tasavvuru, mitolojik evren anlayışının
yarattığı bu krizi aşma yolunda insanın en büyük destekçisi durumundadır.
Kur’an’ın bu yöndeki yönlendirmesinin gerçekleşebilmesi, öncelikle mitolojiden arındırılmış bir din dilinin geliştirilmesine bağlıdır. Kul uhiye ileyye haza’lKur’anü li ünzirekum ve men belağ (De ki: “Bu Kur’an sizi ve onun ulaşabileceği insanları uyarmam için bana vahyolunmaktadır”) ayetindeki belağ (retorik) nasıl bir
din dili geliştirmemiz gerektiği konusunda bize ip uçları vermektedir. Bu dilin,
doğruluk (sıhhat) ve gerçeklik (hakikat) kriterlerine göre geliştirilmesi gerekir.
Doğruluk bilgiyle, gerçeklik varlıkla ilgilidir ve gerçekte var olmayan bir şey
üzerine kurulan herhangi bir tasavvur, gerçeklik temelinden yoksunluğu sebebiyle insan fıtratını zorlamakta, kriz de buradan doğmaktadır. Bu krizi ancak
aklı Tanrı’nın yeryüzündeki terazisi olarak gören, söylenen şeyin mutlaka bir
doğruluk ve gerçeklik kriterinden geçmesi gerektiğini ön şart sayan bir düşünce
kanalı aşabilir.
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İnsan yorum yapan, olayları ve varlıkları kendi haline bırakmayan bir
varlıktır. Başka bir ifadeyle insan hermenötik yapmaktadır. Bize anlama veya
açıklama yoluyla açık olan evren, bizden bağımsız değildir ve varlık her şeyden
önce bize, dilde açılan bir tarihtir. Onu anlamak bizi saran her şeyi anlamaktır.
İnsan aklı, fıtratı, vicdanı vs. kendini saran her şeyden bir parçayı temsil eder.
Varlığı anlamaya ve akabinde varlığın bütünüyle açımlanma hali durumundaki
yaşamı inşa etmeye niyetlenen dilin/kelamın makuliyeti, nihayetinde önümüze
insan aklına, fıtratına ve vicdanına hitap eden bir hâsıla getirecektir.
Bu niyetle hareket eden teoloji, sadece bir iletişim türü yahut bir şeyi
iletme süreci olmaktan çıkıp, düşünme biçimine evrilmiş olmaktadır. Yukarıda
anılan krizden bizi kurtaracak olanın, teolojinin bir düşünme biçimi olarak işlev
görmesinden geçtiği hatırda tutulmalıdır.
Bu girizgâhtan sonra tebliğe ilişkin değerlendirmeye geçebiliriz:
Tebliğci, İslam halk öğretisindeki mitler ve efsanelerden bahsederken tarihsel bir betimleme yapmaktadır. Aslında tarihsel olarak eleştirdiği unsurlar,
günümüzde cami kürsülerinden cemaate anlatılanların büyük bir kısmının
temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyle tebliğcimiz camilere hakim olan ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İslam’ı halka anlatma tarzına neredeyse bütünüyle
hakim olan mitik ve mitolojik zihni doğrudan hedef almış olsaydı çok daha
işlevsel bir iş yapmış olurdu. Bu vaazlara hakim olan mitolojik anlatım, birinci
görevi dini mitolojiden arındırmak olan teolojinin yüzyıllardır geliştirdiği uluhiyyet anlayışına meydan okuyan bir niteliğe sahiptir. Hakikati mitolojiye çevirmenin örneği olarak isra ve mi’rac anlayışımıza göz atmak yeterlidir:
İsra 91. ayetten itibaren bir beşer olarak Hz.peygamberin göklere çıkamayacağını söyleyen ilahî beyanı yok sayarak, Hz.Peygamberi göklere çıkarmanın âlemi var mıdır? İsra Sûresi’nin ikinci ayetinden itibaren Hz.Musa ve
Yahudiler üzerinden bir tarih felsefesi yapılmaktadır. Musa gibi bir peygamber
olan (kendisine hem nübüvvet hem de liderlik verilen) Hz.Peygambere İsrailoğulları’nın tarihine doğru bilgisel bir yürüyüş yaptırılmaktadır:
(Tarihte) Allah’ın yasalarının (ayetler) nasıl işlediğini göstermek üzere kulunu
Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya (bilgisel/zihinsel
olarak) yürüten Allah, her türlü noksan sıfattan münezzehtir. ... Biz, Musa’ya, Tevrat’ı
vermiş ve onu İsrailoğulları için bir yol gösterici kılmış ve: “Benim dışımda hiç kimseyi
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vekil edinmeyin!” demiştik. ... Biz kitapta İsrailoğullarına: “Siz kuşkusuz, ülkede iki kez
bozgunculuk yapacak ve despotça bir yönetim sergileyeceksiniz!” diye bildirmiştik.
İlkinin vakti geldiğinde, çok güçlü kullarımızı üzerinize göndermiştik. Onlar ülkenin
her tarafını didik didik etmişlerdi; böylece sözün ilki gerçekleşmiş oldu. Bir müddet
sonra, sizi onlara karşı tekrar üstün kılmış size mallarla ve oğullarla destek vermiş ve
sayınızı artırmıştık. Eğer iyilik edecek olursanız, kendinize iyilik etmiş olursunuz; ancak kötülük edecek olursanaz, kendinize kötülük etmiş olursunuz. Bu yüzden biz ikincisinin vakti geldiğinde, sizi karalamaları, ilk kez girdikleri gibi Mescid’e yeniden girmeleri ve ele geçirdiklerini yok etmeleri için, üzerinize yeni düşmanlar göndermiştik” (2-7
âyetler).
Mescid-i Haram Hz.Peygamberi, Mescid-i Aksa Süleyman mabedinin bulunduğu Kudüs’ü ve dolayısıyla İsrailoğullarını temsil etmektedir. Göreve yeni
başlayan Hz.Peygamber’e yol gösteren, Allah’ın seçtiği kullar durumundaki
İsrailoğullarını despotluk yaptıkları zaman nasıl başka kulları aracılığıyla cezalandırdığını söyleyerek uyaran ve muhteşem bir tarih felsefesi yapan bu ayetlerin mitolojik anlatımlara indirgenmesi Kur’an metnini yorumlayacağım diye
yormanın tam da kendisidir.
Gerçeğin ve bilginin denetleme araçları olan anlama ve açıklamanın, evreni
denetlemeye ya da insan eylemlerini etkin kılmaya yardımcı oldukları düşünülür. Teolojinin görevi, dini düşünceyi mitolojiden arındırmaktır. Bu arındırma
ve filtreleme işini yaparken anlama ve açıklama terimleri onun için önemli yol
gösterene dönüşmektedir. Müslüman entelektüeller, insan yorumlarıyla tahrif
edilen Eski ve Yeni Ahit geleneklerinden ders almalıdır. Bir dinin başına gelen
bu yorum tahrifi felaketinin, İslam’ın başına gelme ihtimali çok yüksektir. Bu
yorum tahrifi ile Kur’an-ı Kerim’in tarih (gerçeklik) üzerinden teoloji yapma
yöntemi önemsizleştirilmekte ve mitoloji üzerinden teoloji yapma eğiliminin
önü açılmaktadır.
İnsan İçin Güvenli Bir Evren Tasarımı
İman, insanın öncelikle içinde yaşadığı evrenin güvenli bir yer olduğu
kabülünü içerir. Nihai kontrolün insana verildiği (halife: nihaî kontrolör) ve
Allah’la insan arasındaki iletişimi bloke edebilecek her türlü varlık tasallutunun
reddedildiği bir kozmos anlayışı, İslam’ın kendinden önceki mitolojik evren
anlayışından kopma sağladığı en temel alandır. Allah’la insan arasındaki doğ-
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rudan iletişimin imkânının adı olan vahiy, evrenin kontrolünü insana vermeyi,
olup bitenden sadece onu sorumlu tutmayı ve böylece gerçek bir dünya kurmayı amaçlamaktadır. Ama Kur’an öncesi mitolojik zihnin bütün uydurmalarını Kur’an’a yamayanlar, insanı Kur’an’ın kurtarmaya çalıştığı o eski mitik döneme geri götürme ve doğuştan getirdiği özgürlüğünü görünmez varlıklara
teslim etme gayretindedir.
Bernard Shaw 36 sayafalık girişi muhteşem bir teolojik risale özelliği taşıyan ve Kutsal Kitap geleneğinin Allah ve evren tasarımını yerden yere vurduğu Kara Kız (The Black Girl in Her Search of God) adlı kitabında tam da antik
dünyanın mirası durumundaki bu mitik teolojiyi eleştirmektedir. B.Shaw’un
bütün dini geleneklerin içinde yuvarlanma riski taşıdığı böyle bir evren tasarımını nasıl eleştirdiğine bir kulak verelim:
"Başka bir bakımdan bilimselliğini yitirmiş olan İncil, işte bu yüzden, evrenin bildiğimiz kadarının varoluş nedenini, kökenini, amacını açıklama yolunda uygar insanlığın ilk
çabası olan Tanrı kavramının, yıldırımlar yağdıran, depremler yaratan, kıtlık getiren, salgın
çıkaran, kör ve sağır eden, öldüren; bütün kadir-i mutlaklığı yıkıcılıkta toplanmış bir Gulyabani kavramından kurtulup gelişerek, gecenin ve gündüzün, güneşin ve ayın; tohumdan ve
hasattan mucizeleriyle dört mevsimin yaratıcısı hâline; idealleştirilmiş iyilikçi bir bilge hâline; haksever bir yargıç sevecen bir baba hâline ve en sonunda… Hiçbir zaman et hâline
dönüşmeyen o cisimsiz kelime hâline nasıl geldiğinin ilgi çekici bir belgesi olarak kalmaktadır."1
Cahiliye Arap zihninin ürünlerinin İslam düşüncesine transfer edilmesiyle B.Shaw’un eleştirdiği bu Kutsal Kitap geleneğinin bir benzerinin İslam içinde
yaratılmasının eşiğinde olduğumuzu söylemeliyiz.
İnsanın gayb konusundaki bilgisizliği insanı istismara açık hale getirmektedir. Bu istismar en yaygın şekilde cin terimi etrafında tezahür etmektedir. Cin
terimi etrafında yaratılan korku, folklorik birçok unsur da eklenerek kulaktan
kulağa gittikçe büyümüş ve akl-ı selim sahibi insanları bile esir alır hale gelmiştir.

1

G. Bernard Shaw, The Adventures of the Black Girl in Her Search of God (London, 1934) 20. Eserde
Hıristiyanlığa yeni giren bir siyahi kızın “Arayın, beni bulacaksınız” (Matta 7: 7; Luka 11: 9) ayetine uyarak girdiği Tanrı’yı arama serüveninde, Tanrı’yı nasıl arayıp da bulamadığının hikâyesi
anlatılmaktadır.
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Kur’an-ı Kerim, insanlar üzerinde etkin olduklarına inanılan bu güçlerin
mü’minler üzerinde hiçbir kontrollerinin olamayacağını ilan etmesine rağmen,
insanların cin tasallutundan bahsediyor oluşları, hayatımızı Kur’an’ın özgürleştirici ruhundan ne kadar uzak bir tarzda inşa ettiğimizin göstergesi durumundadır.
Cahiliye döneminde bazı kâhinler kendilerinin özel cinleri ve şeytanları
olduğunu, bunların semadan haberler getirdiğini ve bu sayede gayba dair bilgiler elde ettiklerini iddia ederler ve halkı buna inandırırlardı. Bu tutumlarıyla,
Arapların cinleri Allah’a ortak koştuklarına En’am sûresinde işaret edilmektedir. Cinlerin Allah’a ortak koşulması, onlara tapıldığı anlamında değildir. Buradaki şirk, bazı olayları açıklamada ve anlamada, cinleri devreye sokmayı ve
olayların failliğini Allah’a değil de cinlere vermeyi veya bazı şeylerin gerçekleşmesinin gerçek sebebi olarak cinleri görmeyi ifade eder. Arapların cinleri bu
şekilde düşünmeleri onların gerçekliğine işaret etmez. Zira Araplar Allah’tan
başka tanrılara da tapıyorlardı. Onların tapmaları, nasıl taptıkları tanrıları gerçek yapmıyorsa, aynı durum varlığına inandıkları cinler için de geçerlidir. Aynı
yanlış mantıkla, Araplar Allah ile cinler arasında soy-sop ilişkisi de kurmaktaydılar. Yukarıda anıldığı gibi, Saffât sûresinde, Allah ile cinler arasında nesep
ilişkisi kuran bu putperest zihniyet kınanmaktadır.
Cinlerin, şeytanların, perilerin cirit attığı ve Demokles’in kılıcı gibi hep
insanın tepesine dikilen bu varlıkların egemen olduğu bir dünyada, insan güvende olan ve güvenliği sağlayan (mü’min) bir varlık olarak eşref ve ekrem
olmaklığını kaybetmekte, kendisine tahakküm eden varlıkların trafiği içinde
ezilip gitmektedir. Kur’an’ın şu ayeti bu tahakkümü yıkmaya dönük bir beyan
olarak okunmalıdır:
ُ ( َو َما َخلَ ْقcinni de insi de bana ibadet etsinler diye yaratُون
َ اال ْن
ِ ْ ت ْال ِج َّن َو
ِ س اِ َّال لِيَ ْعبُد
tım).”2
Bu ayet görünen ve görünmeyen bütün varlıkların Allah’a bağlı olduklarını, O’nun dışında bir hükümranlıklarının bulunmadığını beyan eden ve Allah’ın bütün varlık alanları üzerindeki kudretini öne çıkaran bir anlam örgüsüne sahiptir. Arapların ve onlardan önceki milletlerin cinler, sirenler (peri kızla-

2

Zâriyât 56.
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rı), musalar/müzler (ilham tanrıçaları), vs. hakkındaki inançlarıyla, evren görünmez varlıklarla kuşatılan bir alana çevrilmişti. Bu varlıkların ya doğrudan
ya da bazı insanları kullanarak âlem üzerinde etkin olduklarına inanılıyordu.
Kur’an bu verili durumu dikkate alarak, bu varlıkların gerçek olup olmadıklarını tartışmaya açmadan: “cin yani görünmez varlık olarak inandıklarınızın
tamamı bizim hakimiyetimiz altındadır, bizim hükümranlığımız dışında onların bir etkisi yoktur ve sizin üzerinizde de kontrolleri söz konusu değildir”,
demektedir.
Kur’an, Ahkaf sûresinin 29. ayetinde bahsedeceği görünmez varlıklara
(cinlere) gelmeden hemen önce (28. ayette), görünmeyen bu tür varlıklar hakkında genel bir kategori değerlendirmesi yapmakta ve insanların irrasyonel
folklorik inançlarını doğrudan hedef almaktadır. Kur’an, cahiliye dönemi Araplarının (ve cahiliye zihninin hâkim olduğu her dönemde insanların) varlığına
inandıkları ve yerine göre kendilerinden yardım dilendikleri, yerine göre korktukları görünmez varlıkların düzmece olduğunu ilan etmekte, bu asılsız ümit
ya da korku kaynaklarıyla alay etmektedir:
“Allah’ı bırakıp da yakınlık kurdukları ilahlar (varlıklar) kendilerine yardım etseydi ya! Aksine onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kayboldular. Zira varlığına inandıkları şeyler düzmece ve uydurma şeylerdi.”3
Arapların cin algıları ve şirk mantığı içinde onlara yükledikleri özellikler
Kur’an tarafından dile getirilmekte ve eleştirilmektedir. Benzer bir şirk durumuna şimdi de insanların düştüğünü görmek üzücüdür. Allah mü’minlere,
cin/şeytan/iblis –adı her neyse- gibi varlıkların zarar veremeyeceğini onlar üzerinde bir tahakkümde bulunamayacağını beyan ederken (İsra 17: 62-65), birilerinin cinlendiğini söylemesi ve bunlardan kurtulmak için cin taifesinin (cincilerin) peşinden koşması, bu şirkin günümüzdeki tezahüründen başka bir şey
değildir. İnsan zihnini bu düzmece varlıklardan temizlemek Kur’an’ın sürekli
ana önceliği olmuştur.
Cin Sûresinin 6. ayeti, cincilerin (cinden insanların/ricâlün mine’l-cinni)
kendilerine sığınan yahut başvuran insanların korkularını, zilletlerini ve zafiyetlerini daha da artıracaklarını (rehak) bildirirken, 13. ayet Allah’a güvenip

3

Ahkâf 46: 28.
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dayananların böyle bir korku ve endişeden emin olarak yaşam süreceklerini
ilan etmektedir. İlginç bir şekilde ayette geçen rehak terimi, korku, zafiyet ve
zillet gibi bağımlı insan psikolojisini tanımlamaktadır. Bunlar tam da cinlendiği
söylenen insanlarda gözlemlenen belirtilerdir. İmam Mâtürîdî, ne amaç için
olursa olsun, insanın Allah’a değil de cinlere sığınmasını şirk olarak tanımlamaktadır. Buna ek olarak Mâturîdî, “cinlerin yahut cincilerin (cinden insanların) onlara sığınanların korkularını daha da artırdıkları” ayetinde korkunun
kaynağının cinler değil, insanın bu yöndeki yönelimi olduğunu dile getirmektedir.4 Mâturîdî’ye göre daha güçlü bir varlık olan insanın, bu tür vehmî varlıklara sığınması, zafiyet ve insan cinsinin aşağılanmasındır. Cinler öyle bir zafiyet
durumundadırlar ki, insanlara zarar vermeleri söz konusu olamaz. 5 İmam Şafiî’nin “Her kim bir cin gördüğünü yahut görüştüğünü söylerse, yalan söyleme
suçuyla cezalandırılır” yönündeki fetvası, Müslümanların yüzyıllardır zihinlerine egemen olan cin algısıyla ne kadar da çelişik durmaktadır.
Mitik teoloji üzerinden insanı kontrolsüz bir evrenin kendini hiçbir şekilde güven içinde hissedemeyen varlığına dönüştüren bu anlatımı yıkmak ve
insanın eşref-i mahlukat olma iddiasını yeniden diriltmek için Kur’an’ın anlattığı bir kıssayı, oradaki anılan varlıkların temsil ettikleri gerçeklikleri dikkate
alarak ve Kur’an’ın bununla bize neyi anlaşılabilir ve açıklanabilir kılmaya çalıştığını dikkate alarak yeniden okumakta yarar var:
Hz.Süleyman’ın Belkıs’ın tahtını Yemen’den Kudüs’e getirtme kıssasında,
cinlerden ifrit denilen varlık ile kendisine ilim verilen kişi karşıtlığı anılmaya
değerdir. Kendisine gelecek olan Belkıs’tan önce onun tahtını getirterek büyüklüğünü göstermek isteyen Süleyman, bu işi kendisi için kimin yapacağını sorunca,
Cinlerden bir ifrit ‘oturduğun yerden kalkmadan o tahtı sana getiririm” (Neml
27:39) der. Bunun üzerine, orada bulunan bir âlim öne çıkar ve “gözünü açıp
kapayıncaya kadar tahtı ona getireceğini” söyler (Neml 27:40).
Bu kıssa, cin olarak adlandırılan varlığa karşı, bilgiye ve âlime verilen değeri göstermesi açısından dikkat çekicidir. Bu olağanüstülüğün sahibi ne peygamberdir ne de bir cin; aksine bilgisel donanıma sahip bir şahıstır. Neml 38.

4
5

Te’vîlâtü’l-Kur’ân, c.16, s.161.
Mâtürîdî, agy.
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ayetten itibaren anlatılan bu olayla, bilginin ve kontrol edilebilenin karşısında
cinle temsil edilecek olan ve açıklanamayacak bir olay olarak yüceltilebilecek
olanın önü kesilmiş olmaktadır. Zira ‘kendisine ilim verilen bir kişi’ vurgusuyla,
anlaşılabilir, açıklanabilir, ilke ve kurallara bağlı olan ve herkese açıklığı sebebiyle
nenelliği bulunan bir anlayış öne çıkarılmaktadır. Aynı zamanda bilgi sahibi olduğu söylenen kişinin sahip olduğu bilginin özelliği de ayette vurgulanmakta ve
bu bilginin ‘kitabî’ olduğu söylenerek objektifliğinin altı çizilmektedir. Böylece
görünmez varlıklara bağlanabilecek her türlü eylem, makul bir zemine çekilerek
insanlara tahakkümde bulunacak gaybi varlıklara insiyatif verme sürecinin önü
kapatılmaktadır. Bilginin ve insanın cinin önüne geçirildiği bu olaydan binlerce
yıl sonra, insanların kendilerini zelil ederek cinlerden medet umması, insanlığın
bilim ve teknikte kaydettiği onca gelişmeye rağmen, zihinsel olarak ne kadar ilkel
durumda bulunabileceğini göstermesi açısından manidardır.
Özellikle kıssalar olduğu gibi alındığında mitik bir anlatım ortaya çıkmaktadır. Evrende olup biteni, anlaşılabilir ve açıklanabilir bir alan olarak öne
çıkaran Kur’an’ın kozmos tasarımının aksine orada cereyan eden olaylar olağanüstülüklere büründürülmektedir. Muhammed Halefullah’ın fennü’l-kasasi fi’lKur’an adlı eseri bu sorunu aşma denemesinden ibarettir.
Sonuç
Dinin içinde kendine sağlam yer tutan birçok folklorik unsur ve mitik
öğe, dinin sağduyu zemininde anlaşılıp yorumlanmasını ve başkalarına aktarılabilmesinin önündeki en büyük engel durumundadır. Dinin sağlıklı bir iletişime konu olmasını engelleyen bu mitik alan, tabiri caizse, din içinde birinci
derece deprem bölgesi gibi acil müdalaleye ihtiyaç duymaktadır. Tarihsel derinliğe sahip bu mitik unsurların dönüştürülmesi çok kolay görünmemektedir;
zira, yine tabiri caizse, bu mitik alanlar birinci derecede sit alanı ilan edilmiş ve
dokunulmazlık kazanmışlar. Tek tek her bireyin insaf, akıl, vicdan ve fıtratını
ve bir bütün olarak insanlığın kazanımını dikkate alan bir din yorumu dindekki
bu afet bölgelerinin dönüştürülmesini sağlayabilir. Derin geleneklere sahip olan
entelektüellerin tarihte yer tutma ve etkin bir tarihin parçası olma imkânları,
analitik ve eleştirel bir bilinçle bu geleneğe müdahil olma iradeleriyle doğrudan
ilgilidir. İnsanın içinde yaşadığı kültürün sadece kargoculuğunu yapmaması
aksine bu sürecin kurucu bir parçası olması, onun halife (halife: içinde bulundu-
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ğu şartlara muhalefet etme cesaretini gösteren) olarak yaratılmış olma misyonuyla da doğrudan ilişkilidir.
Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU: Efendim, Şaban Ali bey’e çok teşekkür
ederiz. Çok önemli noktalara temas ettiler. Şimdi ikinci tebliğcimiz Dr. Özden
K. EKİNCİ, “Modern Hurufilik veya Şifrecilik” yine yirmi dakika içerisinde
inşallah fikirlerini özetlerler.

Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu
25-27 Mayıs 2012- Malatya

Çağdaş Hurufilik ya da Şifrecilik
Dr. Özden KANTER EKİNCİ
Hurufilik; Fazlallah tarafından XIV. Yüzyıl İran’ında kurulmuş, izleri
XVII. Yüzyıla kadar Anadolu ve Balkanlarda takip edilen mistik ve felsefi bir
akımdır.1 Bu akımın kurucusu olan Fazlallah Astarabadî, Alevilikte yedi ulu
ozandan birisi olarak kabul edilmektedir. Alevilikte yedi ulu ozandan birisi
olarak kabul edilen Virânî’de2 de Hurufiliğin etkisi mevcuttur. Ancak çağdaş
Alevilikte, Aleviliğin yazılı kaynaklara bağlı olarak gelişmemiş olması ve sözlü
olarak gelişmesi, sadece yazılı kaynakları okuma yetkinliğine sahip bazı dedeler dışında Hurufiliğin belirgin bir etkisinden söz edilmez. Günümüzde gelişen
şifrecilik akımı ise; Kur’an lafızlarının anlamları dışında bazı gerçekliklere işaret ettiği yargısı üzerine kurulmuştur. Fransızcadan dilimize geçmiş olan şifre;
gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümüdür ve İngilizcede code sözcüğünün
karşılığı olarak kullanılmaktadır.3 Bu sözcüğün Kur’an ile ilişkili olarak kullanılması, asıl olarak Micheal Drosnin’ın “The Bible Code” adlı eserinden alınmış
ve “Kur’an’ın Şifresi” olarak isimlendirilmiştir. Hurufilikte ve şifrecilikte, harfler insanların genelinden gizlenmiş bazı anlamlara işaret etmektedir. Bu gizli
anlamlar ise, her iki akımın amaçları doğrultusunda ortaya konulmaktadır.
Şifre; simge ve işaretten farklıdır. Simge ve işaret; bir anlama delalet etmek için
oluşturulan şekillerdir. Paul Tillich, simge ve işaret arasında ayrım yapmak
zorunluluğu belirtmekte ve bu ayrımı da “işaretlerin işaret ettikleri şeyin gerçekliliğine iştirak etmemeleri, simgelerin ise iştirak etmeleridir. Dolayısıyla
işaretler tedbir ve anlaşma gibi sebeplerle değiştirilebilirler, semboller ise değiş-


1
2

3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Usluer, Fatih, Hurufilik İlk Elden Kaynaklarla Doğuşundan İtibaren, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2009.
Yedi Alevi ozanından birisi olan Virânî’nin hayatı hakkında kaynaklarda yeterli veriler bulmak
mümkün değildir. Ancak onun bazı eserleri günümüze kadar gelmiştir. Hurufilik açısından
önemli eseri ise İlm-i Câvidân’dır. Bkz. Virânî Baba, İlm-i Câvidân, Haz. Osman Eğri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2008.
Şife sözcüğü asıl olarak Fransızca bir sözcüktür. Bkz. Komisyon, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu
Yayınları, 2/1385.
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tirilemezler” şeklinde ifade etmektedir.4 Bu iki sözcük arasındaki bir diğer ayrım da, insanda oluşturduğu davranış dikkate alınarak işaretlerin insanı eyleme
ve sembollerin ise düşünceye ve betimlemeye götürdükleri şeklindedir.5 Şifre
ise, o şekli belirli kişi ya da kişiler zihninde bir anlama delalet etmek üzere belirlenmesi olgusu vardır.
a. Kur’an’ı ve Tabiatı Okuma Biçimleri
Günümüzde mucize arayışları iki alanda ortaya çıkmaktadır. Bunlardan
birisi Allah’ın sözü olarak Kur’an ve diğeri de onun fiili sonucu varlık bulan
tabiattır. Söz ve tabiat, insanın anlamlandırdığı ve açıkladığı iki nesnedir. Bu
alanlarda insanın bilgi kaynakları ile açıklamada güçsüz kaldığı olgu ve olaylar
mucize olarak isimlendirilmektedir. Tarihin her döneminde, ilahi kelamın lafzının işaret ettiği anlamının ötesinde bir işlev için kullanılması davranışa rastlamak mümkündür. Kur’an’ın harflerinin telaffuz edilmesi ile sevap kazanılması, şifa amacıyla hastalara okunması, sihir ve büyü gibi uygulamalarda aracı
olarak kullanılması, lafzın zahirinde olmayan anlamlara erişmek için batini
yorumlama, lafızları tarihsel bağlamlarından koparmak suretiyle bilimsel gerçeklikler ortaya koyma bunlar arasında sıralanabilir. Allah’ın yaratması ile ilgili
okuma biçimleri ise tabiatı kendi mahiyeti yani Tanrı’nın kendisine verdiği
açıklanabilir ve kavranabilir yapısı dışında, doğrudan Tanrı’nın eylemi olarak
akıl ve bilim ile açıklamayan şekilde algılama biçimidir.
Kur’an’ın harf, sözcük ve tümcelerinin salt okunması şeklindeki okuma
biçimi, tarihsel olduğu kadar güncel bir sorundur. Kur’an’ın belirli kısımlarını
belirli zamanlarda okuma biçimi yaygın olduğu gibi, Kur’an’ın Ramazan ayında indirilmiş olmasından hareketle bu aya özgü okuma biçimi/hatm yaygındır.
Bu okuma biçimi, Kur’an’ı sadece sözcüklerden ibaret ilahi bir metin olarak
görme anlayışını da doğurmakta; sözcüklerin anlamları ötelenmekte ve dikkate
alınmamaktadır. Bu okuma biçiminde amaç, sevap kazanmadır. Halbuki
Kur’an’ın amacını belirleyen anlatımlar, onu düşünce ve eylemlerin yol gösteri-

4
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Tillich, Paul, İmanın Dinamikleri, trc. Fahrullah Terkan- Salih Özer, Ankara, 2000, 45.
Bkz. Yar, Erkan, Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, Ankara Okulu Yayınları,
Ankara 2011, 249.
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cisi olarak tanımlamaktadır.6 Kur’an’ın bu yol göstericiliği de, ancak anlamda
ortaya çıkmaktadır.
Kur’an’ın şifa amacıyla hastalara okunması, dinsel otoritelerin iyileştirme
rolleriyle de yakından ilişkilidir. Dinsel otoriteler, toplumları eylemleri yönünden yönlendirmekle birlikte, yargılama ve iyileştirme gibi görevleri de yürütmektedirler. Bu iyileştirmeler de bazı iyileştirme nesneleri ile birlikte, ilahi metinlerin hastaya okunması suretiyle de olmaktadır. Kur’an’ın bu şekilde bir
amacı mevcut değildir ve o ancak fiillerdeki kötülüklerin iyileştirilmesi anlamında bir şifadır.7 Sihir ve büyü gibi olgularda, sihirbazın amacına uygun ayetlerin okunması olgusu, okunan sözcüklerin anlamlarıyla ilişkili değildir. Bu
okumalarda, sihir ve büyü teknikleri yönünden ayetler ve diğer aracı nesneler
aynı konumdadır.
Bu okuma biçimleriyle birlikte batini okuma biçimi, daha köklü ve etkili
bir okuma biçimidir. Tarihsel süreçteki batini ve ezoterik hareketler, kendi yöntemlerini geliştirmiş ve çoğu kere de siyasal etkiler ortaya çıkarmışlardır. Bununla bağıntılı olarak da siyasal otoriteler Batiniliği yöntem ve düşünce olarak
olumsuzlayan eserler telif ettirme zorunda kalmışlardır ki Gazâlî’nin Bâtınilere
yazdığı reddiye önemli tarihsel bir belgedir.8 O bu reddiyesinde, Bâtınilerin
isimleri, inançları, nassları yorumları ile birlikte harfler ve sayılardan yaptıkları
istidlallerden söz etmektedir.9
Kur’an hakkında güncel bir olgu olarak bilimsel tefsir yöntemi, asıl olarak Kur’an’ı kendi amaç ve hedeflerinden uzaklaştırmakta ve onu kendi tarihsel
bağlamından koparmaktadır. Bununla bağıntılı olarak da bilimsel tefsir taraf-

6

7

8
9

Kur’an kendisinin hem eylem ve hem de düşüncenin yol göstericisi olarak tanımlamaktadır.
“Onlar Kur’an’ı düşünmezler mi? Yoksa kalpleri kilitli midir?” (Muhammed 47/24) ayeti Kur’an’ı düşünmeye çağırmakta; “De ki: “Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?” De ki: “Allah benimle
sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu”
(Enam 6/19) ayetinde ise onun uyarıcı olduğu ifade edilmektedir.
Kur’an kendisini inanalar için hidayet, rahmet ve şifa olarak tanımlamaktadır. “Ey insanlar! İşte
size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet geldi”
(Yunûs 10/57) ayetinde Kur’an’ın zihinsel olanlar için şifa olduğu açıklanmış ve onun bir öğüt,
hidayet ve rahmet özelliklerine vurgu yapılmıştır. Krş. Nahl 16/69; İsrâ 17/82; Fussilet 41/44.
Gazâlî, Ebû Hâmid, Fedâihu’l-Bâtıniyye, thk. Abdurrahman Bedevî, Kahire 1964.
Gazâlî, Bâtınilerin harf ve sayılardan yaptıkları çıkarımlarını göklerin, yerlerin, yıldızların,
haftanın günlerinin sayısının yedi olmasıyla imamların sayısının da yedi olması; burçların sayısının on iki olmasıyla delillerin sayısının on iki olması ile örneklendiriyor. Bkz. Gazâlî, age, 6667.
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tarları olduğu gibi, bu yorumlama yöntemine eleştiriler de yöneltilmektedir.
Bilimsel tefsir; asıl olarak Kur’an’ın nesne ve olaylar hakkındaki anlatımlarının
bilimsel gerçeklere uygunluğunu veya en azından çelişik olmadığını belirlemek
amacıyla ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu yöntemde bilim, hakikat olarak kabul
edilmekte ve bir metin olarak Kur’an ise bilimsel gerçekliklere uygun olarak
yorumlanmaktadır. Bu yöntem; insan tarafından keşfedilen bilimsel gerçekliklerin Kur’an tarafından daha önceden haber verilmesi ve dolayısıyla Kur’an’ın
Allah sözü olduğunu kanıtlamada da kullanılmaktadır. Sözgelimi Kur’an, “Evet
bizim, onun parmaklarını bile düzenlemeye gücümüz yeter” 10 ayetinde insanın parmak kemiklerinin dahi ahirette diriltileceğini haber vermekteyken, bu ayet bilimsel tefsir taraftarlarınca Kur’an’ın her insanda farklı olan parmak izine işaret
etmesi şeklinde yorumlanmaktadır. Halbuki bu ayette, insan iskeletinin kemiklerden oluşması nedeniyle, insanların soruları kemiklerin inşası üzerine olmuş,
en kısa kemiklerin insanın parmaklarında yer alması nedeniyle parmak kemiklerinin dahi ahirette yaratılacağı belirtilmiştir. Dirilişi inkâr edenlerin sorularının kemiklerin nasıl yaratılacağı ile ilişkili olması, bedenin kemikler dışındaki
parçalarının toprağa dönüşmesi ve kemiklerin duyularla kavranılır şekilde var
olmasındandır. Bu ifadede yer alan benn (ç) benân; parmak demektir.11 Parmakları oluşturan kemikler, insan bedenindeki en kısa kemiklerdir. Parmakların
tesviye edilmesi, kemiklerin uygun şekilde düzenlenmesi anlamına gelir. Bu
ayetin öncesinde kemiklerin toplanması ve ardından da parmakların düzenlenmesinden bahsedilerek, parmak kemiklerinin diğerlerinden ayırt edilmesi,
parmak kemiklerinin çokluğu ile birlikte düzenli işleyişi hakkındaki insan bilgisinden kaynaklanıyor olabilir.
Allah’ın kelamından kelamın ona aitliğine ilişkin gizli işaretler ortaya
konulması eğilimi olduğu gibi, tabiatta da Allah’ın varlığına gizli işaretler ortaya konulması anlayışı varlığını sürdürmektedir. Kelam literatüründeki mucize
teriminin elçilerle ilişkili olduğunu ve amacının da elçilerin hak olduğunu doğrulamak olduğuna daha önce işaret etmiştik. Tanrı’nın elçinin doğrulayıcısı
olarak mucizeler var etmesi, ortaya çıkan fiilin failinin Tanrı olması nedeniyle
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Kıyamet 75/4.
Bu sözcüğün anlamı için bkz. İsfehânî, el-Müfredât, 80.
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Tanrı’nın varlığının kanıtı olduğu da söylenebilir. Ancak kelamcılar Allah’ın
varlığını kanıtlamada onun fiili olarak mucizeler yaratması ve fiilin de failinin
varlığına gönderme yapması şeklinde bir kanıtlamadan söz etmemektedirler.
Kelamcılar kendi delilleri olan hudûs delilinden, filozofların kanıtlamaları olan
imkân delilinden ve Kur’an’da söz edilen nedensellik delilinden söz etmektedirler.12
Mucize taraftarları iki alanda olağanüstü yani tabiat kanunlarını bozan
fiiller ortaya çıkarmayı amaçlamaktadırlar. Bunlar da tabiat ve ilahi metindir.
Geleneksel kelamcılar mucizeleri elçilerin Allah tarafından gönderildiğini kanıtlayan insanın gerçekleştirmede güçsüz kaldığı ilahi fiiller olarak kabul etmektedirler.13 Ancak Mucizelerin varlığını inkâr eden anlayışlar bulunmaktadır ki
bunların başında David Hume’un bakış açısı gelmektedir. Hume, mucizeleri
inkâr ederken şu delillere dayanmaktadır:
1. Hume, insanların mucizelere tanıklığına tam güvenimizi sağlamak
için gerekli şartları oluşturmakta ve bu şartlara uygun bir mucize tanıklığının
tarih boyunca gerçekleşmediğini iddia etmektedir. Bu şartlar ise sağduyu, eğitimlilik, başkalarını aldatmaya dönük bir niyetinin olmaması, doğru sözlü olması ve saygınlıktır.
2. Hume, insanın yapısında hayret ve şaşkınlık verici olayları anlatmaya
ve dinlemeye karşı olumlu eğilim olduğunu, mucizelerden doğan şaşma ve
hayret tutkusunun güzel bir duygu olduğundan ötürü, bu duygunun kaynağını
meydana getiren olaylara inanılmasına doğru belirgin bir eğilim sağladığını
ifade etmektedir.
3. Doğaüstü ve mucizevî hikayelerin genellikle cahil ve barbar uluslarda
görülmeleri, bunlara karşı ön düşünce oluşturacağı; uygar halk arasında kabul
gören doğaüstü olayların ise onları ileten çiğnenmez yaptırım ve yetke ile ileten
cahil ve barbar atalardan edinmiş olduklarıdır.
4. Hume göre, dinlerden herhangi birinde olduğu iddia edilen bir mucizenin dolaysız amacı, atfedildiği sistemi yerleştirmek ise, ondaki aynı kuvvet,
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Bu deliller için bkz. Atay, Hüseyin, İslam’ın İnanç Esasları, A.Ü.İ.F. Yayınları, Ankara 1992. Topaloğlu, Bekir, İslam Kelamcıları ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı (İsbât-ı Vâcib), Ayyıldız Matbaası, Ankara 1981.
İsfehânî, el-İtikâdât, 128.
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ama daha dolaylı olarak, başka bütün sistemleri yıkmaya da yönelir. Rakip bir
sistemi yok ederken, o sistemin dayandığı mucizelerin geçerliliğini de yıkar.
Öyle ki, farklı dinlerin bütün harikaları zıt olgular olarak ve bu harikaların delilleri de, zayıf olsun güçlü olsun, birbirlerinin karşıtı olarak görülmelidir. 14
Hume’un mucize karşıtı bu görüşleri, mucizelerin doğasındaki imkansızlığının ötesinde, mucizeleri anlatanların niyet ve amaçları, mucize tanıklığının
imkansızlığı dolaysıyla mucizeleri doğrulamanın imkansızlığı, insanın mucizelere karşı eğilimi gibi doğrudan mucizelerin yapısı ve gerçekliliği ile ilişkili
değildir. Onun mucizeleri anlatanların nitelikleri hakkındaki değerlendirmelerine, gerek kendi geleneğimizde ortaya çıkan ve yalan haber olduğu çeşitli kanıtların kullanılması sonucu kesin olarak bilinen haberler ve gerekse diğer kültürlerdeki akıl ve olguyla açıklanamayan haberler dikkate alındığında katılmak
mümkündür. Hadis âlimlerinin Hz. Muhammed’e atfedilen sözlere uyguladıkları sorgulama yöntemlerine/cerh ve tadil rağmen, ona atfedilen ve yalan olduğu
bilinen pek çok haber mevcuttur. Bütün bu sorgulama yöntemleri de, hadislerin
metinlerinin ötesinde, o hadisleri sonrakilere aktaran ravilerle ilişkilidir. Bununla birlikte her düşünce ve eylem ekolünün, kendi düşünce ve eylemlerini
destekleyen; aynı zamanda da biri diğerine karşıt hadisleri mevcuttur. Bu ekollerden her biri, bu rivayetleri kullanarak kendi düşüncesini kurarken ve temellendirirken, karşıt ekollerin düşüncelerini yıkmakta ve onun düşüncesinin kanıtlarını geçersiz kılmaktadır. İnsanın mucizelere tanıklığına kesin olarak güvenimizi sağlamak için gerekli olan şartların gerçekleşmediği yargısına katılmakla
birlikte, mucizelere bu güveni sağlayacak bir eleman olarak, kutsal kitapların
anlattığı mucizeleri verebiliriz.
Bir dini benimsemiş bir kimsenin, o dinin kutsal metinine olan inancı kesindir. Kutsal kitaplarda anlatılan mucizelerde, insanın tanıklığına dayanmadığı için insanların tanıklığına güvenimizi sağlayacak şartlar olmasa bile, tanrısal
anlatımlar mevcuttur. Bir teistin kendi kutsal kitabına imanı tam olduğundan,
bu kitaplarda anlatılan mucizelerle ilişkili olarak şüphe duymamaktadır. Bu
kitaplar ise, mucizelerle doludur; fakat Kur’an’ın anlattığı bu mucizeler Tan-
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Bkz. Hume, David, İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma, trc. Serkan Öğdüm, İlke Kitabevi Yayınları,
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rı’nın varlığı ile ilişkili değil, onun tarafından seçilen elçilerin doğrulanması ile
ilişkilidir. Fakat elçilerin doğrulanması bağlamında anlatılan bu mucizelerin
Kur’an’da anlatılmasının amaçlar doğrultusunda yeniden değerlendirme imkanının olduğunu kabul etmek, Kur’an’ın genel amaçları doğrultusunda mümkündür. Bunun olasılığı olmakla birlikte, buradaki amacımız olan mucizelerin
Tanrı’nın varlığının delilleri olması problemiyle doğrudan ilişkili olmadığından, başka çalışmalara bırakmak daha doğru olur.
Hume’un insanın hayret ve şaşkınlık uyandıran olaylara karşı eğilimi olduğu saptaması, doğru bir saptamadır. Bilim ve tekniğe güvenin arttığı modern
dünyada bile, olağanüstü olaylara karşı insandaki hayret ve şaşkınlık hala daha
canlıdır. Bununla birlikte, bilim çağında bilim, olayların nedenlerini ve mahiyetlerini ikna edici bir biçimde açıklamak iddiasındadır. İnsandaki bu psikolojik hal, gerçekte insanın yaratılış görevi ile ilişkilidir. İnsan yeryüzünde üreten
ve değerler geliştiren bir varlık olarak, yaratılışındaki bu hayret ve şaşkınlık
onu üretmeye götürmektedir.
Hume’un farklı dinlerdeki mucizelerin kendi dinsel doğruluğunu kanıtlamak ve diğer dinleri yıkmak gibi bir amacı üstlendiği yargısı, günümüzde
açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bir dini benimseyen bir insan kendi kutsal
kitabının tanrıya aitliği ve onun dışındaki diğer kitapların tanrıya ait olamayacağı düşüncesini benimsemektedirler. Örneğin, kutsal kitaplardaki şifreler hakkında yazılanlar bu gerçeği ortaya koymaktadır.
Mucizelerin Tanrı’nın varlığını açıklayıcı delil olduğunu savunan Swinburne’e göre, Tanrı’nın varlığı mucizeleri ve dinsel tecrübeyi açıklamaktadır.
Bu bakış açısından tabiatta ve kişisel tecrübede ancak Tanrı’nın varlığıyla açıklanabilecek olağanüstü olaylar ve tecrübeler mevcuttur. Bu her iki olgu da Tanrı’nın doğal düzene müdahale etmesi demektir. Fakat Swinburne, Tanrı’nın
devamlı olarak olaylara doğal düzenin dışında müdahale etmesinin Tanrı’nın
kendi koyduğu kuralları çiğnemesi ve tarihsel olaylara müdahale etmesi anlamına geldiğini ifade etmektedir.15 Dolayısıyla onun koyduğu kanunları çiğnemesi ve tarihsel olaylara müdahalesi, süreklilik arz etmemektedir.
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Swinburne, Richard, Tanrı Var mı?, trc. Muhsin Akbaş, Bursa 2001, 115.
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Swinburne’e göre ilahi bir müdahale, ya Tanrı’nın doğal yasaların ne olacağını belirlemediği durumlarda ya da Tanrı’nın doğal yasaları geçici olarak
askıya alması alanlarında eylemde bulunması anlamındadır ki o, birinci tür
müdahaleleri mucize türünden olmayan müdahaleler, ikinci tür müdahaleleri
de mucize(ler) olarak belirlemektedir.16
Swinburne, insanlık tarihinin doğal yasaların işleyişinin bir sonucu olarak meydana gelmeyen ve yine de Tanrı’nın meydana getirmesi beklenebilecek
türden olayları içerdiğini ileri sürmekte ve bu düşüncesini kanıtlamak için Kutsal kitaplardan örnekler vermektedir.17 Fakat onun referanslarda bulunduğu
eserler ve kutsal kitaplardaki örnekler dikkatli bir şekilde tahlil edilmelidir.
Çeşitli iyileştirme mucizelerine yapılan atıflar, her ne kadar tanrı tarafından
yapıldığı ifade ediliyorsa ve onun bir müdahalesi olarak kabul ediliyorsa da,
gerek İncil’de ve gerekse Kur’an’da anlatılan İsa peygamberin mucizeleri ile
örtüşmektedir. Çünkü İsa’nın elçiliğinin doğrulayıcıları olarak verilen mucizeler iyileştirme mucizeleridir. Tanrı’nın doğal yasaları askıya alması sadece iyileştirme mucizeleri ile sınırlı olmamalı veya en azından mucizelerin Tanrı’nın
varlığının kanıtı olabileceği savını kanıtlamak için başka müdahalelerin de kanıt olarak ileri sürülmesi gerekirdi.
Hıristiyan tanrıbilimcilerin Tanrı’nın kendi varlığını kabul için doğa kanunlarını askıya alacağı şeklindeki iddiaları, gerçekte kendi tanrı inançları açısından tutarlıdır. Bu iddiayı savunan ve bu düşünceyi kabul eden âlimler, bu
iddialarını kanıtlamak için daha çok iyileştirme mucizelerini ileri sürmektedirler. İyileştirme mucizeleri kutsal kitaplarda tarihsel arka planda İsa’nın mucizeleri olarak bilinmektedir. Hatta bu mucizelerin İsa öncesi dönemle ilişkileri
vardır.
Tanrı’nın âlemle ilişkili olarak iki tür yasası vardır. Bu yasaları, yaratma/halk ve düzenleme/emr olduğu ilkesiyle birlikte ele aldığımızda doğa kanunları ve fiil kanunları olarak isimlendirebiliriz. Yaratma eyleminin sonucunda gerçekleşen kanunları doğa kanunları olarak isimlendirmemiz, eylemin gerçekleştiği alanı dikkate alarak yapılan bir isimlendirmedir. Bu yasaları yaratma
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yasaları olarak isimlendirdiğimiz durumda ise eylemin kendisine göndermede
bulunmuş olacağız. Fakat her iki durumda da doğa yasaları ile varlığın yokluk
alanından varlık alanına geçmesini ve devamını sağlayan değişmez yasalara
işaret etmekteyiz. Allah’ın âlemle ikinci ilişki biçimi olan düzenleme ise, insan
eylemleri ile ilişkilidir. Bunları da Tanrı’nın eylemine gönderme yaparak düzenleme (emr) yasaları olarak isimlendirebileceğimiz gibi, insanın eylemine
gönderme yaparak hakediş/istihkâk yasaları olarak da isimlendirebiliriz.
Tanrı’nın varlıkta geçerli olmak üzere koyduğu doğa kanunlarına müdahale etmesi veya onları askıya alması ve aynı şekilde hak ediş kanunlarını değiştirmesi veya onları askıya alması, Tanrı’nın adaleti niteliğini ortadan kaldırmak demektir. Çünkü adalet, Tanrı’nın âlemle olan ilişkisine ait eylemlerinin
düzenliliğine işaret eden temel bir niteliktir. Doğa kanunlarının düzenliliği ve
değişmezliği, ilahi mesaj içerisinde âlemi oluşturan varlıkların var oluşlarında
ve varlıklarının devamında tabi oldukları yasaların varlığına ait göndermelerde
mevcuttur. Aynı şekilde insan eylemlerinde geçerli olan yasalara da göndermeler mevcuttur. Bu göndermelerde insan eylemlerinin iyi veya kötü niteliğine
göre yine o iyi veya kötü yerini belirlemektedir. Eylemlerin sonucunda ortaya
çıkan iyi veya kötülük ise, insanın bu dünyadaki var oluşunda olduğu gibi ahiretteki yeniden var oluşunda da gerçekleşebilmektedir. İster doğa yasaları olsun ve isterse hakediş yasaları olsun her ikisinin de nitelikleri aynıdır. Bu nitelikler de değişmezlik, açıklanabilirlik ve kavranılabilirliktir. 18
Mucizelerin Tanrı’nın varlığı lehinde bir kanıt olarak kullanılması, insan
fiilleri açısından da tutarlı değildir. İnsanın bir eylemi olarak iman ve inkâr,
yine kendisinin özgür iradesine dayanır. Özgür iradeye dayanmayan iman ve
inkâr, geçerli değildir. Bir kimsenin iman ve inkâra zorlanması ve buna bağlı
olarak sorumlu bir kişinin iman ve inkârı benimsemesi, akıl açısından tutarlı
değildir. Eylemlerin sonucuna ilişkin olumlu ve olumsuz belirlemenin olduğu
durumlarda eylemlerin özgür iradeye uygun olarak gerçekleşmesi gereklidir.
Aynı şekilde ilahi mesaj içerisinde inkâra zorlananların bu inkârlarının geçerli
bir inkâr olmadığı ifade edilmektedir. Kelam kitaplarında “zorlananın/mükreh

18

Bu iki yasanın açıklaması için bkz. Yar, age, 33.
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imanı” başlığı altındaki tartışmalarda kelamcılar, zorlananın imanının ve
inkârının geçerli olmadığını ifade etmektedirler.
b. Şifrecilik Yönteminin Yapısı
Çağdaş bir olgu olarak karşımıza çıkan Kur’an’ın harflerinden olgu, olay
ve nesnelere ilişkin gizlenmiş ve simgelenmiş atıflar bulma olgusu rakamsal
mucize, şifrecilik vs. isimlerle anılmaktadır. Kutsal kitaplarda şifrelerin varlığı
anlayışı, Kur’an üzerinde yapılan araştırmalar sonucu geliştirilmiş değildir.
Tevrat üzerine geliştirilen Tevrat’ta şifrelerin varlığı iddiasından sonra,
Kur’an’da da şifrelerin varlığından söz edilmeye başlanmıştır. Bununla bağıntılı
olarak da Micheail Drosnin’in The Bible Code adlı eserinde kullandığı isim,
Kur’an’a uyarlanmıştır. Rakamsal mucize olarak isimlendirilmesi ise, ayetlerin
harflerinin rakamsal düzenden oluşması nedeniyledir. İletişim ve ulaşım araçlarının gelişimi, dinler arası rekabete dayanan bir anlayışı da beraberinde getirmiştir.
Kur’an ayetlerinin anlamının açığa çıkarılması için geliştirilen yorum
usulü/usûlu’t-tefsîr, Kur’an’ı anlamak ve yorumlamak için önemli ilimlerden
birisidir. Bu ilim; ayetlerin oluştuğu sözcüklerden başlamakta, lafız ve anlam
arasındaki ilişkiyi açıklamakta, eş anlamlılık, zıt anlamlılık, çok anlamlılık gibi
anlama ilişkin ilkeleri belirlemekte, sözcüğün gerçek ve mecazî anlamlarını
ortaya koymakta ve son tahlilde de ilahi hitabın kastını belirleme için gerekli
kuralları ortaya koymaktadır.19 Şifrecilik; sözcüklerin anlamlarıyla ilgilenmediğinden bu şekilde bir yöntemden hareket etmemekte; salt sözcüklerin harflerinden veya seslerinden hareket etmektedir. Bu ise lafız ve anlam arasındaki
ilişkiyi ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir. Dilbilimciler lafız ve anlam
arasındaki ilişkiyi incelemektedirler. Onlara göre lafız ve anlam arasındaki ilişki şu şekildedir: Zeyd hakkında insan sözcüğünün kullanılması gibi mütevati’
lafız olarak isimlendirilen lafız ve anlam arasındaki uyumluluk; insan ve at sözcüğünde olduğu gibi farklı anlamlılık/tebâyün olarak isimlendirilen lafız ve
anlamın farklılığı; hisâm ve simsâm sözcüğünde olduğu gibi eş anlamlılık/müterâdif olarak isimlendirilen lafızda değil de anlamda birliktelik; göz söz-
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Tefsir metodolojisi olarak Rağıb İsfehânî tarafından telif edilen mukaddimeyi önemine binaen
burada zikretmek istiyorum. Bkz. Nâhî, Salahuddîn b. Abdullatîf, el-Hâvâlid min Ârâi’r-Râğıb elİsfahânî, Dâr’u Ummâr, Ammân 1987, 79-131.
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cüğünün su kaynağı ve insanın organı olarak kullanılmasında olduğu gibi çok
anlamlılık/müşterek olarak isimlendirilen lafızda değil de anlamda farklılık;
döven/dârib ve dövme/darb sözcüklerinde olduğu gibi türemiş/müştak olarak
isimlendirilen lafız ve anlamın bir kısmında birliktelik şeklindedir.20 Ancak
şifrecilikte, lafız ve anlam arasındaki bu ilişkiler dikkate alınmamaktadır.
Şifreciliğin açık hedefleri ve perdelenmiş hedeflerinden söz edilebilir. Bu
hedefleri açık hedef ve perdelenmiş hedefler olarak kısımlandırmak, hedefin
kendi doğasından ortaya çıkmamaktadır. Hedef, ulaşılmak istenen sonuçtur ve
eylemin kendisinde son bulduğu noktadır. Ancak belirlenmiş hedefler ile eylemin son bulduğu sonuçlar arasında farklılıkların ortaya çıkması, yöntemin tutarsızlığından kaynaklanır. Şifreciliğin hedeflerini, Kur’an’ın Allah sözü olduğunu kanıtlamak, Kur’an’ın değişmeden günümüze kadar geldiğini belirlemek
ve ilahi bir kelam olan Kur’an’ın benzerini meydana getirmenin insan gücünün
üzerinde olduğunu açıklamak ve iman etmeyen diğer toplulukları da buna ikna
etmektir. Bu hedefler, şifreciler tarafından bazen açık olarak ifade edilmekte ve
bazen de şifreciliğin çözümlenmesinde ortaya çıkmaktadır.
Şifreciliğin söz konusu hedeflerinin Kur’an tarafından bir sorun olarak
görüldüğü ve belirli yöntemlerle açıklandığı görülmektedir. Kur’an’ın Allah
kelamı olduğuna ilişkin Kur’an’ın vurgusu, asıl olarak onu elçinin sözü veya
beşer üstü varlıkların sözü olarak algılanması, Kur’an’ın ilk muhataplarının
iddiaları arasında yer almaktadır.21
Şifrecilik anlayışını destekleyen toplumsal algılar bulunmaktadır. Hurufiliğe ait pek çok bilginin günümüzde yaygın ve hatta çeşitli seviyelerdeki eğitimin meşru anlatımı haline geldiği görülmektedir. Bununla ilgili olarak iki anlayışa işaret etmekte fayda vardır. Güncel dinsel söylemlerde 32 farz olarak ifade
edilen, yapılması dinen gerekli olan emirlerin bu rakam ile ifade edilmesinin
Hurufi anlayışlardan ortaya çıktığı düşünülebilir. Bu anlatımda dinsel emirlerin
32 olarak sıralanmasında ve dinsel olarak belirlenmesinde tutarlı bir anlayışın
olmadığı görülmektedir. Hurufiliğe göre, Arap harflerinin 28 ve bu harflerin
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Nâhî, age, 81.
“Muhakkak ki bu beşer sözünden başka bir şey değildir” (Müddessir 74/25) ayeti Kur’an’ı beşer sözü
ve “Ve Kur'an, taşlanmış Şeytan'ın sözü de değildir” (Tekvîr 81/25) ayeti de Kur’an’ın şeytan sözü olmadığını ifade etmektedir.
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dışında Fars alfabesinde mevcut olan 4 harfin toplanmasıyla elde edilen 32 sayısı, temel sayıdır.22 32 farz anlayışı incelendiğinde bu farzların Kur’an’da yapılması emredilen farzlardan ibaret olmadığı görülmekte ve aynı şekilde en
azından Kur’an’da yapılması haram kılınan fiiller de yer almamaktadır. Bununla birlikte bu belirlemeler, guslün farzlarında olduğu gibi mezhepsel anlayışları
da yansıtmaktadır.
Kur’an’ın ayet sayısı konusundaki tutumlar, mevcut tertibiyle Kur’an’ın
ayet sayısını vermemektedir. Kur’an ayetlerinin sayısının 6666 olduğu kabulü,
pek çok âlim tarafından kabul edildiği gibi, popüler bir söylem olarak da mevcuttur. Halbuki Kur’an ayetlerinin sayısı konusunda âlimler arasında ihtilaf
mevcuttur. Bazı âlimler, ayetlerin sayısının 6000 olduğunu söylediği gibi, diğer
bazıları 6204, 6214, 6225 veya 6226 olduğunu söylemişlerdir. 23 Kur’an’ın ayet
sayılarının 6666 olarak ifade edilmesi, Kur’an’ın icazı olarak değerlendirilmesi
sonucu bu şekildeki bir kanaatin varlık bulduğu söylenebilir. Buna ek olarak
mistik eğilimlerin toplumumuzda yaygınlığı, bu anlayışın Ehl-i Sünnet inancı
ile bağdaştırılması sonucu yaygınlık kazanmıştır. Tasavvufi düşünce ve yaşam
tarzı da Kur’an’ın zahirinden çok batini yorumlarını ön plana çıkarmaktadır. Bu
ise güncel olarak bu gibi ezoterik anlamların kabul edilmesine zemin hazırlamaktadır.
Şifrecilik, bazı siyasi olayların aracı olarak da kullanılmaktadır. Özellikle
Kur’an’da sıkça zikredilen İsrail oğullarından hareketle, İsrail devletinin geleceğine ilişkin çıkarımlar, uluslar arası siyaseti veya en azından Müslümanları
psikolojik olarak etkilemek için kullanılmaktadır.
Kıyamet alametleri konusunun önemi, kişinin bakış açısına göre farklılaşmaktadır. Bazıları bu konuyu ahirete iman ile ilişkilendirmekte ve ahirete
imanın öneminden ötürü kıyamet alametlerini bilmenin gerektiğini ileri sürmektedirler.24 Bu bakış açısına göre bu alametlerin bilinmesi, doğrudan doğruya konunun kendisi ile ilişkili değil, ahiret inancı gibi bir başka inançla ilişkilidir. Bu konuda eser yazan Ğafîlî, kıyamet alametleri hakkındaki eserinde bu
konudaki yazınların önemini şu şekilde belirtmektedir: 1. Özellikle de günü-
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Bkz. Usluer, Hurufilik, 191; Aynı şekilde bkz. Virânî, İlm-i Câvidân, 127.
Bkz. İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ İsmâil b. Ömer, Tefsîrul-Kur’ani’l-Azîm, 1/8.
Ğafîlî, Abdullah b. Süleymân, Eşrâtu’s-Sâa, Suudi Arabistân h. 1422, 6.
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müzde kıyamet şartlarını bilmeye olan ihtiyaçları. Bu bilgi onları hayır yoluna
ve kıyamet gününe hazırlanmaya yönlendirmeyi kolaylaştıracaktır. 2. Günümüzde yazılan bazı eserlerin Hz. Peygamber’in kıyamet alametleri hakkında
haber verdiği gayba ait konularda insanların zihinlerinde şüphe uyandırmaları
olarak belirlemiştir.25 Kıyamet alametlerini anlatmanın insanları iyilik yapmaya
ve kötülükten kaçınmaya teşvik etmek için olduğu ilkesi de ileri sürülmektedir.
Ancak Kur’an’ın ilk muhataplarının alaycı bir tutumla kıyametin gerçekleşmesini istedikleri, onların alaycı tutumlarına karşılık Kur’an’ın, kıyametin zamanının insan tarafından bilinmeyeceği vurgusunu oluşturduğu da söylenebilir.
Dünyadaki düzenin bozulması anlamında kıyametin ne zaman gerçekleşeceği bilgisi, Kur’an’ın ilk muhatapları ile birlikte her dönemde yaşayan insanların ilgisini çekmiştir. Kur’an, kıyametin zaman bakımından bilgisine ilişkin ilk
muhatapların sorularına yer vermektedir. Kur’an’da kıyamet anlatıları, kıyametin zamanına ilişkin sorular karşısında onun bilgisinin Allah katında olduğu,
kıyamet anının olayları ve bütün bunlardan daha önemlisi kıyamet anında insanın tavrına ilişkindir. Güncel olarak kıyametin zamansal olarak şifrecilik yöntemiyle ortaya konulması veya bazı alametlerin bu yöntemle şahıs ve olaylarla
ilişkilendirilmesi son derece yaygındır. Ancak güncel olarak bu anlatımların
amacının kitlesel korku oluşturmak olduğu söylenebilir.
Her ne kadar kıyamet alametlerine ilişkin bilgiler Kur’an’da yer almasa
da, Kur’an’daki bazı anlatılar kıyamet alameti olarak yorumlanmakta ve bazı
kişi ve olaylarla ilişkilendirilmektedir. Bu anlatımlar; İsa’nın yükseltilmesi ve
bununla ilişkili olarak inişi,26 dabbetu’l-arz,27 duhan,28 yecüc ve mecüc29 olarak
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Ğafîlî, age, 7-8.
Nisa 4/157-158; Bununla birlikte “Allah buyurmuştu ki, Ey İsa! Seni vefat ettireceğim, seni katıma
yükselteceğim, seni inkar edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kafirlerden üstün kılacağım” Âl-u İmrân 3/55 ayeti de İsa’nın inişi lehinde yorumlanmaktadır.
Neml 27/82; Bu ayetin bağlamı, Hz. Muhammed’in hak üzere olduğu, ölülerin işitmediği gibi
işitmeyen inkarcıları sapkınlıklarından vaz geçiremeyeceği ve ancak inanlara etki edeceği, kıyametin ardından da inkarcılar azaba çarptırıldıklarında onlara bir canlının insanların ayetlerine
iman etmediklerinin belirtilmesi ile ilişkilidir. Bu ayetin ardında ise insanların guruplar halinde
toplanacakları, zulmetmelerinden ötürü azaba uğradıkları zaman da onların artık ses çıkaramayacakları ifade edilmektedir. Bkz. Neml 27/79-85. Bu nedenle burada ifade edilen canlı/dabbe;
hakiki olarak bir hayvanın konuşması olarak değil de; kendisi gibi konuşan insanın uyarılarından anlamayan kişilere bir canlının gerçeği söylemesi olarak simgesel bir anlatım olarak anlaşılabilir.
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zikredilebilir. Ancak Kur’an’da yer alan bu anlatımlar, kıyamet alameti olarak
zikredilmemektedir. İsa’nın yükseltilmesi maddi bir yükseltilme olmayıp, onun
inkârcıların saldırılarından kurtarılması,30 dabbe; Hz. Muhammed’in inkârcıları
hidayete getirmek için uğraşlarına rağmen ona iman etmeyenlerin ahirette bir
canlı tarafından onlara hatırlatılması şeklinde simgesel bir anlatım, kıyamet
anında yeryüzündeki düzenin bozulması ile gökyüzünün bir dumana dönüşmesi, yecüc ve mecüc ise kıyamet anında evrendeki düzenin bozulması olarak
anlaşılabilir. Bunlara ilaveten, kıyamet alametleri büyük alametler ve küçük
alametler olarak tasnif edilmektedir. Kur’an ayetlerinin kıyamet alametlerinden
bahsetmemesine rağmen, bazı anlatıların kıyamet alameti olarak yorumlanması
ve bu yorumların tarihsel veya güncel kişi ve olaylarla ilişkilendirilmesi, güncel
olarak son derece yaygındır.
Güncel şifreciliğin önemli çıkış noktalarından birisi de sözcüklerin
Kur’an’daki tekrar sayılarıdır. Bununla ilişkili olarak dünya ve ahiret, cennet ve
cehennem, melek ve şeytan, ceza ve af vs. sözcüklerinin Kur’an’da aynı sayıda
tekrar edilmesi, matematiksel düzenin lehinde bir kanıt olarak gösterilmektedir.31 Kur’an’da, olgu ve olayların anlatımında tekrarların olduğu görülmektedir. Anlatımdaki tekrarlar; anlatımın bağlamsal amacına uygun olarak gerçekleşmektedir. Sözgelimi Âdem’in dünya bahçelerinde veya cennette yaratılışına
ilişkin anlatımlarda tür olarak insanın yaratılışı, insan türünün özellikleri, insan
fiillerinde şeytanın etkisi gibi konular yer almaktadır. Dolayısıyla her anlatım,
bağlamın gereklerine göre farklılaşmaktadır. Allah’ın insan türüne verdiği nimetlerin anlatılmasından sonra, onun nimetlerinin yalanlanmaması vurgusu, 32
her nimetin önemine dikkat çekmektedir. Kur’an’da sözcüklerin tekrar edilmelerine ilişkin matematiksel bir düzen olduğu iddiası ise, anlatımın amaçları ve
bağlamın gereklerini dikkate almaksızın, sözcüklerin kullanım sayılarından
hareketle ortaya konulmaktadır. Yukarıda zikrettiğimiz olgu ve olaylara ilişkin

28
29
30

31
32

Duhân 44/10-11.
Enbiyâ 23/10-11.
İsa’nın yükseltilmesinin maddi bir yükseltilme değil de manevi bir yükseltilme odluğunu vurgulayan çalışmalar bulunmaktadır. Bkz. Yar, Erkan, “Müslüman Düşüncesinde İsa’nın Dünyaya
Yeniden İnişi Paradigması”, Dini Araştırmalar, Mayıs-Ağustos 2001, C.4, s.10, ss.141–159.
Çelakıl, Kur’an-ı Kerim’in Sırları, 9.
Örneğin Rahmân suresinde bu tür tekrarın olduğu görülmektedir. Bkz. Rahmân 55/13-77.
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anlatımlarda, bazen doğrudan matematiksel düzene işaret olarak algılanan
isimler zikredilmekteyken, bazen de nitelikler zikredilmektedir. Sözgelimi cennet ve cehennem ile ilişkili anlatımlar aynı sayıda zikredilmiş olsa da, cennet ve
cehennemin niteliklerine göre isimlerinin değişmesi bu düzenin tutarsızlığını
ifade etmektedir.
Çağdaş şifrecilik, bilimsel tefsir yönteminden tamamen farklıdır. Bilimsel
tefsir metnin bilimsel gerçekliklere uygun olarak yorumlanmasına dayanmaktayken, şifrecilik yöntemi insan tarafından keşfedilen ve ortaya konulan gerçekliklere Kur’an tarafından işaret edilmesine dayanmakta ve bu durum da
Kur’an’ın Allah kelamı olduğuna kanıt olarak ileri sürülmektedir. Sözgelimi
ay/kamer sözcüğü Kur’an’da kullanılmakta, ayın insan tarafından bilinen hareketlerine işaret edilmekte, insanın ayın hareketlerine göre zamanı ölçmesine
dikkat çekilmektedir.33 Aya çıkış, insan tarafından gerçekleştirilen ve uzay bilimleri açısından önemli bir olay olarak değerlendirilebilir. Ancak bu tarihin
Kur’an tarafından önceden haber verildiği yargısı, hem tarih olarak belirlenen
yöntemi elde etmedeki tutarsızlık ve hem de Kur’an’ın amaçları doğrultusunda
tutarlı değildir.
Evreni oluşturan varlıklardaki düzen, Kur’an’da çokça ifade edilmektedir.34 Ancak bu düzen, avam veya havas olsun her insanın kavrayışına uygun
olarak anlatılmaktadır. Bu düzenin, bir düzen olması nedeniyle matematiksel
tutarlılık taşıması, modern bilimin ulaştığı bir sonuçtur ve var olanın insan
tarafından açığa çıkarılmasını ifade etmektedir. Bilimsel icatların, insanın Allah
tarafından kendisine verilen inceleme ve araştırma gibi özellikleri sonucu olduğu söylenebilir. Kur’an, bu bağlamda Âdem’e isimlerin öğretildiğinden söz
etmektedir. Ona isimlerin öğretilmesi olgusunu, insanın bir varlık türü olarak
varlıktaki düzeni kavrayacak ve yaşamını kolaylaştıracak icatlarda bulunması
şeklinde yorumlamak mümkündür. Kur’an, bilim kitabı olmadığı gibi, insanın
33
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Ay sözcüğü Kur’an’ın anlatımlarında şu şekilde yer almaktadır. Hz. İbrahim’in gök cisimlerinin
geçiciliğinden hareketle yok olup gitmeyen/âfil bir ilahın varlığı şeklindeki çıkarsaması (En’âm
6/77), evrendeki düzenin bir parçası olarak Ay’da da bir düzenin var olduğu (En’âm 6/99), diğer
göksel cisimler gibi Ay’ın da Allah’ın emrine uyduğu (A’râf 7/54), diğer gezegenlerin hareketlerinde olduğu gibi Ay’ın hareketlerinde de bir düzen olduğu (Yunûs 10/5),
“Gerçekten biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık” (Kamer 54/49) ayeti yaratılan her varlıkta bir düzenin olduğuna işaret etmektedir. Bununla birlikte evrendeki düzenin varlığının bir tek ilahın varlığına işaret ettiğine de vurgu yapılmaktadır. Bkz. Enbiyâ 22/21.
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bu icatları yapacağı zamana ait tarihsel işaretleri de içermemektedir.
Kur’an’dan bazı bilimsel buluşların tarihlerine ait şifreler olduğu iddiası, Müslüman toplulukların bilimsel araştırmalarda geri kalmışlığı karşısında bir savunma mekanizması olarak görülebilir. Buna ek olarak, din ve bilim uzlaşmasının varlığı da bu şekilde kanıtlanmış olmaktadır.
c. Şifrecilik Yönteminin Tutarsızlıkları
Şifrecilik yöntemi ilk ilke olarak Kur’an’da sır olduğu gerçeğinden hareket etmektedir. Sır sözcüğü, gizlenen şey anlamına gelmektedir. Bununla birlikte bu sözcüğün gizlemek ve açıklamak gibi iki zıt anlamı taşıdığına ilişkin görüşler de bulunmaktadır. Bu şekildeki bir anlam, “zulmetmiş olan herkes, eğer
yeryüzündeki her şeye sahip olsa, kendini kurtarmak için onu fidye verir. Azabı gördüklerinde, pişmanlıklarını gizlerler. Onlara zulmedilmeksizin adaletle hükmedilir”35 ayetinde yer almaktadır. Bazı müfessirler bu ayetteki “pişmanlıklarını gizlerler”
ifadesini “pişmanlıklarını açıklarlar” şeklinde yorumlamaktadırlar. 36 Halbuki
bu ayette, insanları saptıranların azabı gördüklerinde saptırdıkları insanların
fark etmemeleri için pişmanlıklarını gizlemeleri olgusuna dikkat çekilmektedir.
Kur’an’da sır sözcüğü, insan tarafından dışa vurulmayan ve gizlenen olgular
için kullanılmaktadır. Bunun zıddı ise, açıklamaktır. 37
Rağıb İsfehânî, Kur’an ayetlerini zorluk ve kolaylıkları yönünden incelerken, muhakkiklere nispet ettiği bir görüşe göre bunların üç tür olduğunu
söylemektedir. Bunlar da; Birincisi; zahiri ve batını eşit olandır. Zahiri ilimlerle
uğraşan herkes, onları bilebilir. Hükümler, herkesin ona ihtiyaç duyması yönünden böyledir. Onun abdest, namaz, oruç ve diğer hükümleri bildiren ayetler
gibi elde edilmesi kolay lafızları vardır. İkincisi; elçilerin, velilerin, sıddıkların
ve şehitlerin ihtiyaçlarına özel zahiri ve batını olan kısımdır. Avam, onun zahiri, batını ve yorumlarıyla değer kazanır. Onu avama kavratmak ise, onun batını
ve hakikatlerinde yoğunlaşmakla olur. Katâde’nin İbn Abbas’ın, bazı ayetlerin
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Yunûs 10/54.
İsfehânî, el-Müfredât, 80.
Bu sözcüğün gizlemek anlamını, bazı anlatımlarda kullanılan açıklamak fiilinden önce zikredilmesi de işaret etmektedir. Sözgelimi, “Dediler ki: “Eğer o çalmışsa, daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı.” Yûsuf, bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi” (Yûsuf 12/77) ayetinde gizlemek ve açıklamamak ifadeleri yer almaktadır. “Sözünüzü gizleyin, yahut onu açığa vurun/cehr; Şüphesiz Allah, zihinlerde olanı bilir” (Mülk 67/13) ayetinde de bu durum söz konusudur.
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yorumunun avamdan gizlediği şeklindeki anlatımları da bunun gibidir. Onun
yorumunu avamdan gizlediği ayetler de Allah’ın “Kur’an’ı sana farz kılan Allah,
şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir”38 , “De ki: “Ruh, Rabbimin bileceği bir
şeydir. Size pek az ilim verilmiştir”39 , “Sebe halkı için kendi yurtlarında ibretler vardır”40 ayetleridir. O, kendisine Allah’ın “Allah, yedi göğü ve yerden bir o kadarını
yaratandır. Allah’ın emri bunlar arasından inip durmaktadır”41 ayetini soran bir
kimseye de “beni inkârcılıkla niteleyeceğinden korkmasaydım, onu sana açıklardım” demiştir. Üçüncüsü de; zahiri avam ve havas olarak herkes için, batını
da nebi için olandır. O da, Allah ve nebi arasındaki sır gibidir. Sufyân b. Uyeyne onun sultan ve veziri arasındaki sır gibi bir kimse ve onun yakın arkadaşı
arasındaki başkasına açıklanmasının fesat olduğu sır gibi olduğunu söylemiştir.
Allah ve elçileri arasında da başkasına açıklanmasının fesat olduğu sırlar vardır. Allah bu anlama “O, gaybı bilendir, gaybını elçilerden razı olduğuna açar” sözünde işaret etmiştir. Bunu onlardan gizlemesi, cimrilik olarak değil, ondaki
ihtimalleri anlamada kavrayışlarının noksanlığındandır.” 42 İsfehânî’nin Allah
ve elçileri arasında başkasına açıklamanın fesat olduğu sır olan şeyler olduğu
görüşünün tutarlı olmadığı söylenebilir. Bu durumda, herhangi bir bilgi insanla
ilişkili değilse bunun vahy edilmesi anlamsız kalmaktadır.
Kur’an’da sır olduğu iddiası, Kur’an’ın kendisi hakkındaki nitelemelerine de aykırılık arz eder. Kur’an, ayetlerini açık olarak nitelemektedir. Söz gelimi
“Andolsun, biz sana apaçık âyetler indirdik. Bunları ancak fasıklar inkâr eder”43 ayetinde ayetler açıklıkla nitelenmektedir. Kur’an’da müteşabihlerin olması, bu tür
ayetlerin anlamlarının gizli olduğuna işaret etmemektedir. Muhkem; her bilgi
seviyesindeki insanın anlayabileceği nitelikteki yargıları ifade eden ayetlerdir.
Müteşabih ise; ilimde derinleşmiş olanların anlamları konusunda bilgi edinebilecekleri ayetlerdir. Kur’an’ın “O, sana Kitab’ı indirendir. Onda kitabın anası olan
muhkem ayetler vardır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne
çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına dü-
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Kasas 28/85.
İsrâ 17/85.
Sebe 34/15.
Talak 65/12.
İsfehânî, el-İtikâdât, 184-185.
Bakara 2/99.
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şerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah ve ilimde derinleşmiş olanlar bilir.
“Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır” derler. Ancak akıl sahipleri düşünüp anlar”44 ayetinde, müteşâbih ayetlerin anlamlarını sadece Allah’ın bileceği yargısı
güçlendirilmek üzere bu ibarenin ardından durak işaretinin konulması, bazı
ayetlerin anlamlarının sır olduğu yargısını da güçlendirmektedir. Ancak “ilimde derinleşmiş olanlar” ifadesinin öncesine atfedilmesi durumunda bu ayetlerin
anlamlarının Allah’ın bilgisinde olduğu ve ilimde derinleşmiş olanların da bu
ayetlerin anlamlarını bilebilecekleri anlamı ortaya çıkar. Bu durumda da
Kur’an’da anlamı insanlar için sır olan ayetlerin varlığından söz edilemez. Bununla birlikte Kur’an’da sır olduğu yargısında bulunulmasına imkan veren
kesik harfler/el-hurûfu’l-mukattaa ise; Kur’an bütünlüğü içerisinde bir anlama
sahiptir. Bu anlam da; kesik harflerin Kur’an’ın özelliklerinden söz eden ayetlerden önce yer almasından hareketle, Kur’an’ın Arap harflerinden oluştuğu
şeklindedir.
Şifrecilik söz konusu olduğunda, metnin anlamı bağlam bütünlüğünden
ve Kur’an bütünlüğünden soyutlanmaktadır. Bağlam; bir sözcüğün veya tümcenin bütünlüğü, koşulu ve durumunu ifade eder. Aynı konudaki ayetlerin
oluşturduğu anlamsal bütünlük, o bütünlüğü oluşturan araçların ilişkisiyle
bağıntılıdır. Şifrecilik yöntemi, anlamı bağlamdan soyutlayarak ele almaktadır.
Sözgelimi, şifrecilik anlatılarında çok sık kullanılan demirin geçtiği sure numarası (Hadîd/57) atom ağırlığı (57) ve bu surenin 26. ayetinde zikredilmesiyle de
demirin atom numarası (26) arasında bir ilişki kurmak, 45 bu sözcüğü kendi bağlamından koparmak anlamına gelmektedir. Demir sözcüğü “Kendisinde çetin bir
sertlik ve insanlar için yararlar bulunan demiri de indirdik”46 ayetinde, insanların
onunla ilişkili olan bilgisinin ötesinde özellikleriyle zikredilmemekte; insanların
demir hakkında bildiği sertlik ve yararlar yönünden zikredilmektedir. Kur’an,
ilk muhataplarının bilgisinde olmayan elementlerden ve madenlerden söz etmediği gibi, madenlerin insanlar tarafından bilinmeyen özelliklerinden de söz
etmemektedir. Bununla birlikte demir/hadîd sözcüğü başka ayetlerde de yer
almaktadır. Bu anlatımlarda da demir sözcüğü, bağlamın gerektirdiği özellikle-
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Âlû İmrân 3/7.
Çelakıl, Kur’an-ı Kerim’in Sırları, 14.
Hadîd 57/25.
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riyle birlikte zikredilmektedir.47 Bu sözcüğün diğer ayetlerdeki konumunun
değil de sadece bu suredeki yer ve konumunun şifrelendiğine ilişkin bir yargı,
tutarlı gözükmemektedir. Surelerin isimlendirilmesine ilişkin genel kuralların
insanlar tarafından belirlendiği de unutulmamalıdır.
Kur’an’ın Arap diliyle indirilen bir metin olması, sözcüklerin anlamları
ve gramer yapılarının, Arap toplumunun anlatım özellikleriyle ilişkilidir. Yani
Kur’an’ın, Arap dilinin söz dizimi ile birlikte ilk muhataplarının bilgi seviyesine
göre indirildiği söylenebilir. Bir sözcüğün fiil, isim, mastar oluşu o sözcüğün
anlamını belirlediği gibi, bağlaçlar da cümle içerisinde bir rol üstlenmektedir.
Şifrecilik iddialarında sözcüğün anlamlarıyla ilgili bu yapılar dikkate alınmamakta ve göz ardı edilmektedir.
Tarihsel olgu ve olayların ilahi metin içerisinde yer almasının bir nedene
bağlı olarak gerçekleştiği söylenebilir. Kur’an’ın tarihsel olayları anlatımı genel
olarak elçilerle48 veya dinsel tavırları olan insanlarla49 ilişkilidir. Bu nedenin,
Allah tarafından gönderilen elçilerin karşılaştıkları beşeri tavırları örneklendirmek ve böylece Hz. Muhammed’in ve Müslümanların kararlılığını arttırmak
olduğu söylenebilir. Bu anlatımlarda çeşitli dönemlerde yaşayan insanların
tutum ve davranışlarına ilişkin anlatımlar da bulunmaktadır. O dönemlerde
yaşayan insanların yaşam tarzlarından söz edilmesi, tür olarak insanın gelişim
evrelerine göndermeler yaptığı da düşünülebilir. Çağdaş şifrecilik veya
Kur’an’ı akli olanın ötesinde yorumlama tutumlarının, tarihsel olayları akli
olanın ötesinde metafizik unsurlarla birlikte yorumlama ve böylece güncel çıka-
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Demir/hadîd sözcüğü “De ki; ister taş olun ister demir” (İsrâ 17/50) ayetinde sertlik özelliği, “Bana
demir kütleleri getirin, tam iki ucu denkleştirdiği vakit körükleyin dedi, tam onu bir ateş haline koyduğu
vakit getirin bana dedi: üzerine erimiş bakır dökeyim” (Kehf 18/96) ayetinde eritilmesi, “Onlar için bir
de demirden topuzlar vardır” (Hacc 22/21; krş. Sebe 34/10) ayetinde işlenerek topuz yapılmış hali,
“Andolsun ki sen bundan gaflette idin. Şimdi gaflet perdeni açtık; artık bugün gözün keskindir” (Kaff
50/22) ayetinde demirdeki sertlik şeklindeki gerçek anlamından kesinlik şeklindeki mecazi anlamı kullanılmaktadır.
Kur’an’ın elçilerle ilgili anlatımlarının çoğunluğunun Hz. Musa ve Hz. İsa ile ilişkili olduğu
görülmektedir. Bu anlatımların çoğunluk arz etmesi, Müslümanların karşılaştıkları iki inanç topluluğunun Yahudiler ve Hristiyanlar olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
Buna örnek olarak mağara arkadaşları/ashâbu’l-kehf anlatımı verilebilir. Bkz. Kehf 18/9-20.
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rımlarda bulunma, bu tutumun en belirgin özelliğidir. İskender Türe tarafından
yapılan Zülkarneyn yorumu buna örnek olarak gösterilebilir.50
Günümüz topluluklarında mucize algısının, güncel şifrecilik olaylarının
etkisini arttırmada katkısının olduğu söylenebilir. Kelamcıların literatüründe
mucize elçiyle ilişkili ilahi bir fiildir. Mucizenin beşerin benzerini meydana
getirmede güçsüzlüğü, o fiilin failinin Allah olduğuna vurgu yapmak içindir.
Bu terim günümüzde kelam literatüründeki anlamından uzaklaşmış ve rasyonel temelleri inşa edilmeyen her olay için kullanılabilir bir hal almıştır. Şifrecilik
çıkarımlarının mucize olarak isimlendirilmesi de bundan kaynaklanmaktadır.
Bu çıkarımlar da ilahi metnin Allah tarafından gönderildiğinin bir işareti olarak
kullanılmaktadır.
Sonuç olarak, günümüzde ortaya çıkan şifrecilik veya Allah’ın kelamında
ya da fiili sonucu varlık bulan âlemde bazı şifreler ya da işaretler arama yönteminin, tarihsel olarak ortaya çıkan Hurufilik ile yöntem ve sonuçları yönünden
aynı olduğu söylenebilir. Her iki akım da metnin dışsal ve açık anlamlarının
ötesinde içsel ve gizlenmiş anlamlar ortaya çıkarma yöntemini izlemektedir. Bu
anlamlar da; metnin içerdiği anlamlar olmayıp, yorumcunun zihninde oluşan
anlamlardır. Metin, yorumcunun zihninde var olan anlama işaret etmeyince,
zihindeki anlama ilişkin işaretler ya da şifrelerin varlığı bu yöntemin özünü
oluşturmaktadır.

Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Tebliğin
müzakeresi Arş. Gör. Dr. Hasan Hüseyin BALLI on dakika içerisinde inşallah.
Buyurun...
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Bkz. Türe, İskender, Zülkarneyn Kur’an’da Uzaya Seyahati Anlatılan İnsan, Timaş Yayınları, İstanbul 2004.
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“Çağdaş Hurufilik ya da Şifrecilik” Adlı Tebliğin
Müzakeresi
Dr. Hasan Hüseyin BALLI
Kıymetli Hâzırûn;
İlk önce, tebliğ başlığından da anlaşılacağı üzere, “Çağdaş Hurufilik” ile
“Şifrecilik” arasındaki bağlantıyı iyi tespit etmek gerekiyor. Sayın tebliğci
Hurûfiliği mistik ve felsefi bir akım olarak tanımlamaktadır. Bizce bu tanım
Hurûflik için yetersiz olduğu gibi, Şifrecilik ile Hurûfilik arasındaki bağlantıyı
da tespit etmeye yardımcı olmamaktadır.
Hurûfiliği doğru tanımlarsak, günümüzde ortaya çıkan harf ve sayılarla
uğraşanları daha iyi anlayabilir, İslam’ın bunlara bakışını daha doğru ortaya
koyabilir ve gerekirse İslam inancı açısından savunma yerlerini daha kolay
sağlamlaştırabiliriz.
Hurûfîlik, temelde vahdet-i vücud düşüncesine dayanan, içinde Ehl-i
Sünnet ve Şiilik’ten unsurlar barındıran, örnek aldığı Bâtınî metotlar sayesinde
varlığın birliğini ispat etmek için harfleri ve sayıları kullanarak orijinal yorumlar yapan, mehdici/mesihçi bir fırkadır.1
Bu tanımdan hareketle, Şifreciliğe, Hurûfilik diyemeyiz. Belki “harfçiler”
veya “harfle uğraşanlar” diyebiliriz. Hurûfiliğin ana omurgası vahdet-i vücud
düşüncesidir. Hurûfilik bu düşünceyi ele alıp işlemiş, varlığın birliğini sayı ve
harfleri kullanarak verdiği somut örneklerle ispat etmeye çalışmıştır. Günümüz
şifrecilerinde, varlığı bu manada anlamaya çalışmak gibi bir amacı göremiyoruz. Tebliğde bahsedildiği üzere onların amacı, Kur’an’ın mucizeliğini ispat
etmektir. Ayrıca şifreciler ne bir fırka oluşturabilmişler ne de Mehdi veya Mesih
bekliyorlar.
Şifrecilik ile Hurûfiliğin ilişkisine gelince… Her ikisi de yöntem olarak
harf ve sayıları kullanıp yeni gizler keşfettiklerini iddia etmişlerdir. Ancak iki
1
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sinin de harf/sayı kullanmaktaki amaçları ve elde ettikleri sonuçları farklı farklıdır.
Hurufiliğin kurucusu Fazlullah, Alevî-Bektaşî kültüründe kabul edilen
yedi ulu ozan’dan biri değildir. Bunlar; Nesimî, Hataî (ö. 930/1524), Fuzûlî (ö.
963/1556), Pir Sultan Abdal (XVII. yy.), Kul Himmet (XVII. yy.), Yeminî (XVI.
yy.), ve Viranî (ö. ?)’dir.2 Fazlullah Farsça bir divan sahibi olmasına rağmen,
Alevî-Bektaşî kültüründe bir şair olarak tanınmaz. Ancak ondan sonra gelen
özellikle Nesimî ve halifeleri sayesinde Hurûfilik, Alevî-Bektaşî kültürüne sirayet edebilmiştir.
Hurûfilik, Alevîlik ve Bektaşîlik’e o kadar sirayet etmiştir ki; Hurûfiliği,
Alevîlik ve Bektaşîlik’ten ayırmak mümkün değildir. Örneğin günümüz
Alevîlerinin çok kullandığı “bizim haccımız insanadır” cümlesinin kaynağı
Hurûfilikteki insan anlayışıdır. Hurûfiliğe göre ilk insan olan Hz. Âdem’in yeryüzündeki makamı Ka’be’dir. Müslümanlar hac için Ka’be’ye ziyaret ettiklerinde aslında Hz. Âdem’i tazim etmektedirler. Nitekim ilk yaratıldığında, meleklerin de ona secde etmesi onun bu tazimi hak ettiğinin göstergesidir. 3
Sayın tebliğcinin “32 farz” anlayışının Hurûfilik’ten çıktığını varsayması,
Hurûfiliğin ne olmadığının bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Hurûfiler 28
ve 32 sayılarını kullanmışlardır. Ancak onlar, bizzat sayının kendisini yani 32
sayısını kutsal saymamışlardır. 32 tane harf onlar için kutsalı ifade eder. Tabiatta bulunan başka 32 taneler (örneğin insanın yüzündeki çizgiler, 32 diş, felek ve
burçların dereceleri) 32 harfle aynı adede denk gelerek âlem ile Allah arasındaki birliği ispat etmektedir. Hurûfiler kendi kurduklar sistematik içerisinde bu
sayıları kullanmışlardır. Bu sistematiğin dışında kalan 28 ve 32’ler Hurûfiler
tarafından kullanılmamıştır. İşte “32 farz” da Hurûfilerce hiç dile getirilmeyen
bir tabirdir. Eğer bu tabir Hurûfi bir etkiyle ortaya çıkmış olsaydı, Hurûfî literatürde buna rastlanması gerekirdi. Rastlanmasa bile, “32 farz” tabirini ortaya
atanlar, bu tabirin aslında başka bir 32’ye denk geldiğini ileri sürmeliydiler ki
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Gölpınarlı, Abdülbaki, Pir Sultan Abdal Hayatı Sanat Eserleri, İstanbul, 1963, Varlık Yayınevi, s.
5; Mélikoff, İréne, Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe, (çev. Turan Alptekin), İstanbul, 1999, Cumhuriyet Kitapları, s. 170.
Bkz. Ballı, Hasan Hüseyin, Fazlullah-ı Hurûfî ve Hurûfîlik (basılmamış doktora tezi), İzmir,
2010, s. 84.

Çağdaş Hurufilik ya da Şifrecilik  383

biz de bunun Hurûfilik olduğunu söyleyebilelim. Her iki şart da gerçekleşmediğinden “32 farz” tabirinin Hurûfî bir etkiden ortaya çıktığını söyleyemeyiz.
Sonuç olarak, günümüzde ortaya çıkmış “Şifrecilik” dediğimiz bu uğraşları, geçmişte ortaya çıkmış ve İslam Mezhepleri Tarihi metodolojisine göre
fırka olma özelliklerini gösteren ve kendi içinde tutarlı bir sistematiğe haiz
Hurûfilikle birbirine karıştırmamamız gerekmektedir.
Nihâyette, “Çağdaş Hurûfilik” olarak üzerinde durulması gereken çalışmanın Orhan Pamuk’un Kara Kitap adlı romanının olduğunu söylemekle, sözlerimizi bitirelim.
Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU: Efendim çok teşekkür ederiz. Güzel şeylere temas etti Dr. Hasan Hüseyin BALLI. Bektaşi'ye demişler ki herkes namaz
kılıyor arkadaşların namaz kılıyor sen neden kılmıyorsun demişler. Bende demiş namazın şartları tahakkuk etmedi. Etmeyince kılamam. Neyin eksik demişler akil baliğ bir adamsın demiş ki niyet de şart. Niyeti yok. Şimdi ben Şaban
Ali beye dedim ki bu yapılan felsefeler tebliğ sahibi olsun Hasan Hüseyin bey
olsun efendim bir saplantıya giriliyor şundan bundan den beriden vasaireden
ondan sonra buna kılıf buluyor çocuk kandırıyor kılıf buluyor. Peki bu kılıf
bulmalar sonrada ki cahil insanları tahrik etmek aldatmak biraz kandırmak için
müessir olur ama bunun kökünde ciddi bir tefekkür olsa fakat bu tefekkür sonunda hatalı bir yere gitse bile gene de takdire şayandır derim. Belki de Allah
affeder. Aslı dini tefekkür ama şunun bunun saptırıcı unsurları eserleri ona da
kendine göre bir kılıf buluyor. Bektaşi'nin niyet şart dediği gibi... Şimdi efendim
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Alevi-Bektaşi İnançlarına İslam Öncesi İnançların
Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Zübeyir BULUT
GİRİŞ
Orta Asya’da doğudan Kingan Dağları, kuzeyden Sibirya, batıdan Hazar
Denizi, güneyden Hindikuş Dağlarıyla çevrili geniş bir alanı kaplayan bölge
içerisinde tarih sahnesine çıkan Türkler, genelde göçebe karakter arz eden yaşam tarzları nedeniyle bu sınırları aşarak Asya Kıta’sının hemen her tarafına,
Orta Avrupa içlerine, Kuzey Afrika’ya kadar uzanan geniş bir alana yayılarak
çok hareketli bir yaşam sürmüşlerdir. Bu çok hareketliliğin bir sonucu olarak
Türkler gittikleri yerlere kendi dini ve ananevi kültürlerini taşırken birçok kavim ve milletle temas etmiş, karşılıklı kültür etkileşimine girmişlerdir.
Tarih boyunca yaşadıkları dini tecrübelerine bakıldığı zaman Türklerin
dini serüvenin üst üste ve iç içe geçmiş birçok dini-kültürel sistemin sarmaş
dolaş bir halde vücut bulduğu karmaşık bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. 1
Yüzyıllar boyu belli bir kültüre sahip olmuş ve onun içinde yoğrulmuş, sonra
bir takım sebeplerle başka bir kültüre geçmiş insan topluluklarının, bu geçiş
sırasında ve hatta çok uzun zaman sonra bile, eski kültürle ilgilerini tamamen
kesmedikleri, ona ait bazı unsurları olduğu gibi, bazılarını da yeni kültürün
kalıplarına uydurarak muhafaza ettikleri bilinen sosyolojik bir vakıadır. 2 Şüphesiz aynı vakıa, değişik yer ve zamanlarda İslam kültürüne girmeye başlayan
Türk topluluklarında da tekrarlanmıştır. Bu Türk toplulukları, İslamiyet’i kabul
etmeden önce de, muhtelif dinlere girdikleri zaman eski inançlarından yeni
dinle çatışmayanları olduğu gibi korumuşlar, çatışanları ise yeni dinden aldıkları motiflrle besleyerek ona uydurmaya çalışmışlardır.
Bu tarihi gerçek dikkate alındığında, bütün Türk topluluklarında aynı
devirde başlayan ve eski inançlarla hiçbir ilgisi kalmamış yüzde yüz bir İslamlaşma olayı düşünülemez. Mâverâünnehir, Harezm, Horasan gibi muhtelif
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mıntıkalarda Müslüman olduktan sonra çeşitli vesilelerle, özellikle Moğol istilaları yüzünden Anadolu’ya göç eden Türkler arasında 3 büyük kültür merkezlerinden gelme tam Müslümanlaşmamış olanlar kadar, çok sathi bir şekilde İslamlaşmış,4 hatta hiç Müslüman olmamış bir kitle mevcuttu. 5 Bu durumun Orta
Asya ve Anadolu’da XII-XIV. yüzyıllarda bile devam ettiğini yani İslamlaşmanın tamamlanmadığını göstermektedir. Bu durumun sebebin olarak, söz konusu yıllarda devam eden göçler sebebiyle durmadan yenilenen Asya menşeli eski
inançlar zikredilmekte, bunlar arasında özellikle Şamanizm’e ağırlık verilmektedir.6
Türkler kitleler halinde İslam’ı seçtikten sonra kurdukları bütün devletler
Mâverâünnehir’deki Sünni İslam çevreleriyle temasta bulunduklarından Türk
devletlerinde İdareciler Sünni-Hanefi inanç esaslarını benimsemiş, bilhassa
şehirler ve kasabalarda yaşayan halkın çoğunluğu da herhangi bir Sünnileştirme politikasına maruz kalmaksızın tabii seyir içerisinde Sünnileşmiştir. Buna
mukabil Horasan, Azerbaycan gibi İran kültürünün yahut Orta Asya’nın şehirlerden uzak yerlerinde eski Türk inançlarının hâkim bulunduğu çevrelerden
doğan gayri Sünni eğilimli mezhep ve tarikatlar ise XIII. yüzyılda göçerlerle
Anadolu’ya yerleşen göçebe Türkmenler arasında yayılma zemini bulmuştur. 7
Kırsal ve göçebe yaşamı sürdüren halkın inançlarının bizzat bu hayat tarzının
doğal sonucu olarak İslam öncesi arkaik karakterini sürdürmesinin de bu farklılaştırmayı meydana getirdiği unutulmamalıdır.8 Bundan dolayı Türkmenler
tasavvufi mahiyetteki bir İslamlaşma ile yeni İslami şekiller altında eski kavmi
ananelerini devam ettirmiş, halk velileri olan Türkmen babaları eski Türk kam-
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ozanlarının İslamlaşmış şeklini yaşatmışlardır.9 Hatta Fergana’da Türkler Horasan’dan aldığı tasavvufi terbiye ile yetişip gelmiş kendi şeyhlerine “bab” yani
baba namını veriyorlardı.10 Bu suretle eski ozanların yerini “ata” ve “bab” ünvanlı bir takım dervişler almıştır. Kabile anlayışı içerisinde yaşayan halk arasında kabilenin hem dini hem de dünyevi liderleri konumunda olan bu dervişler, zamanla seyyidlik payesi de almış, bu kişiler etrafında -nüfuzunu günümüz
Türkiye’sinde de devam ettiren- bir evliya kültü meydana getirilmiştir. İşte bu
gibi muhtelif amiller tesiriyle Türkler arasında yavaş yavaş kuvvetlenen tasavvufi cereyan Buhara, Semerkant gibi büyük İslam merkezlerinin içlerine yayılmış, din aşkı ile dolu birçok dervişler eliyle göçebe Türkler Müslüman olmuşlardır.11
Orta Asya’dan göçler yoluyla Anadolu’yu yurt edinen Türklerle birlikte
gelen dervişler ve Anadolu’nun sosyo-kültürel şartları bu asırdaki sufi hareketlerinin bütün halk tabakaları arasında yaygın bir şekilde kabul görmesine ve
daha geniş bir alana yayılmasına zemin hazırlamıştır. Bu dönemde bazı beylerin halkın bu genel yönelişi karşısında şeyhlerin nüfuzundan yararlanmak için
her tarafa tekke ve zaviyeler yaptırarak onlara zengin vakıflar tahsis ettiğinden
bahsedilir.12 Özellikle şehirlerden uzak yerlerde çoğu göçebe ve yarı göçebe
grupların arasında kurulan bu tekke ve zaviyelerin başında bulunan şeyh ve
dervişler, yeni kurulan yerlere yerleşen göçmenlerin öncüleri, kabile başkanları
veya büyükbabalarıydı. İşte müritleri daha çok kendi aile ve soylarının birer
mensubu olan ve içlerinde yaşadıkları ve yönettikleri kabilelerin başında din
adamı, hekim ve sair kimliğini bir arada toplayan bu dervişler evliya menakıpnamelerini de bir şekilde bu topraklara taşıyarak halk arasında yaymışlar ve
böylelikle Anadolu dini tarihinde önemli bir rol oynamışlardır. 13
Anadolu’ya yapılan derviş göçünde iki farklı derviş tipi vardır. Birincisi
Mâverâünnehir ve Horasan gibi gelişmiş kültür merkezlerinden gelen yönetici
ve üst kesime hitap eden Acem sufi edebiyatının bütün inceliklerine vakıf ola-
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rak Farsça şiirler, Arapça kitaplar ve şerhler yazan şehirlere yerleşmiş şeyhler
ve dervişler. Bunlar daha çok vahdet-i vücud mektebi gibi tasavvufun felsefi ve
ahlaki bir sistem halinde ele alındığı İbn-i Arabî; Kübrevi ve Sühreverdi okullarına mensuptu. Dolayısıyla bağlı oldukları tasavvuf okulları, bir bakıma, görüşlerini üst seviyede, idareci ve aydın kesime yaymalarını gerektiriyordu. Nitekim Muhiddin ibn Arabî (ö:1241), Sadrettin Konevi (ö:1274), Necmüddin Daye
(ö:1256), Bahaeddin Veled (ö:1228) ve Mevlana Celaleddin Rumi (ö:1273) gibi
mutasavvıflar Anadolu’da dini hayatın ve Sünni tasavvufun oluşumunda
önemli tesirler icra etmişlerdir.14
İkincisi garip kıyafetleri, ağızlarda dolaşan kerametleri, mezcubane yaşayışlarıyla eski kamların hatırasını İslamî şekil altında yaşatan çoğunlukla göçebe ve yarı göçebe Türkmenlerin yaşadıkları köyler, ovalar, bayırlar ve dağ başlarına yerleşen, Oğuz boylarına anlayacakları bir dille İslamiyet’in eski kavmi
geleneklerine uyarlanabilen sufiyane fakat basit ve avami muharref bir şeklini
telkin eden Türkmen babaları.15 Müslüman olmakla beraber bozkırlarda göçebe
hayatı süren Türkmenlerle birlikte yaşayan ve eski kam-ozanlara benzeyen,
aynı zamanda mensubu bulundukları kabilenin hem şefi hem de dini liderleri
olan babalar, medrese menşeli fakihlerin öğrettiklerinden daha basit ve sade
İslam anlayışı yayıyorlar ve bu arada Anadolu’nun şartlarına uygun halk tasavvufu da oluşturuyorlardı.16
Göçebe Türkmenler arasında en fazla taraftar bulan tasavvuf hareketi
Hoca Ahmet Yesevi’nin (ö: 1167) kurduğu Yesevilik’tir. Ahmet Yesevi’yi devrinin diğer âlimlerinden ayran en önemli özellik; inandıklarını çevresindeki yerli
halka ve göçebe köylülere anlayabilecekleri bir dil Türkçe ve alıştıkları şekillerle
aktararak şeriat ile tasavvufu telif etmesidir. Bundan dolayıdır ki Yesevilik,
Türkler arasında süratle yayılıp yerleşmiş, ondan sonra ortaya çıkan birçok
tarikata tesir etmiştir. O İslam dininin esaslarını, şeriat hükümlerini, tarikatının
âdâb ve erkânını öğretmek gayesiyle sade bir dille ve halk edebiyatından alın-
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ma şekillerle hece vezninde “hikmet” adı verilen manzumeler söylemiş, bunları
dervişleri aracılığıyla en uzak Türk topluluklarına kadar ulaştırmıştır.17
Bu süreçte, Ahmed Yesevi’nin görevlendirmesiyle Anadolu’ya gelen Hacı Bektaş-ı Veli’nin sahip olduğu inanç ve öğretileri konusunda yapılan tartışmalar Ortodoks-heterodoks İslam sorunsalını doğurmuştur. Bazı araştırmacılar
Yeseviliğin devamı olarak görülen Bektaşiliğin eski Türk inançlarıyla İslam
dininin kabullerini mezc eden, resmi din anlayışından farklı bir din anlayışına
sahip olduğunu ifade etmektedirler.18
Kendini Hacı Bektâs-ı Velî’ye bağlayan Aleviliğe ve Bektaşiliğe XV. Yüzyılda Hurufî etkiler girmeye başlamıştır.19 Fazlullah Astarâbâdî tarafından kurulan Hurufilik, Arap alfabesinin insanoğlunun yüzünde ve bedeninde tecelli
ettiğine dair harflerin ulûhiyeti üzerine temellenen tasavvufi bir öğretidir.
1394’te Şirvan’da Bakü kentinde Timurlenk’in buyruğu ile öldürülen Fazlullah’tan sonra takibattan kaçan müritleri, Hurufî inançları ile birlikte Anadolu’ya
ve Rumeli’ye göç ettiler ve Bektaşiliğe sızdılar. Alevi-Bektaşi edebiyatı içinde
yedi büyük ozandan üçü Nesîmî, Yemînî ve Virânî Hurufî’dir. Hurufîlik Bektaşiliğe sızarken ayrı bir biçime bürünerek Panteizm ve Antropomorfizm görünüşü altında girdi.20
Hurufiliğin harflerle ilgili yorumları yanında, hulul inancı ve buna bağlı
olarak mehdilik telakkisi, Alevilik üzerindeki etkisi itibariyle çok önemlidir.
Hurufiliğin temel inancı Fazlullah’ın Allah’ın mazharı olduğu, yani Allah’ın
bedeninde göründüğü ve kıyamet gününe yakın Müslümanları, Hıristiyanları
ve Yahudileri kurtaracak mehdi olduğu şeklinde özetlenebilir. Kızılbaşlıktaki
Allah’ın Hz. Ali’nin bedeninde göründüğüne dair temel inanç buradan gelmek-

17
18

19

20

Eraslan, Kemal, “Ahmet Yesevi”, mad. DİA, İstanbul, l989, II, 160.
Bektaşiliğin heterodoks bir yapıya sahip olduğuna dair geniş bilgi için bkz. Ahmet Yaşar Ocak,
Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İstanbul, 2010 ve Türk Sufiliğine Bakışlar, İstanbul, 2011.
Bektaşiler ile Aleviler arasında inançsal açıdan bir farklılık bulunmamakta, Bektaşiler gibi Aleviler de Hacı Bektaş-ı Velî’ye bağlıdır. Bektaşiler, yüzyıllar boyunca müritleri kentli nüfustan oluşan bir tarikat iken Aleviler umumiyetle şehir merkezlerinin ilmi atmosferinden uzak kalmış
ümmi ve tahsilsiz köy Bektaşilerini karakterize etmişlerdir. Bkz. İrene Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, trc. Turan Alptekin, İstanbul 1993, s. 32-33.
Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, s. 39. “Âdemden gayrı Hak talep edersen Ma’rifatullah’tan bîhabersin”.

390 Beşinci Oturum

tedir.21 Allah’ın insan bedenine hulûl ettiğine dair bu inanç, Hurufiliğin Anadolu ve Rumeli’nde yayılışı sırasında Bayramî Melamîlerini, Kalenderîleri -bu
kanalla Bektaşîliği- ve bazı Halvetiyye çevrelerini de etkilemiştir. Bugün Alevi
teolojisindeki tanrı inancının temelindeki Hurufî etkiler Alevi Bektaşi menakıbnamelerinde ve nefeslerinde açık bir şekilde görülmektedir. 22 Ayrıca, XV. ve
XVI. y.y. başlarında Kızılbaşlar üzerine yürütülen Safevî propagandası ile gelişen olaylarla birlikte Kızılbaşlık cemaat dışılığa doğru kaymıştır. 23 Bektaşiliğe
katılan Kızılbaş akım ve Safevi öğreti onda derin ve silinmez izler bırakmış,
Alevi öğretiye ve merasimlere derin damgasını vurmuştur. 24
Şah İsmail, Osmanlı Devleti’yle giriştiği mücadelede Anadolu’da Osmanlı merkezi yönetiminin yerleşikliğe zorlama ve vergiye bağlama yolundaki baskılarından fena halde yılmış olan Türkmen boylarını, kendilerini Osmanlı zulmünden kurtaracak mehdi olduğu propagandasıyla yanına çekmeyi başarırken,
mükemmel teşkilatçılığı ve yöntemleri sayesinde On İki İmam Şiiliği ve buna
bağlı olarak Hz. Ali kültünü, “halife” denilen misyonerleri aracılığıyla yaymaya
muvaffak olmuştur. Şah İsmail On İki İmam Şiiliğini bilinen klasik muhtevasıyla değil, kavramların Şii muhtevasını boşaltarak yapmıştır. “Zalim Osmanlı
Yezîdi”nden intikam almaya mükemmel bir ideolojik araç olarak Kerbela matemi kültünü sokarken, ayrıca, ilahlaştırılmış ve kendisiyle özdeşleştirilmiş bir
Hz. Ali ve on iki imam kültünü yerleştirmeyi başarmış; Türkmen heterodoksisini Alevilik şekline dönüşmüştür.25
Anadolu’da Türk veya Kürt kökenli konargöçer ve kısmen köylü kitlelerinin sahip olduğu İslam anlayışı, merkezine Hz. Ali kültünü yerleştirerek on

Ocak, Türk Sufiliğine Bakışlar, s. 273.
Örneğin şu deyişler bunun göstergesidir.
“Cümle âlem emrine ferman senindir ins melek
Sensin ol sultan-ı âlem sırr-ı Subhanım Ali” (Virani)
“Tuttum aynayı yüzüme /Ali göründü gözüme
Nazar eyledim özüme/Ali göründü gözüme” (Hilmi Dede Baba)
23 Melikof’a göre Aleviliğin tarihteki adı Kızılbaşlıktır. XV. ve XVI. yüzyıllarda Safevi propagandası yürüten Türkmen boylarına mensup olanların giydiği kırmızı bir başlıktan dolayı böyle isimlendirilmişlerdir. Kızılbaş sözü yüzyıllar içinde Osmanlı’ya karşı yürütülen dini ve siyasi içerikli
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iki imam Şiiliğinin unsurlarını kendine uyarladıktan sonra barındırdığı mehdici
anlayışla çok kısa bir süre içerisinde 1511’deki Şahkulu, 1512’de Nur Ali Halife,
1520’de Bozoklu Celal, 1526’da Baba Zünnûn gibi Osmanlı merkez idaresine
karşı ihtilalci mesiyanik hareketlere dönüşmüştür.
Bu isyanlar bugün Aleviliğin zihniyet dünyasındaki Osmanlı karşıtlığını
anlamada oldukça dikkat çekicidir. Her ne kadar bu isyanlar Kızılbaşlığın Sünniliğe karşı koyuşu anlamında dini ve ideolojik çatışmalar olmaktan çok, Osmanlı iktidarını hedef alan, hatta kırsal kesimde yaşayan Sünni insanların dâhil
olduğu isyanlar olsa da son tahlilde sosyal bir çatışmanın büyük bir ideolojik
çatışmaya dönüşmesinde önemli rol oynamışlardır. Çünkü Şah İsmail’le Yavuz
Selim arasında geçen ve tarihe Kızılbaş-Sünni çatışması şeklinde yansıyan olaylar zinciri, gerçekte Sünnilik ve Şiiliğin Türk toplumunun bilinçaltında keskin
bir dogmatizm yaratmasına ve kurumlaşmasına yol açmıştır. Aleviler Şah İsmail’in mistik devrimci söylemiyle örtüşen inançlarıyla kendi grup kimliğini
Sünnilerinkinden ayırırken Sünnilik de bunun üzerinden kendisini ayrıştırma
çabası içerisine girmiş, mevcut hesaplaşmaların siyasal düzeydeki yansımalarının etkisiyle oluşan gerilim günümüze kadar sarkmıştır.26 Bu ayrışma beraberinde hakkında yeteri kadar tarihsel kaynaktan mahrum olduğumuz büyük
Anadolu önderlerini, yüzyıllar boyu efsaneleşmiş mitolojik karakterleri belleklere yer etmiş toplum önderlerini de ayrıştırmaya, sahip olduğu ideolojik düşünceye temel teşkil edecek bir sahiplenmeye dönüşmüştür. Şüphesiz bu konuda en çok speküle edilen şahsiyetlerin basında Hacı Bektaş-ı Velî gelmektedir.
Kendisinden bahseden kaynaklardan Elvan Çelebi’nin Menâkıbü’l-Kudsiyye’sine
göre Hacı Bektaş-ı Velî “tacı sultanı istemeyen Allah’ın kendisine edep, ilim ve
takva verdiği bir şahsiyet olup Şeriatı bilip onunla amel eden tarikatta arif vasfına sahip bir kişi”dir.27 İkinci kaynak olan Eflâkî’ye göre ise o, kalbi marifetle
dolu olan fakat şeriata uymayan namaz kılmayan bir kimsedir. 28 Üçüncü kaynak olan Nefahâtü’l-Üns’e göre Hünkâr, meşhur bir Anadolu velisi olup sıhhat-i

26
27
28

Subaşı, Necdet, Alevi Modernleşmesi, Ankara 2005, s. 180-181.
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hali ve evliya taifesinden olduğu tevatüre ulaşmıştır. 29 Tevârîhi Â-li Osmân’a
göre ise Hacı Bektâş-ı Velî şeyhlikten uzak budala bir azizdir.30 Başka bir kaynak olan eş-Şekâyik’te ise Hünkâr, Allah’ı bilen keramet ve velayet sahibi bir zat
olup, kabri civarında yapılan dualar makbuldür. 31
Günümüz Alevi-Bektaşi topluluklar için Hacı Bektaş-ı Velî “iman ve takdis” konusu olan kutsal bir kişilik ve mensuplarının hafızasında yüzyıllar içinde örüle örüle oluşan mitolojik bir şahsiyettir. Dünya üzerinde değişik zaman ve
mekanlarda pek çok örneği bulunan bu tarihsellikten mitolojikleşmeye doğru işleyen süreç, Anadolu’daki pek çok benzerinden ziyade, Hacı Bektaş için söz konusudur. Çünkü o, Anadolu Türk heteredoksisinin temel şahsiyeti olduğu için,
din sosyolojisi deyimiyle, çok önemli bir “kült” konusudur. Bu nedenle, Hacı
Bektaş-ı Velî hakkında ileri sürülebilecek bilimsel görüş ve kanaatler, AleviBektaşî kesimi tarafından şiddetli tepki ile karşılanmaktadır. 32
Hacı Bektâş-ı Velî’nin ağızdan ağza dolaşan kerametlerini ihtiva eden
Vilâyetnâme en çok okunan ve bu geleneğe mensup zümreler tarafından yarı
mukaddes kabul edilen bir metindir. Vilayetnameler ve nefesler, tarihsel Hacı
Bektaş-ı Velî’yi tespite yarayacak çok önemli ve değerli veriler sunması ve Bektaşilik ve Alevîlik’te bugün de mevcut olan inançların çoğunun kaynağını oluşturması açısından önemlidir. Çünkü söz konusu topluluklar Vilayetnamelere ve
nefeslere yarı kutsal metinler gözüyle bakmaktadırlar. 33 Bu kitaplar hitap ettikleri çevrelerin akaid ve ilmihal kitabı görevini görmüşler ve hala da görmektedirler. Her biri İslam öncesi devirlerden doğal bir şekilde süregelen inançları doğal
bir üslup ve sade bir dille görünüşte İslami bir keramet hikâyesine dönüştürerek okuyucusuna yansıtmaktadır.34
Yeni kabul ettikleri dinleri gönülden benimsemiş olsalar da geleneklerini,
eski dinlerinin alışkanlıklarını ve kültürlerini devam ettirme meyli gösteren
Türkmen kitleleri, resmi ideolojinin güttüğü amaç noktasında kimi zaman aynı
29
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noktada birleşmişler. Çıkarların çatıştığı durumlarda, o dini oraya getirenler
yıllar içinde oluşan sistemi doğru yol olarak tanımlayıp reaksiyonlarını da
sapma olarak nitelendirirken, sapma diye adlandırılan bu tutumlar resmi ideoloji-din karşısında bir süre sonra muhalefet konumuna girmiş ve dinsel özümseme direnci zamanla politik dirence dönüşmüştür.
Nitekim o devrin resmi tarihçileri devlet yanlısı bir anlayış ve düşünüşte
olduklarından devlet ve yöneticilerle mücadele halinde olan Türkmenlerin dini
düşünüş ve yaşayışlarıyla sürdürdükleri mücadele hakkında hissi, taraf tutucu
bir tavır sergilemişler. Hatta onları tahkir ve tezyifi görev edindiklerinden
Türkmenleri ve Babaileri nitelemek üzere “Etrâk-ı bî idrak” (akılsız Türkler),
“Etrâk-ı mütegallibe” (zorba Türkler), “Etrak-ı nâ bâk veya nâ pâk” (korkusuz
yahut temiz olmayan, pis Türkler), “Etrâk-i bî-din”(Dinsiz Türkmenler), “Babaian-ı Hâricî” (Hâricî Babailer), “Etrâk-ı hârici veya Etrâk-ı havaric” (isyancı,
dinsiz Türkler), “Taptukiyân-ı Mubâhî”(her şeyi mubah gören taptuk bağlıları)
ve benzeri ifadeleri kullanmaktan çekinmemişlerdir.35
Dini olmaktan çok siyasi, sosyo-kültürel bir hareket olan ve bu bağlamda
göçebeliğin yerleşikliğe ve siyasi otoriteye karşı çıkışı şeklinde algılanması gereken bu isyanlar, olaylar sırasında kullanılan bazı inanç motifleri açısından
dikkate değer unsurları da barındırmaktadır. Nitekim Babailer isyanı esnasında
Baba İlyas’ın yenilginin nedenini Tanrıya sorması, Tanrı ile görüşmek üzere
göğe çıkması gibi inanç motifleri onun resul olarak algılanması kadar, aynı
zamanda Gök Tanrı ile buluşmak üzere göğe çıkan Şamanları hatırlatması noktasında, isyancıların dini-mistik yapılarını az çok açıklığa kavuşturan göstergelerdir.36
Buraya kadar çizilmeye çalışılan bu genel çerçeve içinde düşünüldüğü
zaman, Alevi-Bektaşî menakıpnameleri ve nefeslerinde tespit edilebilen inanç
motiflerinin çoğunun vaktiyle Orta Asya’dan Anadolu’ya intikal eden nüfus
arasında varlığını koruyabilmiş ve popüler tasavvuf çevrelerinde İslami kavramlar ve yorumlar altında bu eserlerde süregelmiş olması tabii görülmelidir.
Bu motiflerin kabaca bir tasnifi bile bizi belli ölçüde Şamanizm’e, daha fazla da
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Budizm, Maniheizm, Mazdeizm gibi vaktiyle İslamiyet’i kabul etmeden önce
Türklerin mensup olduğu çeşitli dinlere, hatta Şamanizm öncesi eski Türk
inançlarına götürmektedir. Bunların bütün tazelikleriyle yaşama ve yayılma
imkânı buldukları zümreler, çeşitli sebeplerle daha İslamiyet’in kabulünden
itibaren kitabî İslam’ı özümseyememiş ve eski geleneklerini bütün tazeliğiyle
sürdürmüş bulunan şehirleşmemiş topluluklardır. Yani daha ziyade köylü ve
konar-göçer kesimlerdir.37
Bu bağlamda, Aleviliği ve Bektaşiliği anlayabilmek için Türklerin İslam
öncesi sahip oldukları inanç temellerini kavramak, bu inançların İslamlaşma ile
birlikte ne şekilde bir değişime uğradıklarını gözlemlemek gerekmektedir. Bu
zümrelerin İslam anlayışına bugün birçok araştırmacı heterodoks İslam adını
vermektedir. Burada yukarıda zaman zaman kullandığımız bu heterodoks İslam’ın ne olduğu üzerinde durmak gerekir.
I. HETERODOKS TÜRK İSLAM ANLAYIŞI: ALEVİLİK BEKTAŞİLİK
1. Ortodoksi/Heterodoksi:
Ortodoksluk, bir dinin baskın ve en yaygın yorumunun, fraksiyonunun
doğru olarak kabul ettiği dogmalara bağlılığı ifade eder. Zaman sürecinde belli
bir dinin yorumu sistemleşip geleneksel hale geldiğinde ve ayrıca devlet doktrini haline dönüştüğünde Ortodoks adını almaktadır. Sistemin dışına çıkanlar
ise karmaşık yol, türdeş olmayan yorum (heterodoks), sapma, sapkınlık (Herezî, zındıklık) olarak isimlendirilerek resmi ve gelenekçi yorumcular tarafından suçlamalara maruz kalmaktadırlar. Ortodoks inanç yapısı kendi sistemi
içine girmeyen, ancak aynı kökenden gelen tüm din yorumlarını heterodoks,
zındık veya senkretik olmakla itham etmiştir. Birinin diğerini ana ve doğru yol
dışında olduğunu öne sürmesi, genelde sosyo politik temellerle dayanır. Bu
değerlendirmelerde siyasal faktörler ağırlık taşır. Siyasal gücü elinde tutan iktidarlar kendi yorumlarının doğru olduğu inancını dayatarak diğerlerini heterodokslukla suçlarlar.38
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Heterodoksi, kabul edilmiş resmi inancın dışında olan inancı, resmi din
anlayışına, yani ortodoksiye karşıt, aykırı olan din anlayışını ifade etmektedir. 39
Heterodoks kavramı İslami literatürde ve özellikle Osmanlı döneminde resmi
otoriteler ve Ulema nezdinde “Rafızi, Zendeka, Mülhidler” yani sapkın, dinsiz
imansız ve Tanrıtanımaz anlamında, daha ziyade heretik inanç ve bu inanca
mensup zümreler için kullanılmıştır.
Sosyal tarih terimi olarak Heterodoksi teriminin bir biriyle bağlantılı
üç boyutu vardır.
a. Siyasi Boyut: Bu yönüyle heterodoksi, siyasi iktidarın desteğindeki ortodoksi (resmi din) in aksine, bir siyasi destekten yoksundur. Muhalif ve azınlıkta kalan inanç gruplarını temsil eder.40 Burada Alevilik-Bektaşilik Heterodoksi olmaktadır.
b. Sosyal Boyut: Ortodoksinin sosyal tabanı, tepede siyasi iktidar olmak
üzere, bürokrasi ve şehirli yerleşik halktır. Oysa heterodoksinin sosyal tabanı,
özellikle Türk tarihi söz konusu olduğunda, köylüler ve konar-göçer ahalidir.
Yani sosyolojik bir ifadeyle, genelde ortodoksi merkezin, heterodoksi çevrenin
din anlayışını temsil eder. Ancak bu bütünüyle her zaman böyle olmayabilir.
Türk tarihinde olduğu gibi, çevrede de bir ortodoksi geliştirilebilir. Osmanlı
devletinde ortodoksi Sünnilik tarafından temsil edilirken, Safevi devletinde
ortodoksi On İki İmam Şiiliği tarafından, Heterodoksi ise Sünnilik tarafından
temsil ediliyordu.
c. Teolojik Boyut: Ortodoksi genellikle, daha baştan belirlenmiş, sınırları
tespit edilmiş bir teolojiye dayanır. Hâlbuki heterodoksi, daha ziyade senkretik,
yani çok çeşitli inançların bağdaştırılmasından oluşan bir yapı sergiler. Türk
tarihinde heterodoksi yani heterodoks İslam, birtakım teolojik tartışmalar ve
ihtilaflar sonucu değil, konar-göçer zümrelerin şifahi kültüre dayalı İslam öncesi sosyal ve dini inanç gelenekleri tarafından oluşturulduğu için, hem şifahi
hem de mitolojiktir. Bu mitolojik-şifahi teoloji, geniş ölçüde İslam öncesi eski
tabiat kültleri, Şamanist uygulamalar ve özellikle Budizm, Zerdüştîlik, Manihe-
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izm ve Mazdeizm gibi dinlerin kalıntılarını zaman ve mekân içinde İslam’la
bağdaşmasından oluşmuştur.
Bu bağlamda heterodoks İslam’ı temsil eden Alevilik ve Bektaşilik düşüncesinin geniş bir zaman ve mekâna yayılan çok kültürlü bir bağdaştırmacı
(senkretizm- senkretik) bir yapısı vardır. Alevilik ve Bektaşilik sistematik ve
gelişmiş bir teoloji oluşturma imkânı bulamamıştır. İşte sayılan bu üç kategorideki özellikleri göz önüne alındığı zaman, konar-göçer Türk boylarının kendi
yapılarına uyarladıkları İslam anlayışının, Sünni bir İslam olmadığını kabul
etmek gerekir.41
2. Senkretizm: (Bağdaştırmacılık) “Senkretizm, açık bir biçimde anlaşılamamaları nedeniyle, değişik kökene sahip olmalarına rağmen farklı düşünce
veya tezlerin olgusal olarak birleşmesidir.”42 Burada senkretizmle ekletizmi
birbirine karıştırmamak gerekir. Eklektizm, değişik felsefe sistemleri içerisinde
birbiriyle uyum içinde olan tezlerin birleştirilmesidir. Eklektizmde uyumsuzluklar ayıklanır.43 Türkçede senkretizm uzlaşımcılık, bağdaştırmacılık, birleşimcilik olarak kullanılmaktadır. Uzlaşımcılık, çelişkili düşünce ve öğretileri uzlaştırmaya çalışan öğretidir.44 Bağdaştırmacılık, çatışık ya da en azından birbirinden ayrı toplumsal kesimlerin, ilkelerin, ekinlerin vb. her birinin kimi öğeleri
belirgin biçimde varlıklarını sürdürmekle birlikte, tek birim içinde bir araya
getirilmesidir.45 Birleşimcilik, genellikle felsefe ve din konularında bir birine
benzemeyen birtakım görüşleri ya da bir biriyle çelişkili durumda bulunan
düşünceleri uzlaştırmaya, birleştirmeye çalışan öğretidir.46
Bu anlamda senkretizm kaynaşmadan yoksun birleşmedir. Teolojik anlamda “farklı bakış açılarının olumlu birliği”dir. Maniheizm din bağlamında
senkretizme verilebilecek en güzel örnektir. Mani, dönemin yaygın dini olan
Mazdeizmi (Zerdüştîliğin bir kolu) yumuşak bir yaklaşımın getirdiği bir bağdaşımla Hz. İsa yoluna davet etmiştir. Bağdaşımın da Zerdüştiliğin özellikleri de
korunmuştur.
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Tarih sahnesine çıkan dinler, yayıldıkları bölgelerdeki insanları kendi
dinlerine çekerken o insanlar eski dinlerin alışkanlıklarından, kültür yapılarından, kült denilen tapınma biçimlerinden kolay kolay hemen vazgeçmezler. Bu
açıdan bakıldığında tüm dinlerin senkretik (bağdaştırmacı) olduklarını söylemek mümkündür. Yeni dinle eski dini bir bağdaşım içinde eritmek sosyal psikolojinin bir sonucudur.
Senkretizmle heterodoksi arasında yakın bir ilişki vardır. Ortodoks yorum diğer yorumu tamamıyla dışlamadığı takdirde kendi dini kapsamında
kaldığını kabullenir; ama yanlışlıklar içinde olduğunu iddia eder. İslam dininde
Sünni (Ortodoks) Müslümanlık Şia’yı bir heterodoksi olarak kabul eder; ama
İslam dairesi dışına çıktığını söylemesi mümkün değildir. Aynı şekilde Ehl-i
Sünnet için Alevilik bir heterodoksidir, çünkü içinde Şii unsurlarla, Türk ve
Kürt zümrelerin eski din alışkanlıkları mevcuttur. Ama Müslümanlık ağır basmaktadır; Allah’ın birliğine, Hz. Muhammed’in O’nun resulü olduğuna inanmak ana nasstır. Ancak çok önemli bir nass olan Hakk, Muhammed, Ali üçlemesinde hemen heterodksi ortaya çıkmaktadır. Heterodoks yapı eski dinlerin
bazı alışkanlıkları, kültürel geleneği ve kültleriyle bir senkretizm oluşturmuştur. Müslüman toplumların pek çoğunda İslam’ı anlama ve yaşama pratiklerinde birçok senkretik yön bulmak mümkündür. Ayrıca heterodoks ve ezoterik
(gizlemli) inançlar şu ya da bu ölçüde senkretiktir.
3. Heterodoks İslam Anlayışının Karakteristiği/Yapısı
Heterodoks İslam anlayışının üç ana karakteristiği vardır: Mesiyanik
(Mehdici) karakter, senkretik (Bağdaştırmacı) karakter, Mistik (Sufiyani) karakter.
1. Mesiyanik (Mehdici) Karakter: Bu İslam anlayışı çok güçlü mesiyanik
(mehdici) karakter sergiler. Yani ezilmiş, horlanmış kitleleri bu durumdan kurtarmakla görevlendirilmiş, ilahi yetki sahibi, karizmatik bir şahsiyet inancına
büyük bir yer verir. Bu sebeple bu inancın hâkim olduğu kitleler, sürekli bir
“ilahi kurtarıcı” beklentisi içindedirler.
Bu mesiyanik inanç genel çizgileriyle evrensel bir yaygınlık göstermekle
beraber, ana merkezinin Mezopotamya ve bu temel üzerine oluşan Yahudi mesiyanizmi olduğu kabul edilmektedir. Mezopotamya mitolojisi bunun en iyi
göstergesidir. Mesiyanik inançlar Zerdüştilik, Maniheizm ve Mazdekizm gibi
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İran dinleri vasıtasıyla Türkler arasına girmiştir. Türkler Müslüman olmadan
önce, İranlılar tarafından Abbasilere karşı girişilen pek çok mehdici isyan hareketine İranlılarla birlikte katılmışlardır. Müslüman olduktan sonra da mesiyanik
inançlarını bu defa da mehdilik biçiminde sürdürmüşlerdir. Bu mesiyanik karakter, Türkler arasında heterodoks İslam teşekkül ederken, onun ayrılmaz
karakteristiği olarak yerini almıştır. Osmanlı dönemi de dâhil, İslami dönem
Türk tarihindeki merkezi yönetimlere karşı girişilen bütün heterodoks hareketler, istisnasız bu mesiyanik karakteri çok açık bir biçimde sergilerler. Babai isyanlarında bu karakter çok açık bir şekilde belirmiştir.47
Hareketlerin önderleri olan Türkmen Babaları, Türkmenlerce, onları devlet zulmünden kurtaracak ve doğru dürüst bir hayat yaşama imkânı sunacak
ilahi bir şahsiyet olarak kabul edilmişlerdir. Halk ilahi kurtarıcı olarak kabul
edilen bu kimselerin uğrunda ölmeyi büyük bir şeref saymış, öldürüldüğünde
bile ölümüne inanmamışlardır.48 Bu kimseler zaman zaman peygamberlik iddiasında bulunmakla suçlanmışlar, Baba Resul, Baba Resulullah, Baba Veliyyullah unvanlarını kullanmışlardır. Kullanılan unvan ne olursa olsun, Türkmenlerin başı olan Baba, karizmatik ve ilahi bir misyonla, merkezi yönetime karşı bir
isyan hareketine girişmiş ve hareket bizzat kendisi ve yakın bir adamı tarafından fiilen yürürlüğe konulmuştur.
2. Senkretik (Bağdaştırmacı) Karakter: Türkçede bağdaştırmacılık şeklinde kullanılan bu terimle kastedilen, heterodoks İslam’ın uzun yıllara yayılan
bir zaman ve Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan bir mekân süreci içinde,
muhtelif Türk zümrelerinin İslam dışındaki dinler, çok değişik dini ve mistik
kültürlerin kalıntıları korumuş olmasıdır.49
Eski tabiat ve atalar kültlerinden Şamanizm’e, Şamanizm’den Budizm ve
Zerdüştiliğe, Zerdüştilikten Maniheizm’e ve Mazdekizm’e ve hatta Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe varıncaya kadar Türkler arasında yayılan dinler ve mistik
kültürlerin inançları ve birtakım pratikleri, birinden ötekine geçerken, sürekli
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Ocak, Babailer İsyanı, s. 81.
Ocak, Babailer İsyanı, s. 103.
Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, s. 29-50; 95-108; 109-128; Ocak, Babailer İsyanı, s. 81; Ocak, Alevi
Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İstanbul, 2010; Ocak, Türk Sufiliğine Bakışlar, İstanbul,
2011.
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eskisinin yenisi içinde devamı suretiyle katlana katlana ve yeni kalıplara girerek İslam’ı kabul dönemine kadar gelmiştir. İslam X. yüzyılda Türkler arasında
yayılmaya başladığı zaman, çoğunlukla konar-göçer bir toplumsal hayat tarzına dayalı ve bütün bu sayılan dinlerin bakiyelerini bünyesinde koruyan şifahi
bir kültür geleneğiyle uzlaşmak zorunda kaldı. Eski kam-ozanlar, yeni derviş
ve şeyhler oldular. Onlar bu uzlaşmayı, Türkmenleri hiç sarsmadan sağladılar.
İşte heterodoks Türk İslam’ı denilen bu Türk halk Müslümanlığı, doğarken bu
bağdaştırmacı (senkretik) yapı ile doğdu. Bu bağdaştırmacı yapının temeli Orta
Asya dönemine kadar gitmektedir.50
Bu İslam anlayışı, özel birtakım sosyo-ekonomik ve kültürel şartların, teologlar arası tartışmaların oluşturduğu yüksek bir teolojinin değil, doğal olarak
kendiliğinden oluşan mistik öğeleri ağır basan, hurafeci bir bağdaştırmacı
(senkretik) Müslümanlık tarzıdır.51
3. Mistik (Sufiyane/Gnostik) Karakter: Türk heterodoks İslam’ın üçüncü
önemli karakteristiği, çok güçlü bir mistik karaktere sahip olmasıdır. Bunun
sebebi, İslam öncesinde Türkler arasında hâkim olan Şamanizm gibi majik sistemlerin, Budizm, Maniheizm gibi dinlerin güçlü bir mistik yapı sergilemeleridir. Ayrıca İslam’ın da Türkler arasında yayılması, büyük oranda, sufiler aracılığıyla tasavvufi bir yapı içinde olmuştur. Bu yüzden Türk halk İslam’ı, ister
Sünni kesimiyle olsun, ister heterodoks kesimiyle olsun, güçlü bir mistik yapı
ve evliya kültü/eren-evliya kültü etrafında gelişti.52
Bu üç karakterin yani mesiyanik, senkretik ve mistik karakterin hâkim
olduğu İslam anlayışı Anadolu’ya ağırlıklı olarak şu üç temel inancı taşımıştır:
a. Hulul (incarnation), yani Allah’ın insan suretinde görünmesi,
b. Tenasüh (reencarnation), yani ruhun öldükten sonra bir başka bedende yeniden doğması,
c. Don değiştirme, yani ruhun sağken bir biçimden başka bir biçime yahut bir kalıptan başka bir kalıba geçmesi.
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Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, 141-153; Ocak, Babailer İsyanı, s. 82.
Ocak, Babailer İsyanı, s. 82.
Duman, M. Zeki, “Heterodoksi Bir İnanç Olarak Alevilik”, s. 195
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Bugün bu inançlar Alevi ve Bektaşilerde canlı olarak yaşamakta ve bu
çevrelere ait menakıbnamelerde ve nefeslerde örnekleri çokça görülmektedir. 53
İslam öncesi inanç motiflerine geçmeden önce Alevilik ve Bektaşilikte
mevcut İslam öncesi inanç motiflerinin kaynağı olan dinlerin Türkler arasındaki
durumu tarihi seyre uygun olarak incelenmeye çalışılacaktır. Bunlar Eski Türk
İnançları, Şamanizm, Budizm, İran dinleri olan Zerdüştilik, Mazdeizm, Maniheizm, Hıristiyanlık, Musevilik’tir.
II. TÜRKLERİN İSLAM ÖNCESİ GİRDİKLERİ DİNLER
1. Eski Türk İnançları
Yerli ve yabancı pek çok araştırmacı İslam öncesi Türklerin dininin Şamanizm olduğunu kabul etmişlerdir.54 Bunun yanında yine bazı araştırmacılar
Gök Tanrı kültüne dayanan bir inanç sistemine, 55 gerçekte din değil bir sihri
sistem olan Şamanizm yerine düalist fakat ahenkçi bir yer-gök dinine56 mensup
olduklarını kabul etmektedir.
Kronolojik olarak özetlenen bu muhtelif görüşler topluca göz önüne alınacak olursa, eski Türklerin dini yahut inançları konusundaki çalışmaların Totemizm ve Şamanizm teziyle başladığı ve daha sonraları bu iki tezin terk edildiği ve eski Türk dini olarak atalar kültü, tabiat kültü ve Gök Tanrı inancından
ibaret bir dinî sistem üzerinde birleştiği görülmektedir.57 Bu sonucu destekleyen
en kuvvetli delillerden birisi hiç şüphesiz, Türklerden kalan en eski yazılı belge
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Ocak, Alevi Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, s. 55-56.
Radloff, W., Sibirya’dan, Tercüme Ahmet Temir, Ankara, 1954-1957, 2 Cilt; Gökalp, Ziya, “Türk
İli, Eski Türklerde Din”, EFM, V, (1332), s. 457-474; Türk Töresi, 1339; Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1341; Köprülü, Fuad, Anadolu’da İslamiyet, Ankara, 2005; İnan, Abdulkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara, 2000, S. 1; Turan, Osman, Cihan Hakimiyeti, I, 48-53.
Schhimidt, P. Wilhelm, “Eski Türklerin Dini”, Tercüme S. Buluç, TDED, XIII, (1964), s. 75-90;
Ülken, H. Ziya, “Anadolu Örf ve Adetlerinde Eski Kültürlerin İzleri”, İFD, XVII, (1969), s. 1-29.
Ülken’e göre Yakut Şamanlığı ile eski Türk dini arasında hiçbir ilişki yoktur. Türklerin düalizminin monizme elverişli olması sebebiyle, Maniheizmin çatışan iki prensibine dayanan görüşünü terk ederek Müslüman olmuşlardır.
Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançları, s. 60-61. Türkler ve Moğollar gibi benzer göçebe çoban toplumlarının üzerinde yapılan araştırmalar birbirinin aynı inançlara rastlandığı, bunların hepsinde de
Gök Tanrı inancına bağlı gök ve yer kültüyle, atalar ve tabiat kültlerinin bulunduğunu ortaya
koymuştur. Koppers, Wilhelm, “İlk Türklük ve İlk İndo-Germenlik”, Belleten, V (1941), s. 451457.
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niteliğini taşıyan Orhun Abideleri’dir. Bu abideler üzerinde yapılan incelemeler, zikredilen bu üç ana kültün mevcudiyetini ortaya koymuş bulunmaktadır. 58
a. Atalar Kültü
Atalar kültünün Türklerin eski dinî inançları arasında köklü ve önemli
bir yeri olduğu anlaşılmaktadır. Budizm ve Maniheizm gibi yabancı dinlerin
yayılmasından sonra bile atalar kültünün kuvvetinden bir şey kaybetmediği;
hatta ruhun bedenden bedene geçmesi telakkisini esas alan bu iki dinin Türkler
içinde tutunabilmesinde atalar kültünün önemli bir payı olduğu düşünülmektedir.59 Müslümanlığın kabulünden sonra Türkler arasında görülmeye başlayan
ve diğer Müslüman milletlerdekinden biraz farklılıklar gösteren evliya kültünün menşeini atalar kültünde aramak gerektiği söylenmektedir. 60
b. Tabiat Kültleri
Şamanizm öncesi Türk inançları içinde önemli bir yer işgal eden tabiat
kültlerinin yer ve gök kültü olmak üzere ikili bir görünüm aldığı görülmektedir. Eski Türkler tabiatta mevcut hemen her varlıkta mahiyeti kavranamayan
gizli birtakım güçler bulunduğunu düşünüyorlar, bu sebeple dağ, tepe, taş
kaya, ağaç veya su gibi nesneleri canlı kabul ediyorlardı. Orhun Kitabeleri’nde
kısaca yersular (yer-sub) şeklinde sık sık zikredilen ve Göktürklerdeki telakki
tarzı hakkında ipuçları veren satırlarla tasvir olunan tabiat kültü, 61 Türklerde
değişik bir mahiyet kazanmışa benzemektedir.62
Tabiat kültlerinin izlerine Oğuz Kağan destanının İslam öncesi biçiminde
de rastlanmakta, Oğuzun semavî menşeli iki karısından olma çocuklarının Gök,
Gün, Ay, Yıldız gibi gök mefhumuyla, Dağ, Deniz, gibi yer mefhumuyla alakalı
isimler olması, dikkat çekmektedir. Yalnız burada bizzat Göğün kendisinin de
Türklerde tabiat kültünün bir parçası olarak görüldüğüne ve Gök Tanrı mefhumundan tamamıyla ayrı tutulduğuna dikkat etmek gerekir. Bu itibarla, gü-
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Roux, J.P., Türklerin ve Moğolların Eski Dini, terc. Aykut Kazancıgil, İstanbul, 1999, s. 225-226, 229230.
Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançları, s. 64.
Kafesoğlu, diğer kavimlerde bu inancın ataların yarı tanrı sayılmasına kadar vardırıldığını,
ancak Türklerde böyle olmadığını belirtiyor. Bkz. Eski Türk Dini, s. 22-23. Ocak, Alevi ve Bektaşi
İnançları, s. 64.
Bkz. Orhun Abideleri, Kültiğin abidesi, doğu cephesi, satır: 11; Bilge Kağan abidesi, doğu cephesi,
satır: 10-11; Tonyukuk abidesi, batı cephesi, satır, 6, 9. Ayrıca bkz. Kafesoğlu, a.g.m., s. 21-23.
Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançları, s. 64.
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neş, ay ve bütün yıldızlar tabiat kültünün unsurlarıdır.63 Türkler bu sebeple
güneşi, ayı ve bazı yıldızları takdis ediyorlardı. Mesela Hunlar, göğe ve yere
çok önem veriyorlar,64 bunlar için çeşitli törenler düzenliyorlardı. Göğe, yere,
güneş ve aya -aslında onlarda var olduklarını sandıkları üstün güçlere- kurban
kesiyorlardı.65 Yer kültünde olduğu gibi gök kültünde de bizzat gök cisimlerine
tapınma söz konusu değildir. Ancak bu cisimlerle ilgili dini merasimler, bunların mahiyetine vakıf olunamadığı için, Türklerin bu cisimleri tapınma konusu
yaptıkları sanılmıştır.66 Tabiat kültleri de tıpkı atalar kültü gibi, Türklerin muhtelif dinlere girip çıkmalarına rağmen yine de varlıklarını sürdürmüşlerdir.67
c. Gök Tanrı Kültü
Gök Tanrı mefhumunun vaktiyle göğün kendisi ile birken, tabiat kültünün bir parçasını teşkil eden gök unsurunun zamanla müşahhastan mücerrede
doğru, maddî olmaktan çıkarak Gök Tanrı telakkisine dönüştüğü düşünülmektedir. Nitekim eski çağlarda, her şeyin üstünde ve her şeye hâkim görünen göğün, Asya bozkırlarında yaşayanlarca Tanrı sayılması normaldir.68 Ancak zaman geçtikçe mücerret bir Tanrı mefhumu gelişerek maddi gökten ayrılmış, her
şeye hâkim mutlak bir varlık şekline dönüşmüştür. 69 Bu Gök Tanrı her şeyden
önce, Türk milleti perişan olmasın diye tahta hükümdar çıkaran, Musevîlerin
Yehovası gibi, milli bir “Türk Tanrısı” olarak görünüyor.70 Bu, insanlara iyi yolu
gösteren, onları mükâfatlandıran veya cezalandıran, benzeri olmayan tek bir
yüce varlıktır.71
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Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançları, s. 65.
İnan, Şamanizm, s. 1.
Eberhard, Çinin Şimal Komşuları, tercüme N. Ulutuğ, Ankara, 1942, s. 94.
Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançları, s. 66.
İnan, Şamanizm, s. 1. İslamiyet’in kabulünden sonra da devam eden bu kültler, İslamî mefhumlarla uzlaştırılarak yaşatılmış, “Cenâb-ı Hakkın kudretinin tecellî vasıtası” olarak görülüp yorumlanmıştır. Bkz. H. Tanyu, Türklerde Taşla İlgili İnançlar, Ankara, 1968, s. 168.
Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, s. 90-108.
Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 30-33.
Msl. Bkz. Kültiğin Abidesi, güney cephesi, satır: II: “Yukarıda Türk Tanrısı, mukaddes yeri suyu
öyle tanzim etmiş”; satır: 25: Türk milletinin adı yok olmasın diye, …kendimi o Tanrı oturttu”.
Türklerin Gök Tanrısının milli karakteri eskiden beri dikkati çekmiştir. Bkz. Turan, O. Selçuklular
ve İslamiyet, İstanbul, 1971, s. 3. Türklerdeki mücerret tek tanrı fikrinin daha geniş bir incelemesi
için bkz. Tanyu, H. İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı, s. 1-103.
Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançları, s. 68. Gök Tanrı -ve bu arada güneş- kültünün Alevîlikteki Hz.
Ali kültüyle bağlı olduğu da bazı araştırmalarda ortaya konmuştur. Bu araştırmalara göre Hz.
Ali’nin Alevî inançlarındaki telakki tarzı, Gök Tanrıdan başka bir şey değildir. Bkz. Melikoff,
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Hemen bütün Orta Asya Türk toplumlarında çok köklü bir inanç olması
sebebiyle Gök Tanrı kültünün etkisi, İslam sonrası dönemde dahi kendini göstermiştir. İslamiyet’e geçişi belli bir ölçüde kolaylaştırdığı eskiden beri ileri
sürülen bu kültün, İslamî dönemdeki bazı metinlerde de ortaya çıktığı görülmektedir. Bu metinlerin tipik örneğini Dede Korkut Kitabı teşkil etmektedir. Bu
eserdeki hikâyeler incelendiğinde, Oğuz beğlerinin dua ederken yüzlerini göğe
kaldırmalarını anlatan pasajlara rastlanmaktadır. 72
2. Şamanizm
Şamanizm genel olarak kendisine Şaman veya Kam denilen ve doğuştan
gelen hususi birtakım kudretlerle mücehhez olup şiddetli bir psikopat kabiliyete ve güçlü bir kişiliğe sahip bulunan bir şahsın etrafında düğümlenen dinîsihrî sisteme denmektedir. Doğa ve evreni madde-mana sentezi içinde gören
Şamanlık, Sibirya, Moğolistan ve Orta Asya’da Budist olmayan inanç sistemlerinde görülür. Ana unsur/inanç doğaya tapma, doğadaki güçlere manevi iradeli
özellikler vermektir. Şaman kelimesi, daha çok modern Batı literatüründe kullanılan bir kelime olup asıl kelime Kamdır. Kam sanıldığı gibi, tam anlamıyla ne
bir büyücü, ne bir hekimdir. Bu yetenek ve özelliklerden bazıları onda mevcuttur. Ama kam hiçbir zaman kötülük anlamında büyü yapmaz. Türk ve Moğol
tarihinde güçlü kişiliğe sahip kamların, zaman zaman siyasi ve toplumsal hayata da müdahale ettikleri görülmüştür. 73
Türklerin tarihinin nispeten geç bir devrinden itibaren varlığı kabul edilen Şamanizm’in, İslamiyet’i kabul dönemine kadar yaşadığı, Budizm, Zerdüştîlik, Mazdeizm ve Maniheizm benzeri muhtelif dinlerin kabulünden sonra
da yine halk tabakaları arasında sürdüğü; İslamî dönemde ise, izlerinin günümüze kadar silinmediği, birçok araştırmacının çalışmalarıyla ortaya konmuş-
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İrene, Uyur İdik Uyardılar, s. 40, 44; Hacı Bektaş: Efsaneden Gerçeğe, tercüme Turan Alptekin, İstanbul, 1999, 2. baskı, s. 44-46.
Bkz. Dede Korkut Kitabı, nşr. Muharrem Ergin, Ankara, 1964, s, 61-68.
Türk ve Moğol Şamanizm’i hakkında geniş bilgi için bkz. Roux, Eski Din, s. 49-63; Türk şamanların özellikleri için bkz. Melikoff, Hacı Bektaş: Efsaneden Gerçeğe, s. 39-44.
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tur.74 Köprülü, Eröz, Melikoff, Fığlalı, Ocak ağırlıklı olarak Anadolu Aleviliğini
Şaman-İslam senkretizmi (bağdaştırmacılığı) içerisinde görmektedirler.75
3. Uzak Doğu Dinleri: Budizm
Budizm, Türklerin girdiği yabancı dinler arasında onları en çok etkileyen
dinlerden biridir. Hunlardan Göktürklere kadar kısmen bazı Türk topluluklarında, fakat bilhassa Uygurlarda yaygın bir duruma gelen, sadece hükümdar ve
yönetici çevrelerde değil, halkın arasında da tutunan Budizm, geriye ibadet
maksadıyla okunması için yazılan pek çok metin bırakmıştır.76 Bilindiği gibi
Budizm’in temel inancı olan tenasüh gereğince canlılar, Nirvana’ya (ebedi mutluluk) ulaşıncaya kadar öldükten sonra değişik kalıplarda birçok defalar yeniden dünyaya gelirler. İşte bu menkabeler, her yeniden gelişi anlatmaktadır.
İslamiyet’in kabulüne kadar halk arasında yayılan bu menkabeler, Türkler
Müslüman olduktan sonra da belli ölçüde, Ahmed-i Yesevî (öl. 1167) ve benzeri
evliyanın şahsiyetlerine uygulanarak evliya menkabesi şekline dönüştürülmüştür. Maveraünnehir’de özellikle göçebe Türk toplulukları içinde yayılan Yesevîliğin, bunlar arasında eskiden beri mevcut inanç ve geleneklere uyarlandığı,
göçlerle Anadolu’ya gelip yerleşen Yesevîler vasıtasıyla Şamanist ve Budist
kalıntıların buraya da nakledildiği ifade edilmektedir.77
4. İran Dinleri
a. Zerdüştîlik, Mazdeizm, Mazdekizm
Zerdüştîlik ve Mazdekizm, Türkler arasında geniş bir taraftar kitlesi elde
eden dinlerdendir. İslam’ın kabulünden sonra da göçebe kabileler arasında hala
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Köprülü, Anadolu’da İslamiyet’inde, İnan, “Müslüman Türklerde Şamanizm’in Kalıntıları”, İFD,
IV (1952) ve Hurafeler ve Menşeleri (Ankara, 1952), adlı eserlerinde; Turan, Cihan Hâkimiyetindeki
muhtelif makalelerinde bu konuya yeteri kadar açıklık getirmişleridir.
Bkz. Köprülü, Fuad, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Ankara, 1959; Köprülü, Fud, Türk Edebiyatında
İlk Mutasavvıflar, Ankara, 1993; Köprülü, Fuad, Anadolu’da İslamiyet, Ankara, 2005; Eröz, Mehmet, Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik, İstanbul, 1977; Melikoof, İrene, Hacı Bektaş: Efsaneden Gerçeğe,
çeviri: Turan Alptekin, İstanbul, 1999; Melikoof, İrene, Uyur İdik Uyardılar, çeviri: Turan Alptekin, İstanbul, 2009; Fığlalı, Ethem Ruhi, Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, İzmir, 2006; Ocak, Ahmet
Yaşar, Babaîler İsyanı, İstanbul, 2009; Ocak, Ahmet Yaşar, Alevi Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi
Temelleri, İstanbul, 2010.
Bu metinler için bkz. Tekin, Şinasi, Uygurca Metinler I. Erzurum, 1960; aynı müellif, Uygur Edebiyatının Meseleleri, s. 26-31; Benzeri dinî metinlerde geçen ıstılahlar şu makalede açıklanmıştır.
Arat, Reşit Rahmeti, “Uygurlarda Istılahlara Dair”, TM, VII-VIII (1942)..
Köprülü, Fuat, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 1976, s. S. 115-117; aynı müellif, “Ahmet Yesevî”, İA; Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançları, s. 81-82.
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kalıntıları bulunan Zerdüştî ve Mazdekist etkiler, daha ziyade Oğuzlar vasıtasıyla buraya nakledilmiştir.78
b. Maniheizm
Milattan sonra III. yüzyılda, kısmen Orta Doğu’nun, eski Mezopotamya
dinleri, eski inançlarından, kısmen de Budizm gibi Uzak Doğu dinlerinden
oluşma bir senkretizm halinde, Sasani İran’ının resmi dini Zerdüşîliğe dinisosyal bir tepki şeklinde Mezopotamya’da ortaya çıkan Maniheizm, daha ilk
zamanlarda devlet tarafından ve Zerdüştîlerce mahkûm edilerek baskılara ve
takibata uğratılmıştı. Bunun sonucu, İran’da gizliden gizliye taraftar toplamakla birlikte, daha çok Anadolu, Suriye ve Orta Asya’da yayılma imkânı bulabildi.
Maniheist din adamları, buralara yayılarak propagandalarını sürdürdüler.
Aradan fazla bir zaman geçmeden, önce Horasan sonra da Maveraünnehir’de
ilk Maniheist topluluklar oluştu. 79
Maniheizm’in Uygurlarda ne ölçüde köklü etkiler bıraktığını anlamak
için, Böğü Kağan’ın dine giriş menkabesine ve Cüveynî tarafından kaydedilen
menşe efsanesine bakmak yeterlidir. Her ikisinde de Maniheizm’in ana unsuru
olan nur (ışık) motifinin kuvvetle vurgulandığını görmek mümkündür. 80 Maniheizm’in bu kuvvetli etkisi göçler vasıtasıyla Anadolu’ya taşınmış ve bazı Türk
tarikatlarının teşekkülünde önemli payı olmuştur.81
5. Hıristiyanlık
Az da olsa muhtelif devirlerde Orta Asya’da bazı küçük Türk topluluklarının Hıristiyanlığı kabul ettikleri bilinmektedir. Bu Hıristiyanlık, Ortodoksluk
mezhebine tepki olarak doğan Nesturilik çerçevesinde bir Hıristiyanlıktır. Orta
Asya Türkleri’nde İslam öncesi dönemde Hıristiyanlığın varlığı hiçbir zaman
Budizm, Maniheizm, Zerdüştîlik ve Mazdekizm ölçüsünde kitlesel olmamıştır.
Hıristiyanlığın Türkler’de kitleler halinde rağbet gördüğü asıl saha, Doğu Av-

78
79
80

81

Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançları, s. 92.
Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançları, s. 85.
Orkun, H. Namık, Türk Efsaneleri, İstanbul, 1943, s.s. 21; Öğel, “Uygurların Menşe’ Efsanesi”,
DTCFD, VII; 2, s. 20-22.
Barthold-Köprülü, İslam Medeniyeti Tarihi, s. 88 vd. Köprülü burada bir örnek olarak Bektaşiliğin
temel prensiplerinden “elin, dilin ve belin muhafazası” kaidesini ele almıştır ki, bunun gerçekten
Maniheizm’deki “ağıza, ele ve bele mühür” şeklinde ifade edilebilecek olan üç mühür prensibinden başkası olmadığı görülüyor. Ayrıca bkz. İrene Melikoff, Hacı Bektaş: Efsaneden Gerçeğe,
İstanbul, 1999, s. 213, 235; aynı müellif, Uyur İdik Uyardılar, İstanbul, 2009, s. 123-124.

406 Beşinci Oturum

rupa ve Balkanlar’dır. Anadolu’ya intikal eden Hıristiyan Türk nüfusunu teşkil
edenler, bu bölgelerde yaşayan Peçenekler, Uzlar (Oğuzlar) ve Kumanlardır. Bu
üç grubun Doğu Avrupa topraklarına göçü birbirleriyle alakalıdır.82 Bu Türk
toplulukları Bizans’ın hizmetine girerek Hıristiyan olmuşlar ve Bizans ordusunda paralı asker olarak kullanılmışlardır. Bu Hıristiyan Türklerin 1071’de
Malazgirt Savaşı sırasında Büyük Selçuklular safına katıldıkları, Anadolu Selçuklu döneminde de Anadolu’ya geçip ihtida ettikleri bilinmektedir. Anadolu’ya intikal eden Türk nüfusu içinde Orta Asya menşeli Hıristiyanların azlığına karşılık, Peçenek, Uz ve Kumanlar gibi, Hıristiyan oldukları halde Bizans
kanalıyla Anadolu Selçuklu topraklarına geçen Türk unsuru daha fazladır. 83
6. Musevilik
Museviliği resmi din olarak kabul eden tek Türk devleti, Hazaralar’dır.
İlk önce Şamanizm’e mensup olan Hazaralar’ın, Bizans İmparatorluğu’nda
takibat ve baskılara uğrayan Yahudiler’in gelmesi sonucu başlayan yoğun propagandaları sonucu VIII. yüzyılda Museviliği tanıdıkları anlaşılmaktadır. Bizans topraklarında Hıristiyanlığı kabule zorlandıkları için kaçan Yahudiler’in
Hazar Hakanını Museviliğe soktukları, ancak Museviliğin hükümdar ve çevresiyle sınırlı kaldığı, hiçbir zaman halk tabakasına yayılmadığı anlaşılıyor. Hazar
halkının büyük çoğunluğunun hala Şamanist veya Hıristiyan kaldığını, bir
müddet sonra da aralarında Müslümanlığın yayıldığı belirtilmektedir. 84 Kaynaklarda, Anadolu’nun Türkler tarafından fethinden sonra herhangi bir Musevi
Türk nüfusunun yerleştiğinden söz etmiyorsa da, çok az da olsa bir miktar Hazar Türkü’nün yerleşmiş olabileceği ihtimal dâhilindedir.85
6. Putperest ve Hıristiyan Anadolu Kültürü
Anadolu’ya gelen Türkler, burada çeşitli kültürlerin etkisiyle gelişerek
kendisine has bir biçim almış, putperest bir ortamla karşılaştılar. Doğu Roma
İmparatorluğunun resmi mezhebi haline gelen Ortodoksluk, henüz tam anlamıyla nüfuz edememiş, putperest kültür yok olmamış, Hıristiyanlık ancak yü-
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zeysel bir cila meydana getirebilmişti. Ülkede hala muhtelif ilahlara tapan putperestler olduğu gibi, sözde Hıristiyan olmuş olanlar için de Hıristiyanlık, basit
bir Hz. İsa inancı ve yozlaşmış bir teslis (trinite) sisteminden başka bir şey ifade
etmiyordu. Bunlar eski ilahlara olan inançlarını, kısaca putperest kültürleri
Hıristiyanlığa uydurmak suretiyle sürdürüyorlardı.86
Yalnız Anadolu popüler Hıristiyanlığı üzerinde değil, Orta Doğu İslam
heteredoks yapılanmaları için de aynı önemli etkilere sahip bulunan Maniheizm, III. yüzyıla kadar Doğu Anadolu’da köklü bir şekilde Hıristiyanlığa nüfuz
etmeyi başardı. Burada Paulisyanizm mezhebi ortaya çıktı ve pek çok taraftar
topladı. Bizans hükümetince Balkanlar’a sürgün edildi ve Boğomilizm’in doğuşuna öncülük etti. Bütün bunlar Anadolu Hıristiyanlığını değişik cephelerden
ve değişik şekillerde etkiledi.87 Türkler XI. yüzyıldan itibaren buraya yerleşmeye başladıklarında, böyle bir kültür ve inanç ortamıyla yüz yüze geldiler. Ancak
Türklerin kültür seviyelerinin İslam medeniyetinin eski Türk kültürü ile terkibini yaparak zamanına göre oldukça yüksek bir seviyede olduğu görülür. Bu
yüzden Anadolu’ya gelen Türkler orada yerli kültüre asimile olmamışlar, Türkİslam kültür dairesinin dışına çıkarak Hıristiyan Anadolu kültürü içine girmemişlerdir. O dönemde İslam medeniyeti Batı ve Doğu Hıristiyan medeniyetinden hem kültürel olarak hem de siyasal olarak üstündü.88
Bununla beraber, özellikle halk düzeyinde, günlük hayat tarzı, bazı adetler ve gelenekler ve bir kısım kültler ve inançlar konusunda günümüze kadar
yaşayan bir takım etkileri inkâr etmek mümkün değildir. Özellikle İslamiyet’i
iyice kavrayamamış ve sindirememiş göçebe ve yarı göçebe çevrelerle bazı şehir, kasaba ve köylerde bu kültler, inanç ve uygulamalar, özellikle bazı ziyaretgâhlarla ilgili menkabeler zamanla benimsenerek İslamileştirilmiş; hatta bu
sonuncular bazı Müslüman velilere mal edilerek evliya menkabesi haline dönüştürülmüştür.89 İslamiyet’i kabulden sonra Anadolu’ya yerleşen Türkleri bir
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dereceye kadar etkileyen son kültür halkası, bu Anadolu kültür ve inançları
olmuştur.
Buraya kadar çok genel hatlarıyla, Türkler’in İslamiyet’i kabulden önce
mensup oldukları inanç ve kültür sistemleri kronolojik bir sırayla gözden geçirilmeye çalışılmıştır. Görüldüğü gibi Türkler, tarihlerinin bilebildiğimiz en uzak
devirlerinden beri, yaşadıkları siyasi, toplumsal ve iktisadi şartların belirlediği,
kendilerine mahsus bir inançlar sistemi ortaya koymuşlardır. Atalar kültü, çeşitli tabiat kültleri şeklinde tezahür eden bu sistem, nihayet Gök Tanrı kültü ile
ulaşabileceği en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Zamanla Türkler’in Şamanizm’i de
tanıdıkları görülmektedir. Fakat onlar eski inançlarını buna da uyarlamak suretiyle Şamanizm’e kendilerine has bir çehre kazandırmışlardır.90
Yaşadıkları geniş coğrafi sahanın bir gereği olarak Türkler, bir yandan
doğuda Budist Çin kültürünün etkisine girerken, bir yandan da batıda Zerdüştî
İran’ın inançlarıyla haşır neşir olmuşlar, nihayet Maniheizm, Mazdeizm ve
Mazdekizm’i de tanımışlardır. Değişik coğrafya ve iklimlerin, kültürlerin ürünleri olan bu dinler bazen aynı Türk toplumunda birbirlerine halef selef olurken,
bazen de yan yana var olmuşlardır. Böyle durumlarda karşılıklı etkilenmeler ve
tedahüller olmuş, zikredilen bu dinler bu şekilde Türkler arasında onlara mahsus birer biçim almışlardır. Nihayet bunların yerini, daha önce hiçbir dinin yapamadığı bir biçimde çok geniş kitlelere yayılarak İslam almıştır. Fakat İslam’dan önceki dinlerin asırlar boyu hâsıl ettiği etkiler kolay kolay silinmemiş,
bazıları İslami bir cila altında bazı Türk topluluklarında yaşamaya devam etmiştir. Başka bir deyişle, İslamiyet Türkler’in inanç dünyalarına yerleşebildiği
ölçüde eski dinlerin kalıntılarını dışarı atmıştır.91
Alevi Bektaşi menâkıbnamelerinde ve nefeslerinde tabiat kültlerinden
Şamanist unsurlara, Budist ve Maniheist unsurlardan Anadolu kültür kalıntılarına kadar çok çeşitli ve bu uzun dinî macerayı belgeleyen motiflere rastlanabilmektedir. Bunların her biri menkabelere dönüşerek bu eserlerde yaşamaya
imkân bulmuşlardır. Bu eserlerde yer almaları iki tarihsel ve sosyolojik gerçeğe
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dayanır: 1- Bu inançları taşıyan ve yaşayan geniş bir sosyal taban hep mevcut
olmuştur. 2- Bütün bu inançların, dinî ve kültürel senkretizmin tarihi varisleri
de Bektaşî ve Alevî (Kızılbaş) zümreleridir.92
III. ESKİ TÜRK İNANÇLARI KAYNAKLI MOTİFLER (TABİAT
KÜLTLERİ)
Bu bölümde söz edilecek olan motifler dağ, tepe, taş, kaya ve ağaç gibi
tabiat varlıklarıyla ilgili kültlere aittir. Bir dinde sayılan bu varlıklarla ilgili telakkilerin kült olarak değerlendirilebilmesi için, 1. Külte konu olabilecek bir
nesne veya şahsın mevcudiyeti, 2. bu nesne veya şahıstan insanlara fayda yahut
zarar gelebileceği inancının bulunması, 3. bu inancın sonucu olarak faydayı
cezbedecek ve zararı uzaklaştıracak ziyaretler, adaklar, kurbanlar ve benzeri
uygulamaların varlığı ve tüm bunların bir arada bulunması gerekir. 93 Burada
ele alınacak menkabelerdeki örnekler, bu şartlara uyanlardan meydana gelmiştir.
1. Dağ ve Tepe Kültü: Dağlar ve tepeler, tarihin en eski devirlerinden beri yükseklikleri, gökyüzüne yakınlıkları dolayısıyla, yücelik ve ilahilik timsali
kabul edilmiş, bu yüzden de insanüstü varlıkların, ilahların mekânı ve ilahlarla
temasa geçilen mekânlar olarak düşünülmüşlerdir. Putperest dini merasimler
hemen hemen dünyanın her devir ve yerinde dağlarda, yüksek tepelerde yapılmışlardır. Bu ve benzeri telakkiler dolayısıyla dünya tarihinde hemen her
ülke ve milletin mukaddes bir dağı veya tepesi vardır. Yunanlıların Olimpos’u,
Türkler’in Ötüken’i, İslam milletlerinin vazgeçilmez Kafdağı, bu tür örneklerdendir.
Kazan Türklerinde de bazı ayinler ve kurban merasimlerinin yapıldığı
Hocalar Tavı denilen mukaddes bir dağın en yüksek tepeleri Ebu Kubeys, Mina
diye isimlendirilmiştir.94
Anadolu’da böyle takdis edilen dağlara bilhassa Bektaşi ve Kızılbaş toplumlarında sık rastlanmaktadır. Hacıbektaş’taki Arafat Dağ’ından başka, Kırıkkale yakınlarındaki Hasandede Kasabası’nın yanında bulunan Denek Dağı bunlardadır. Çevre Kızılbaşları, bu dağı çok kutlu sayarlar. Eskiden Orta Asya
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Türklerinde olduğu gibi, günümüz Kızılbaşlar’ı da bu dağlara esrar dolu yerler,
mübarek mekânlar nazarıyla bakmaktadırlar.95
Veli Baba Menakıbnamesi’nde, vefat eden velilerin, tepeler üzerine (zirve-i
cebel) defnolundukları, on sekiz büyük kadın evliyadan ve Veli Baba’nın yakını
olan Gelincik Ana’nın, bir tepe zirvesine gömüldüğü ve o tepeye Gelincik adı
verildiği görülmektedir.96
Türkler’deki dağ ve tepe kültüyle ilgili bu motifler, İslami devirde kaleme alınan önemli bazı klasik Türk metinlerinde de yer alır. Mesela Dede Korkut
Kitabı’ında kahramanlar sıkıştıkları veya güç bir durumla karşılaştıklarında,
adeta canlı bir varlığa hitap edermişçesine, dağlara seslenirler.97 Âşık Kerem,
Âşık Garip, Köroğlu vs. gibi halk hikâye ve destanlarında, dağlara hitaplar vardır. Köroğlu sefere çıkacağı zaman dağ başlarına bakar, sefer sırasında geçit
vermeyen bir dağla karşılaştığında tepedeki evliyaya yalvarır; ancak o zaman
dağ geçit verir.98 Bunlar dağ ve tepe kültünün halk metinlerine yansımış tezahürleridir.
İslam öncesi ulu dağlara yüksek tepelere ve buralardaki yatırlara duyulan derin saygı bugün de gerek Sünni gerekse Alevilerde evliya itikadına dönüşerek varlığını korumuştur. Türkiye’nin dağlarında, köylerinde ve kentlerinde
sayıları on binlerle ifade edilen yatırlar halkın eski inançlarını İslam evliyası
inancı şeklinde devam ettirdiğini kanıtlamaktadır. 99
2. Taş ve Kaya Kültü: Tarihin en eski zamanlarından bu yana tabiattaki
cansız varlıklar içerisinde varlığını sürekli sürdürebilenleri daima insanın dikkatini çekmiştir. Bu itibarla dünyanın neresinde olursa olsun bütün azameti ve
dehşetiyle duran bir kaya daima ilgi uyandırmış, dayanıklılığı ile de sonsuza
kadar var olabilmemin sembolü gibi görünmüştür. Bu sebeple dünyanın her
tarafında eski çağlardan beri taşlara, kayalara ibadet edildiği, bunların etrafında
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zamanla birtakım kültlerin meydana geldiği bilinmektedir.100 Yalnız, taşları ve
kayaları takdis ve tapınma, bizatihi taşın veya kayanın kendisine değil, onda
var olduğu sanılan iyilik ve kötülük doğurabilecek “şey”edir. O halde kült konusu olan taş ve kayanın bizzat kendisi değil, o “şey” gizil bir kuvvettir. 101
Taş ve kayalar Türklerin muhtelif fonksiyonlar yükleyerek inançlarına
kattığı unsurlardan biridir. Orta Asya’da Budist Türklerin de üzerinde
Budâ’nın izi olduğunu söyledikleri bir takım kayaları mukaddes addettikleri
belirtilmektedir.102 Eski Türkler’de “Yâda Taşı” diye adlandırılan bir cins taş
Türk hayatında uzun asırlar olağanüstü nitelikleriyle yaşamıştır. Eski Türkler
bu taş yardımı ile yağmur, kar yağdırabilirler, ulu Tanrının izniyle yangını söndürebilirlerdi.103
Taş ve kaya kültüyle ilgili asıl ilgi çekici menkabeler, üzerinde insan izi
bulunduğuna inanılan kayalarla alakalı olanlardır. Hacı Bektaş, güvercin şeklinde Anadolu’ya uçup geldiği zaman Sulucakarahöyük’teki bir taşın üstüne
konmuş ve ayakları bu taşa gömülmüştü.104 Hacı Bektaş bir gün dolaşırken,
ayaklarıyla kerpiç çamuru yoğuran biri, eğer gerçek veli ise yakındaki bir kayayı ayaklarıyla yoğurmasını istemiş, o da kayanın üstüne çıkarak hamur gibi
yoğurmuştu. Bu sebeple Hamurkaya denilen ve hala yerinde duran bu kayada
inanca göre Hacı Bektaş’ın ayak izleri bulunmaktadır.105 Bir başka menkabeye
göre, bir gün damın üstünü loğlamaya çıkan ve bir türlü Hacı Bektaş’ın veli
olduğuna inanmayan müritlerden Saduddin, Şeyh tam damın altında kendi
hizasına geldiğinde loğ taşını başına yuvarlayıp öldürmek istemiş, ancak Hacı
Bektaş taşı eliyle yakalamıştır. Bu sırada parmakları hamura gömülür gibi taşa
gömülmüştür.106 Hacı Bektaş’ın Sarı Saltık adındaki müridinin Kaligra (Bulga-
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ristan)’daki bir kayada el ve ayak izlerinin bulunduğundan bahsedilir. 107 Hacı
Bektaş’la ilgili, bütün bu taş ve kayalar hala mukaddes tanınmakta, ziyaretlere
konu olmaktadır. Bugün Anadolu’nun birçok yerinde üzerinde “Hz. Ali’nin
atının ayak izleri” bulunduğu söylenen ve bu yüzden takdis ve ziyaret olunan
birçok kayaya rastlanmaktadır.108
Üzerinde insan izine benzer izler olan kayalarla ilgili kültlerin Orta Asya’da Türkler arasında eskiden beri varlığını gösteren kayıtlar vardır. Orta Asya’da Budist Türkler’in üzerinde Buda’nın izi olduğunu söyledikleri bir takım
kayaları mukaddes addettikleri bilinmektedir. Aynı kült, Budist çevrelerde
Buda’nın, Hıristiyan ve Müslüman çevrelerde ise duruma göre Hz. İsa’nın, Hz.
Ali’nin ve ve Hz. Âdem’in şahsiyeti etrafında belirmektedir.109
Bu menkabeler, aslında takdis ve ziyaret olunan söz konusu kayaların
takdisine zahiri bir sebep olarak değerlendirilmelidir. Hatta bunların belki de
Bektaşilik’ten önce bölge halkı arasında böyle bir külte konu teşkil ettiği ve
sonradan Bektaşi ananesinin meydana gelişi sırasında Hacı Bektaş’a izafe edilerek kendine mal edildiği dahi düşünülebilir.110
Menkabelerde ortaya çıkan taş ve kaya kültüyle ilgili motiflerin, eski Orta
Asya’daki inançların devamı olduğunu söyleyebiliriz. Yani, Budizm, Hıristiyanlık ve İslamiyet’e girmeden önce zaten takdis olunan kayalar, zikredilen
dinlere girdikten sonra da üzerlerinde taşıdıkları sözde insan izlerinin Buda,
Hz. İsa veya Hz. Ali’ye izafe edilmesi suretiyle yine takdise devam olunmuşlardır. Böylece, bu eski kült, yerine göre Budist, Hıristiyan yahut İslami bir çehre kazanmış olmaktadır.111
3. Ağaç Kültü:
Ağaç, yerin dibine dalan kökleri, göğe doğru dik bir tarzda yükselen
gövdesi ve gökyüzüne dağılan dal, budak ve yapraklarıyla olduğu kadar, mevsimden mevsime kendini yenilemesi ve daha pek çok özelliğiyle de insanların
birtakım dini telakkilere sahip olmasında hayli katkısı vardır. Ağaç çoğu defa
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hayatın ve ebediliğin timsali olarak da kabul edilmiştir. Küçük bir filizden gün
geçtikçe büyüyerek irileşen ve nihayet bir sebeple kuruyup çürüyen ağaçla
kendi hayatının doğal seyri arasında bir benzerlik ve paralellik gören insan,
kutlu tanıdığı her mekânla ağaç arasında bir münasebet kurmuştur. Bu yüzden
en arkaik devirlerden günümüze kadar hemen bütün mabetlerde ve mukaddes
yerlerde ağacın varlığı dikkat çeker. İlkçağlarda Hindistan, Mezopotamya, Mısır ve Eğe Havzası gibi birçok bölgede, ilahların veya Tanrı’nın bir ağaçta tecelli
ettiğine inanıldığını gösteren örnekler vardır. Bu durum, ilahi kudretle ağaç
arasında insanın bir ilgi aradığını gösterir.112
Tanrıların ve perilerin ağacı olmasından dolayı kutsal kabul edilen ardıcın Şaman inanışındaki yerine dikkat çeken Melikoff, Şaman ayininde yakılan
ardıcın kokusu çok güçlü bir duman çıkarması nedeniyle insanlarla doğaüstü
âlem arasında bir iletişim vasıtası olarak kabul edildiğini söylemektedir. Yükselen yoğun dumanın yeri göğü dağlamasıyla trans haline geçen Şaman ateş,
sema ve müziğin yarattığı aşkın boyutla olağan üstü bir güce ulaşır. 113
Kızılbaşların büyük ağaçları son derece hürmetle takdis ve tazim ettikleri, sık sık ziyaretlerde bulundukları belirtilmektedir.114 Ağaç kültü Tahtacılar ve
Yörüklerde yaygındır. Tahtacılar, geçimlerini ağaç kesmekle sağlayan kimseler
olmalarına rağmen ağaçlara büyük bir saygıları ve bağlılıkları vardır. Muharrem ayında ve Salı günleri ağaç kesilmez. Yeniden işe başlayacakları zaman
ağaçlar için dualar okunur. Tahtacılar en çok sarıçam, ladin, köknar ve ardıcı,
Yörükler ise karadut, çınar ve katran ağacını kutlu sayarlar. 115
Vilâyetnâme’de geçtiğine göre Hacı Bektaş Sulucakarahöyük’e ilk geldiğinde, halk önceleri onun gerçek bir veli olduğunu anlamaz. Bu yüzden köyü
terk etmesine ses çıkarmazlar. Gerçeği anladıkları zaman, hep birlikte peşine
düşüp onu geri getirmek isterler. Hacı Bektaş gelenlerin elinden kurtulmak için
yakındaki Hırka Dağı denilen yüksek bir tepenin üstünde bulunan bir ardıç
ağacından kendisini saklamasını ister. Ağaç derhal dal ve yapraklarıyla bir
çadır biçimini alır ve onu içinde saklar. Gelenler kimseyi bulamazlar. Böylece
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halkın elinden kurtulan Hacı Bektaş orada kırk gün çile çıkarır, ibadet ve rizayat ile meşgul olur.116 Devcik Ağaç denilen bu ardıç, ta eskilerden beri ziyaret
edilmektedir.117
Vilayetname-i Sultan Şucauddin’de ise, bu şeyhin gittiği her yerde daima
ulu bir çam ağacının dibinde oturup kalktığı, ibadet ettiği nakledilir. 118 Bu zatın
sık sık dibinde ibadet ettiği bu çamlardan ikisinin adı Kırklar Çamı ve Bölük
Çam olarak eserde zikredilmektedir.119
Yazılı edebiyat gözden geçirilirse, bu kültün de dağ, tepe ve taş, kaya
kültlerinde olduğu gibi, İslami bir kılığa bürünmüş olduğu görülür. Hz. Musa’nın asası, Kâbe’nin eşiği, Tûba ağacı ve Hz. Muhammed’in altında biat aldığı
Rıdvan ağacı ve benzeri İslami gelenekteki birtakım unsurlar, bu konuda sık sık
başvurulan araçlardan olmuştur.120
Anadolu’da kutlu sayılan ağaçların yanında türbe veya mezarların bulunması ağaç-evliya ilişkisini göstermektedir. Mezar yahut türbe olmayan yerlerde ise ağaçların mesela Çınar Dede, Çitlenbik Dede, ya da Ağaç Baba tarzında, sanki evliya ağacın kendisi imiş gibi adlandırıldığına rastlanılmaktadır. 121
Bütün bunlar, takdis olunan ağaçlarla evliya kavramı arasındaki işaret edilen
ilişkinin şeklini çağrıştırıyor. Halk düşüncesi, ağacın ruhu ile evliyanın şahsı
yahut evliyanın ruhu ile ağacın varlığı arasında bir aynilik görmeğe meyillidir.
Menakıpnamelerde geçen Devcik Ağaç’la Kırklar Çamı ve Bölük Çam isimli
ağaçlar da bu ilişkinin adı geçen eserlere yansımış örnekleridir.
Ağaç kültü İslami Türk edebiyatını da hayli etkilemiştir. Mesela Dede
Korkut Kitabı’nda ağaç kültü önemli bir yer tutar. Her hikâyenin sonunda “göl-
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gelice kaba ağacın kesilmesin!” şeklinde bir dua formülü vardır.122 Halen Anadolu’da kullanılan koca ağaç, ulu ağaç, tabirleri de takdis ve tazim ifade eden
tabirlerdir.
IV. ŞAMANİZM KAYNAKLI İNANÇ MOTİFLERİ
Giriş kısmında Şamanizm’in bir din olmaktan ziyade bir büyü sistemi olduğuna işaret edilmişti. Burada ele alınacak bu motifler, Şamanizm’in bu cephesini yansıtmaktadır. Bu motifleri ihtiva eden menkabelerin kahramanları olan
ve eski Şaman-Kâm-ozanlara benzetilen kişiler, Türkmen Babaları, Horasan
Erenleri yaptıkları işler göz önüne alındığı takdirde;
a. Sihirbazlık yapan,
b. Hastaları iyileştiren,
c. Gaipten ve gelecekten haber veren,
d. Ruhları bedenlerini terk edip tekrar dönen,
e. At üstünde göğe yükselip Tanrı ile konuşan,
f. Tabiat kuvvetlerini istediği gibi yönlendiren,
g. Ateşin yakıcılığından etkilenmeyen,
h. Yenilmiş hayvanları kemiklerinden tekrar dirilten,
i. Kadın-erkek müşterek ayinler yapan,
j. Tahta kılıçla savaşan kimseler olarak gözümüzde canlanmaktadırlar.
Onlar bu hüviyetleriyle,
a. Gelecekten haber verme,
b. Havayı değiştirme,
c. Ürünleri yeşertme,
d. Felaketleri önleme ya da düşman üzerine yollama,
e. Hastaları iyi etme,
f. Ateşe hükmetme,
g. Sihirli uçuş,
h. Ruhunu bedeninden ayırma,
i. Göğe çıkma veya yeraltına inmeden
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ibaret,123 bir şamanın ana görev ve kabiliyetlerinden çoğunu izhar ederler. Ancak Şamanizm’in burada sayılan hususlara, Türklerde mevcut çok çeşitli
dinlere ait inançlardan bir kısmını önemli ölçüde kendi bünyesine aldıktan
sonra sahip olduğu unutulmamalıdır. Bu arada özellikle Gök Tanrı unsuru bu
sistemin vazgeçilmez parçalarından biri haline gelmiştir.
Velilerin sahip olduğu bu kabiliyetler ya da kerametler klasik ve çağdaş
tasavvuf edebiyatında “Cenab-ı Hakk’ın velî denilen sevgili kullarına ihsan ve
inayeti” şeklinde değerlendirilmektedir. Bu itibarla çok eskiden beri, adı, yazılı
kaynaklara geçmiş veya geçmemiş, dünyaca meşhur olmuş yahut halk arasında
dar bir şöhret çerçevesi içinde kalmış velilerin bu gibi kerametlere sahip oldukları düşünülmüş ve bu yolda menkabeler nakledilmiştir.124 Hacı Bektaş, Hacım
Sultan, Abdal Musa ve benzeri Türkmen babalarının menkabelerinde esas unsur olarak Şamanizm görülmektedir.125
1. Sihir ve Büyü Yapmak:
Şamanların temel görevlerinden ve özelliklerinden biri sihirbazlık ve büyücülüktür.126 Şamanlar özellikle bu sihirbazlık ve büyücülük sıfatları sayesinde
eski Türk toplumunda üstün bir mevkie sahip olmuşlar ve değişik dinlere, hatta İslamiyet’e girildikten sonra da bu mevkilerini kaybetmemişlerdir.127 Ancak
Budizm’in Uygurlar arasında yayılmasından sonra Şamanların eski itibarlarını
biraz yitirdikleri ileri sürülmektedir.128
XIII. yüzyılda Anadolu’ya göçlerle gelip yerleşen Türkmen babalarının,
eski Türk Şamanlarının İslamileşmiş şekilleri olduğu kabul edilmektedir. 129 Bu
durumda, eski Şamanların İslami bir kimliğe bürünmüş yeni temsilcileri olan
bu Türkmen babalarının da, bu kimliklerine uygun olarak müspet anlamda,
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yani iyilik yapmak, problemleri çözmek maksadıyla sihir ve büyü ile uğraşmaları tabiidir.130
Sihirbazlık ve büyücülük ile ilgili Menakıbu’l-Kudsiyye’de bazı telmihler
vardır.131 Baba İlyas’ın son derece mahir bir sihirbaz olduğu ve hiçbir sâhir’in
bu konuda ona erişemeyeceği, müritlerinin de kendi gibi câdû (büyücü) oldukları söylenmekte, büyücülük kudretiyle, üstlerine gelen askerleri mahvedecekleri ima edilmektedir.132 Baba İlyas ve müritlerinin sihir ve büyü yapmasını
bilen bir Türkmen babası olduğu, onun baş halifesi Baba İshak’tan da yine sihir
ve büyü yapan, muskalar yazan, hastaları iyileştiren ve beraberliği bozulmuş
karı kocaları birbirine bağlayan münzevi bir şeyh olduğu nakledilmektedir. 133
Tıpkı eski Şamanlar gibi Türkmen babaları da bu sihri kuvvete irsiyet yoluyla nadiren sahip oluyorlar; bunu geliştirmek için uzun bir inziva dönemi
geçiriyorlardı.134 İşte Baba İshak da bu yolu takip etmişti. Sihir ve büyünün
Müslümanlıkta kesin yasaklanması, Sünni çevrelerde Türkmen babalarının iyi
gözle görülmelerine engel olmuş, bu yüzden çoğu defa büyücü manasına gelen
câdû kelimesi ile tavsif edilmişlerdir. Baba İlyas müridlerine câdû denilmesinin
sebebi budur. XIII. yüzyılın ileri gelen Türkmen babalarından Sarı Saltık için de
yine aynı terimin kullanıldığını görüyoruz.135 O da sihir ve büyüden anlayan bir
şahsiyetti.136 Koyun Baba da Osmancık’ta sihir ve büyü yaparak halkı kendisine
bağlamak ve böylece sapkınlığa düşürmekle itham olmuş ve kendisini yakala-
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maya gelenlere kerametiyle engel olmuş ve onları sehhar (sihirbaz) olmadığına
ikna ve hatta kendine mürid etmiştir.137
2. Hastaları İyileştirmek:
Şamanların en önemli görevlerinden biri de ayinler yaparak hastaların
vücuduna giren cinleri ve kötü ruhları kovmaktır. 138 Bugün Doğu Türkistan’da
hastalık tedavisi için uygulanan Şamanist işlemler İslami bir kılıkta devam etmektedir. Altay Şamanlarının ayini, İslami dualar, Peygamber ve velilerin isimleri karıştırılarak İslamileştirilmeye çalışılmıştır. Perihan (Farsça “peri çağıran/peri okuyucu”) denilen bu Müslüman Şamanlar bu yolla kendilerini koruyabilmişlerdir.139
Günümüzde Anadolu’da da okuyup üflemek, ip bağlamak, muska yazmak vs. usullerle hastalık tedavi etmeye çalışan kimseler vardır. Halk arasında
genellikle hoca diye tanınan bu şahıslar, gerçekte Şaman kalıntısı kimselerden
başka bir şey değildirler. Tıpkı Doğu Türkistan’daki meslektaşları gibi, onların
da Yıldızname ve benzeri, özel olarak düzenlenmiş, içine ayetler, peygamber
isimleri, Allah’ın isimleri karıştırılmış birtakım kitapları vardır. Yazdıkları
muskalar da aynı mahiyettedir. Bunlardan başka Anadolu’da cindar (cinci)
adıyla bilinen ve hastaların vücuduna girdiğine inanılan cinleri kovarak yahut
emrindeki cinlerle geleceği ve gaybı keşfederek birtakım kehanetlerde bulunan
kişilerin de, Şamanistler arasında yardımcı ruhları çağırarak hastanın içinden
fena ruhları çıkarmaya çalışan veya geleceği öğrenen Şamanlardan farkı olmadığı ortadadır. Yüzlerce yıldan beri İslamiyet, Anadolu’da dahi Şamanizm’in bu
ana fonksiyonunu silip atamamıştır.140 Menakıbu’l-Kudsiye’de Baba İlyas’ın ileri
gelen halifelerinden Hacı Mihman’ın, nefesiyle hastaları iyileştirdiği ve bu kerametin, şeyhi tarafından kendisine bağışlandığı anlatılır.141 Veli Baba Menakıbnamesi’nde de Veli Baba’nın felçli, saralı hastaları iyileştirdiği anlatılır.142
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3. Gayp’tan ve Gelecekten Haber Verme:
Menkıbelerin önemli bir kısmında kahramanlar, müritlerini gaipte olup
bitenlerden, gelecekte vuku bulacak olaylardan haberdar eden kişiler olarak
görülmektedirler. Hacı Bektâş kendisini Sulucakrahöyük’ten kovan Kırşehir
valisi Nureddin Caca’ya, makamından azledileceğini ve işkence göreceğini
bildirmiş aynen dediği gibi olmuştur. Atıldığı zindanda gözleri kör olmuş ve
orada ölmüştür.143 Aynı şekilde suçsuz bir adamı hapisten çıkarması için başvurduğu Kayseri beyinden ret cevabı alan Hacı Bektâş, ona da idam edileceğini
haber vermiştir. Bey ona söylediklerinden dolayı kızmışsa da, şeyh gittikten
biraz sonra sultanın adamları gelerek kendisini alıp götürmüşler ve onun haber
verdiği şekilde öldürmüşlerdir.144 Abdal Musa, tekke inşa etmek maksadıyla
kazdıkları temelden çıkan bir kazan dolusu altının sahiplerini bildirmiş, gerçekten de kısa bir müddet sonra sahipleri çıkagelmişlerdir. 145 Otman Baba, Fatih’in
İstanbul’u fethettiği gün, fetih saatinden önce sabah erkenden Tırnova şehrinin
köprüsü yanında bir kaya üzerine çıkarak “Allahu Ekber! İstanbul’u aldık” diye
bağırmış, gerçekten fetih bundan bir müddet sonra, yani kuşluk vakti vuku
bulmuştu.146
Gaybtan ve gelecekten haber verme konusunda uygulanan iki ana
usul vardır. Bunların ilki, ruhun geçici olarak bedenden ayrılıp gizli âlemlerde
dolaşmak suretiyle gayb bilgilerini alması, ikincisi, göğe yükselerek Tanrı’nın
yanına gidip gelecekte olup bitecekleri bizzat ondan öğrenmesidir. 147 Kaynaklarda bu iki tipe ait örnekler vardır.
a. Ruhun Bedeni Geçici Olarak Terk etmesi (Transmigrasyon):
Menakıbu’l-Kudsiye’de anlatıldığına göre, Baba İlyas’ın oğullarından Yahya Paşa, istediği zaman “bir sipahinin atını koyup gitmesi gibi” bedenini terk
edip bir müddet sonra tekrar dönmektedir. Bazen bu terk ediş kırk gün, hatta
iki ay sürmektedir.148 Otman Baba, zaman zaman, tekbir getirip namaza başla-
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dığı an, cisminden çıkıp gider, bir saat sonra tekrar cismine girerek rükû ve
secde yapardı. Kendisine nereye gittiği sorulduğu vakit, evliyanın ruhunun ara
sıra bedeninden ayrılarak “Âlem-i ulviyet”i seyre gittiği cevabını verirdi.149
Yahya Paşa ve Otman Baba vecd ve istiğrak haline girdiklerinde ruhları bedenlerini terk etmekte, duruma göre kısa veya uzunca bir müddet başka yerlerde
dolaştıktan sonra yeniden bedenlerine girmektedir. Ruh bu dolaşmayı yaparken beden yerinde hareketsiz kalmaktadır. XIII. yüzyılın ünlü Türkmen şeyhlerinden Barak Baba’nın da bu şekilde vecd ve istiğrak haline girdikten sonra
geleceğe dair birtakım kehanetlerde bulunduğu hakkında kaynaklarda haberler
vardır.150 Bu menkabelerde anlatılanlar değerlendirilecek olursa, Şamanizm’de
mevcut bir olayla karşı karşıya bulunulduğu anlaşılır.
b. Göğe Yükselip Tanrı ile Konuşma:
Bu motifle ilgili sadece Menakıbu’l-Kudsiye’de iki menkabe vardır. Bunlardan biri, Baba İlyas’ın küçük oğlu Muhlis Paşa, öteki onun oğlu Âşık Paşa’ya
dairdir. Muhlis Paşa babasının intikamını almak için harekete geçmiş ve Selçuklu Sultanı II. Giyaseddin Keyhüsrev’e karşı ayaklanma teşebbüsünde bulunmuştur. Sultan kendisini yakalayarak çeşitli işkencelerle öldürmeyi denemiş,
fakat başaramayınca anlaşma yoluna giderek valilik teklif etmiştir. Muhlis Paşa
bu teklife karşı, hareketlerinin Allah’ın emriyle olduğunu, Allah’ın ona yeryüzünün iktidarını bağışlayacağını bizzat bildirdiğini söylemiştir.151Âşık Paşa’yla
ilgili menkabede onun tıpkı Hz. Muhammed’in miracı gibi, Allah’ın katına
çıkarak onunla bizzat görüştüğü, gizli âlemleri baştanbaşa seyrettirildiği ve
zahir batın her hususun bizzat Allah tarafından kendisine açıklandığı anlatılır.152 Her iki menkabede, yapılan iş İslami bir hava içinde tasvir edilmiş, hem
Muhlis Paşa, hem de Âşık Paşa Allah ile vasıtasız temasa geçirilerek yapacakları işlere dair ondan talimat almışlardır. Burada göğe çıkarak Tanrı ile görüşüp
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ondan birtakım bilgi ve haberler alan Şamanların hüviyeti kolayca teşhis edilebilir.
Bu konuda diğer bir örnek de Baba İlyas ile ilgilidir. Amasya’daki muharebede Selçuklu askerlerine yenilen Baba İlyas’a zafer kazanacaklarını kendilerine vaat ettiği halde niçin yenildiklerini soran taraftarlarına “Yarın Tanrı ile
konuşacağım ve sizin hepinizin huzurunda size ve bana bu talihsizliğin neden
eriştiğini soracağım.”153 der. Bu ifadeler, seyircilerinin huzurunda Gök Tanrı ile
temasa hazırlanan bir Şaman’ın sözleri gibidir. Bu menkabede dikkat çeken bir
nokta da, Tanrı ile istediği zaman temas kurabilen üstün kabiliyetli bir din
adamının siyasi iktidarı ele geçirme çabasıdır. Şamanların zaman zaman bu
manevi güçlerine dayanarak iktidar olma çabaları onların çoğunlukla kabile
şefleriyle özdeşleştirilmeleriyle alakalıdır. Zira şefin her şeyi bilmesi, eski atalarının ruhlarıyla olduğu kadar gizli güçler ve yeraltı ruhlarıyla da ilişkisi olması
gerekiyordu. Bunu da ancak “beyaz elbise” giyip, “beyaz at”a binen, yönetici
durumunda olan Şamanlar yapabiliyorlardı.154
Altaylar’da da eski Şamanların göğe çıkarak Tanrı ile konuşma ve haberleşme gücüne hala inanılmakta, çağdaş Şamanların bu gücü gösteremedikleri,
bunun yerine göğe seyahat işinin temsili olarak yapıldığı, Gök Tanrı’ya “beyaz
at” kurban edildiği, Şaman’ın bu beyaz atın ruhunu göğe yollarken kendi ruhunun da Tanrı katına eriştiğine inanılmakta, etrafında bulunanlara seyahati
sırasında gördüklerini ve tanrı ile neler konuştuğunu anlatmaktadırlar. 155 Dede
Korkut Kitabı gibi bazı İslami devir metinlerindeki “Allah Teâlâ ile haberleşeyim”, “Götürdüğün göğe yetiren görklü Tanrı”156 ve benzeri ifadeler, Tanrı ile
konuşmaya giden Şamanın sözlerini hatırlatmaktadır.
4. Tanrı’nın İnsan Şeklinde Görünmesi (Antropofani):
Bu Şamanist motif, sadece Menakıbu’l-Kudsiye’de yer almaktadır. İslami
unsurlarla gizlenmiş bu menkabeye göre, bir gece Âşık Paşa zaviyesindeyken
nurani yüzlü biri gelerek kendisini “ilm-i ledünni” ıssının, yani Tanrı’nın çağır-
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dığını söyler. Miraç hadisesinde Hz. Muhammed’e yapıldığı gibi “inşirah-ı
sadr” denilen kalbin göğüsten çıkarılıp temizlenmesi ameliyesi Âşık Paşa’ya da
yapılır. Bundan sonra o kişi, şeyhi bir makama getirir; kendisi dışarıda kalır.
Şeyh içeri girdiğinde nurlar içinde pırıl pırıl parlayan “Kaba Türk” suretinde
ihtiyar bir zat görür. Fakat şiddetli nur yüzünden fazla bakamaz, yüzünü beri
yana çevirmek zorunda kalır. İşte Âşık Paşa ilm-i ledünnîyi, yani gizli şeylere
ait Allah katında olan ilmi, bu “Kaba Türk” suretindeki ihtiyardan, daha doğrusu Tanrı’dan öğrenmiştir.157
Tanrı’nın bir ihtiyar şeklinde göründüğüne dair eski bir Şamanist inanç,
bu menkabede Hz. Muhammed’in miracına benzetilerek İslami bir çehreye
büründürülmüştür. Bu inancı yansıtan tipik Şamanist masallara bugün Altaylar’da da rastlanmaktadır. Pek çok Altay efsane ve masalında Tanrı hep böyle
“gök sakallı ihtiyar” kılığında görülmekte Kırgızlarda Tanrı’ya Kojo-Kuday denilmekte, bazen de sadece Kojo, yani Koca kelimesi kullanılmaktadır. 158
Kızılbaşlar arasında akaid ve ilmihal kitabı görevi gören İmam Cafer Buyruğu’nda Tanrı’nın insan suretinde görüneceği inancını bulmak kabildir. 159 Yine
Buyruk’a göre “Hakk Teâlâ hazreti mümin ve Müslim ve derviş ve sufi kullarına yedi kimsenin suretinde görünür. Birinci: kendi suretinde; ikinci: üstad suretinde; üçüncü: pir (ihtiyar) suretinde; dördüncü: kendinin sevdiği suretinde;
beşinci: on dört yaşında masum pak suretinde; altıncı: muhabbeti (karısı?) suretinde; yedinci: otuz üç yaşında cennet ehli suretinde görünür.” 160 Görüldüğü
üzere, burada da Tanrı’nın kullarına bazen ihtiyar bir insan şeklinde görüneceği
inancı vardır. Buyruktaki bu inancın da Şamanist menşeli olduğu açıktır. 161
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5. Tabiat Kuvvetlerine Hâkim Olmak:
Alevi-Bektaşi menkabelerinde en çok görülen inanç motiflerinden birisi
de, tabiat kuvvetleri üstünde hâkimiyet kurabilmek, onları istenildiği gibi yönlendirmektir. Eski Türkler arasında bu şekilde tabiat kuvvetleri üzerinde hâkimiyet kurabilme telakkisi, İslamiyet’in kabulünden çok eskidir. Hunlar’da,
hükümdar semavi menşeli olduğu için yağmur, kar, dolu yağdırabilme ve fırtına çıkarabilme kudretine sahipti. Hunlar, düşmanlarını fırtına, yağmur, dolu
vs. çıkararak savaşta perişan ediyorlardı.162 Göktürkler’de de hükümdarın aynı
şekilde semavi menşeli olduğuna inanılmaktadır. Göktürkler devlet kurmadan
evvel, Apangu adlı komutanlarının kardeşlerinden biri, bu semavi menşei dolayısıyla tabiat kuvvetlerini yönlendiriyor, fırtına, rüzgâr çıkarıyor, kar ve yağmur yağdırıyordu.163
İslamiyet’in kabulünden sonra hem Müslüman Türkler’de hem de Müslümanlığa henüz girmemiş olanlar arasında Şamanlar vasıtasıyla bu gibi tabiat
olayları meydana getirilmeye devam edildiğine dair Müslüman kaynaklarda
pek çok haber vardır. Bunlarda Şamanlarca “yâda taşı” denilen bir taşla fırtına
vs. tabii kuvvetlerin istenildiği şekilde yönetildiği anlatılmakta, Müslüman
Arapların bunlara inanmadıkları, ama gözleriyle gördükten sonra inanmak
zorunda kaldıkları nakledilmektedir.164
6. Ateşe Hükmetmek:
Şamanizm üzerine yapılan araştırmalarda Şamanların birtakım sihri tecrübeler sonunda ateşin yakıcı etkisini yok etme gücünü kazandıkları tespit
edilmiştir. Bir Şaman bu sayede rahatça vücudunun her tarafını ateşe karşı duyarsız ve yapacağı tahribatı etkisiz hale getirebilmektedir.165
Bektaşi menakıbnamelerinde en sık geçen Şamanist motiflerden biri de
ateşe hükmetmektir. Hacı Bektâş-ı Velî’nin Tatarları Müslüman etmekle görevli
halifesi Can Baba, Tatar hanı Kâvus Han tarafından gerçekten veli olup olmadığını anlamak için, büyük bir ateş üstünde kaynayan kocaman bir kazanın içine
sokulur. Can Baba üç gün üç gece ateşte kaynar. Kapağı açtıklarında onu kaza-
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nın dibinde sapasağlam oturmuş bulurlar. Bu defa doğrudan doğruya ateşin
içine girmesini isterler. Can Baba, Han’ın keşişiyle birlikte olmak şartıyla kabul
eder. Kesiş mahcup olmamak için teklifi kabul eder ve bir tepe üzerinde yakılmış kocaman ateşin içine beraberce girerler. Kesiş yanıp kül olur ama Can Baba
yine sağlam çıkar. Tatarlar gördükleri bu keramet karşısında Müslümanlığı
kabul ederler.166 Benzer motifler Baba İlyas, Hacım Sultan, Burhan Abdal, Abdal
Musa, Sarı Saltık, Demir Baba gibi pek çok Türkmen babası için de nakledilir. 167
Nakledilen olaylardaki ateşe girip yanmama yahut ateşin yakıcı, yok edici kabiliyetini kontrol altına alabilme durumu, cereyan edişi itibariyle Şamanist
bir mahiyet arz etmektedir. Ancak özellikle Hz. İbrahim’le ilgili mucizenin bulunması, bu Şamanist inancın devamına uygun bir ortam hazırlamış ve pek çok
menkabede rahatlıkla kullanılmasını temin etmiştir.168
7. Kemiklerden Diriltmek:
Kemik çok eski çağlardan beri insan ve hayvan vücudunun en devamlı
unsuru olarak görülmüştür. Bazı kavimlerdeki inançlara göre, ölümsüz olan
ruh, kemiklerde bulunmaktadır. Bu sebeple Türkler, Moğollar ve bazı kavimlerde kemik, saygı duyulan bir nesne olarak görülmüş, avlanan hayvanların eti
yendikten sonra kemikleri titizlikle korunmuştur. Aynı şekilde, İslam öncesi
eski Türklerde de kurbanların etleri yenildikten sonra kemikleri kırılıp parçalanmaz büyük bir itina ile gömülürdü. Bu telakkinin temelinde Şamanizm kaynaklı yeniden dirilişin kemikler sayesinde olacağına dair bir inanç vardır. Bu
suretle o hayvanın yeniden dirilerek Tanrı’ya ulaşacağına inanılırdı. Kemiklere
bir zarar verildiği yahut birkaçı eksik olduğu zaman o hayvanın sakatlanacağı
düşünülmekte idi.169 Buradan hareketle Türkler ve Moğollar arasında düşmanın
tekrar dirilip güçlenmesini engel olmak için öldürüldüğü zaman cesedini ve
dolayısıyla kemiklerini yakma inancı teşekkül etmiştir. Bu inancın etkisiyle
hareket eden Türkler ve Moğollar’ın büyük düşmanlarının cesetlerini bazen
gerekirse mezarlarından çıkararak yaktıklarına dair örnekler vardır. Cengiz
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Han’ın oğlu Tuluy, Merv’de Sultan Sencer’in, Tus’da Harun Reşid’in Gazne’de
Gazneli Mahmud’un mezarlarını açtırarak çıkan kemiklerini yaktırmıştır. Aynı
şekilde Harezmşah Muhammed’in cesedi de, yakılmak üzere Cengiz Han’a
gönderilmişti. Bazı araştırmacılar, Şah İsmail’in, benzer uygulamalarının sebebinin de, hakaret kastı ile değil, bu şahsiyetlerin maneviyatından ebediyen bir
zarar görmemek inancı ile olduğu görüşündedirler.170
Kemiklerden dirilme inancı bugün de Altaylı Şamanistler ve Müslüman
Türklerde mevcuttur. Ayinlerde kurban edilen hayvanların kemikleri kırılmaz;
köpeklere verilmez; ya yakılır ya da gömülür. Bazı özel ayinlerde ise, kurbanın
kemikleri bir torbada toplanıp kayın ağacına asılır.171 Anadolu’da yaygın inanca
göre, insanın kuyruk sokumunda bulunan kemiği asla çürümez. Çünkü kıyamet gününde insanlar bu kemikten dirileceklerdir.172
Vilâyetnâme’de aktarıldığına göre Hacı Bektaş’a yeni mürit olmuş biri,
onu ve müritlerini evine yemeğe davet eder. Yemek için evinde ne kadar kuzusu varsa hepsini keser. Yenilip içildikten sonra Hacı Bektaş ev sahibini çağırtarak kendisine ne derece candan bağlı olduğunu ispat eden bu hareketinden
dolayı onu tebrik eder. Sonra müritlerine, yenilen her kuzunun kemiklerini
birbirine karıştırmadan ayrı ayrı kendi derilerinin içine koyulmasını ve başlarının da yanlarına bırakılmasını emreder. Hünkâr kalkıp iki rekât namaz kılar ve
dua eder. Dua biter bitmez kuzuların hepsi dirilerek ayağa kalkar. 173 Benzer bir
menkabe Vilayetnam-i Sultan Şucauddin’de de anlatılmaktadır.174 Görüldüğü
üzere nakledilen her iki menkabede de kemiklerden dirilme inancı dile getirilmektedir.
8. Kadın ve Erkek Beraber Ayin (Âyin-i Cem)
Türkler’de kurban merasiminin kadınlı erkekli bir içki ve ziyafet sahnesiyle sona erdiği, bu sırada içkiler içildiği, Şaman eşliğinde ilahiler söylenerek
toplantının devam ettiği, kadınların asla içkiyi fazla kaçırmadıkları, aşırı hare170
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kete teşebbüse yeltenenlerin ikaz edildikleri nakledilmektedir. 175 Altaylar’da da
benzer bir merasimin olduğu, ekşi sütten bir içki hazırlandığı ve topluca içildiği, kadınlı erkekli topluluğun daire şeklinde herkesin yaş ve mevkiine göre
oturduğu nakledilmektedir.176 Yakutlar’da da “ısı-ah” denilen bir ayin yapılır,
topluca kımız içilirdi. Şamanların yönettikleri bu ayinlerde kadın erkek bir yerde toplanarak el ele tutup bir daire meydana getirirlerdi. Sonra “hu” diyerek
raks etmeye başlarlardı. Bazen de Şaman yalnız dans eder veya dokuz erkek,
dokuz kadın kendisine eşlik ederdi.177
Şamanist Türkler’in uyguladıkları bu kadınlı erkekli dini ayin ve merasimler, Müslümanlığın kabulünden sonra özellikle göçebeler arasında devam
etmiştir. Yeseviliğin, göçebe Oğuz çevrelerinde, onların hayat tarzına uymak
zorunda kaldığı, bu arada Şamanizm’den kalma kadın-erkekli toplantıların
Yesevilik’te de olduğu söylenmektedir.178 Aynı şekilde Vefailik tarikatının kurucusu olan Tacu’l-Arifin Seyyid Ebu’l-Vefa Bağdadi’nin de benzer şekilde
kadın ve erkeklerden müteşekkil müritleriyle karışık ayinler yaptığı ve müridlerinden bir kısmının Türkmenler’den oluştuğu bilinmektedir. 179
Kadın-erkekli bu ayinlerin eski İran’da da bir gelenek olduğu ve özellikle
Maniheistler’in bu tip ayinler yaptıklarına dair bilgiler mevcuttur. IX. yüzyılda,
Babek’in taraftarları olan Hurremiler’de de mevcut olduğu Müslüman kaynaklarca nakledilen kadın-erkek karışık bu ayinlerin,180 Maniheizm’le bir ilgisi olduğu söylenmektedir.181 Türklerin Maniheizm’i de kabul ettikleri dikkate alınırsa, eskiden mevcut olan bu Şamanist geleneğin bu İran dinine geçtikten sonra
da devam ettiği182 ve bu hüviyetiyle Yesevilik, Vefailik gibi Türkmen tarikatlarına girerek yaşadığı düşünülebilir. Bu iki tarikatı bünyesinde barındıran Babai
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Radloff, Sibirya’dan, II, 56-57.
Potapov, “Göçebelerin İptidai Cemaat Hayatlarını Anlatan Çok Eski Bir Adet”, terc. R. Uygun,
TD, 15 (1960), s. 71-84.
Yaltkaya, Ş. “Eski Türk Ananelerinin Bazı Dini Müesseselere Tesiri” II. Türk Tarih Kongresi, İst.
1943.
Köprülü, İlk Mutasavvıflar, s. 33-34; “Bektaşiliğin Menşeleri”, s. 127.
Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançları, s. 177.
Bağdadi, el-Milel, s. 268-269.
Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançları, s. 178.
Maniheizm’in Türkler üzerindeki etkisinin gerçekte sanılandan daha fazla olduğu, yeni buluğa
ermiş bir gencin topluluğa kabul edilmesi için yapılmakta olan özel merasimin, Kızılbaşlardaki
oğlan ikrarı ayini (bkz. Buyruk, s. 52-53.) ile karşılaştırılmasından anlaşılmaktadır.
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hareketinin bu geleneği sürdürdüğü ve nihayet XV. yüzyılda teşekkül eden
Bektaşiliğe bu kanalla geçtiğini söylemek mümkündür. Bektaşi ve Kızılbaş
zümrelerde büyük bir titizlik ve sadakatle yüzyıllardan beri yapıla gelen Ayin-i
Cem’in aslı bu olmalıdır.183 Bu konu Buyruk’ta “Kırklar Meclisi” denilen kadın
erkek karışık yapılan cemde anlatılmaktadır.184 “Alevilerde Cem demek Kırkların Cemi’ini taklit etmek, yani onu canlandırmaktır”.185
Baba İlyas’ın kadın erkek yetmiş iki bin müridi bulunduğu, bunların birbirlerine karşı asla nefis lezzeti duymadıkları, bir arada bulundukları halde,
birbirlerinin kadın mı, erkek mi olduklarının farkına varmadıkları ifade edilmektedir.186 Aynı şekilde, Rum Erenleri’nin Bacı denilen kadın velilerle bir arada oturup kalktıkları, Hacı Bektaş-ı Veli’nin şu menkıbesinden anlaşılır. O, Rum
diyarına gelirken, Rum erenlerine gıyaben selam verir, selam o sırada mecliste
onlarla birlikte oturan Fatma Bacı’ya malum olur; ayağa kalkıp selamı alır,
Erenler kimin selamını aldığını sorarlar; o da Rum’a yeni gelen bir erenin selamını aldığını söyler.187
Alevi-Bektaşilerde kadının ibadete katılması hususu zamanla yeni açılımlar kazanarak kadın-erkek eşitliği şeklinde algılanmaya başlanmış ve cemlerde
namaz ve niyaz birlikte yapıla gelmiştir. Günümüz Bektaşilerinden Mustafa
babanın eşi Ana Bacı kendisiyle yapılan röportajda “ceme de, muhabbete de
katılır, nazmımızı, niyazımızı birlikte yaparız” sözleriyle dile getirmektedir. 188
Bektaşilerdeki bu durum için Vilâyetnâme’de adı sıkça ve Hacı Bektaş’la birlikte geçen “Kadıncık Ana” örnek bir model kabul edilmektedir.189
9. Tahta Kılıçla Savaşmak:
Şamanist gelenek ve uygulamalarla ilgili aktarılan bilgilerden biri de Şamanların ayin yaparken vecd haline girebilmek için çaldıkları davuldan başka
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Ayin-i Cem hakkında bazı yorumlar için bkz. Melikoff, “Kızılbaş Problemi”, Uyur İdik Uyardılar,
s. 51; aynı yazar, Hacı Bektaş: Efsaneden Gerçeğe, s. 263-269; Eröz, Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, s. 96116 vd.
Buyruk, Nşr. Sefer Aytekin, s. 157.
Melikoff, “Kızılbaş Problemi”, Uyur İdik Uyardılar, s. 67.
Menakıb-Kud, v. 15a-b.
Vilâyetnâme-HBV, s. 18.
İ. Selçuk, G. Saylan, Ş. Kalkan, Türkiye’de Alevîlik ve Bektâsîlik, İstanbul 1991, s. 174 vd.
Öz, Baki, Alevîlik Tarihinden İzler, s. 53.
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tahta kılıç kullanmalarıdır. Onlara göre tahta kılıç; şer kuvvetlerle (kötü ruhlar)
mücadele için bir savaş aracıdır.190
Bektaşi velilerinin ortak bir yanları da, tahta bir kılıca sahip olmaları, bununla yerine göre ejderha, yerine göre kâfirlerle savaşarak onları öldürmeleridir. Vilâyetnâme’de tahta kılıcın bu fonksiyonu açıkça görülmektedir.
Vilâyetnâme’de anlatıldığına göre; bir gün Horasan halkından bir grup ülkelerini zapt ve yağma eden Bedahşan ahalisini şikâyet için Ahmet Yesevî’ye gelip
yardım isterler. Şeyh nefes oğlu Kutbuddîn Haydar’ı Horasanlı Müslümanlara
yardım için gönderir. Fakat henüz on iki yaşında olan Haydar yenilerek esir
düşer. Bunun üzerine şeyh, hem onu kurtarmak hem de Bedahşanlılar’ı yenmek üzere Hacı Bektaş’ı görevlendirir. Kendisini uğurlarken beline tahta kılıcını kuşatır. Bedahşan iline giden Hacı Bektâş, kâfirlerle savaşarak onları yener
ve Kutbuddîn Haydar’ı kurtarır. Bedahşanlılar Hacı Bektaş’tan gördükleri bir
takım kerametler sayesinde Müslümanlığı kabul ederler. 191
Vilâyetnâme’nin değişik yerlerinde bu Şaman kültü olan tahta kılıçtan
bahsedilir. Bir çoban iken, temiz yürekliliğini beğenen Hacı Bektaş’ın lütfuyla
velilik mertebesine yükselen ve daha sonra şeyhe halife olan Sarı Saltık Rumeli’de İslam’ı yaymakla görevlendirildiğinde Hacı Bektaş tarafından beline tahta
kılıç kuşatılır. Sonradan Sarı Saltık Rumeli’ye geçip Kaligra (Bulgaristan) denilen yerdeki ejderha ile mücadeleye tutuşunca bu tahta kılıçla ejderhanın başını
kesmiştir.192 Hacı Bektaş’ın tahta kılıç kuşattığı bir başka halifesi de, Hacım
Sultan’dır. Hacım Sultan kılıcın gerçekten kesip kesmeyeceğini denemek için,
bir dervişin tekkeye su getirdiği katıra çalmış, onu iki parçaya bölmüştü. 193 Abdal Musa da Kızıl Deli (Seyyid Ali) Sultan’a Rumeli’ni fethe göndermeden önce
beline tahta bir kılıç kuşatır.194
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İnan, Şamanizm, s. 80.
Vilayetname- HBV, 1-13.
Vilâyetnâme- HBV, s. 45-47. Sarı Saltık’ın bu tahta kılıcından Saltıkname’de de sık sık söz edilmektedir. Sarı Saltık’ın kâfirleri “hıyar mânendi doğradığı” bu tahta kılıç (bkz. v. 106a), hurma ağacından yapılmış olup bizzat Hz. Muhammed tarafından kendisine verilmek üzere Hızır Alehisselam’a teslim edilmişti (bkz. v. 249a). Burada, Hz. Muhammed ve Hızır Aleyhisselam gibi iki
İslami motif bu Şamanist unsuru İslamileştirmeye yetmiştir.
Vilâyetnâme-HBV, s. 45-47.
Vilâyetnâme-AM, s. 28-29.
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Tahta kılıç, bu kimselerin, velilik yönlerinin yanında bir de gazilik taraflarının olduğunu gösterir. Bunların çoğunun ilk devir Osmanlı fetihlerine katıldıkları bilinmektedir. İlk devir Osmanlı kaynaklarında, anlatıldığına göre, Menteşe taraflarında “uryan derviş” bütün o havaliyi elindeki tahta kılıçla fethetmiş, halkın bir kısmını öldürüp bir kısmını da Müslüman yapmıştır. 195 Bu örneklere bakarak o devirde bu şekilde hudutlarda savaşan ve isimleri yazıya
geçmemiş daha pek çok derviş bulunduğu düşünülebilir. Tahta kılıç bunların
adeta sembolü gibi olmuştur. Tahta kılıç geleneğinin aynı zamanda mürşitlik
alameti sayıldığı ve sadece bu mertebede bulunanların tahta kılıç taşıyabilecekleri anlaşılıyor.196
V.

UZAK

DOĞU

VE

İRAN

DİNLERİ

KAYNAKLI

İNANÇ

MOTİFLERİ
Burada incelemeye çalıştığımız tenasüh, hulûl, şekil değiştirme, ateş kültü gibi büyük bir kısmı Budizm’e, Zerdüştilik, Maniheizm, Mazdeizm ve Mazdekizm’e çıkan motiflerin, menakibnamelerde ve nefeslerde önemli yeri vardır.
Bunlar, hem tarihte hem günümüzde, Bektaşi ve Kızılbaş topluluklarının inanç
sistemlerinde en az eski Türk inançları veya Şamanizm kaynaklı inanç motifleri
kadar yer tutmuşlardır.197
1. Tenasüh (Reenkarnasyon, Metampsikoz) İnancı: Yeniden Bedenleşme
Tenasüh genel bir tarifle, öldükten sonra, insan ruhunun başka bir kalıba
geçerek hayatını sürdürmesidir. İnsan ruhunun insana, hayvana, bitkiye veya
cansız bir varlığa göç etmesi gibi çeşitli biçimleri olan bu inancın, en hâkim
olduğu, en fazla işlenip geliştirildiği yer Hindistan’dır. Burada doğan Budizm,
tenasühü kendi doktrininin temeli yapmıştır.
İslam inancıyla bağdaşır yanı bulunmayan Tenasüh inancı İslam tarihinde muhtelif heterodoks ve bâtıni mezhep ve tarikatlarda geniş çapta yer bul195
196
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Tevarih-i Al-i Osman, s. 11.
Benekay, Yaşayan Alevilik, s. 17-18; XVII. Yüzyıl Kızılbaş şairlerinden Gedâ Muslu’nun şu dörtlüğü, bu geleneğin Hz. Ali’ye bağlandığını açıklıyor. Bkz. Samancıgil, Kemal, Alevi Şiirleri Antolojisi, İstanbul, 1946, s. 72.
Erenler serveri ol sırrım Ali
Serçeşme olmuştur Urumeli’ne
Ağaçtan Zülfikar ol gerçek veli
Evvel tekbir aldık pîrin beline
Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançları, s. 183.
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muş; hatta Ehli Hak (Aliilahilik), Yezidilik, Nusayrilik gibi bazı mezheplerde
temel doktrin olmuştur. Türkiye’de ise Kızılbaşlık ve Bektaşilik, bu inanca geniş
yer verir.198
Burada Bektaşilikte önemli bir yer tutan ve tenasühle yakından ilgili olan
Devir Nazariyesi’ne değinmemiz gerekir. Devirin, tasavvuf çerçevesi içinde aldığı anlam, dönen zaman kavrayışıyla ilgilidir. Göçerlerde, mevsimlerin geri dönüşleriyle oluşan zaman kavramı, kendiliğinden dönen bir “çember” düşüncesine yol açmıştır.199 Devriye Yaradan’ın yaratılanla birleşmesi, diriliş çemberi,
yeniden bedenleşme, biçimlerden geçme, Vahdet-i Vücûd anlamına gelmektedir.200 Devir nazariyesinin Hurufiler yoluyla Bektaşiliğe giren, Vahdet-i Vücud’un onlara özgü bir yorum olduğu ifade edilmektedir.201
Tenâsüh inancı menakıbnamelerde ve nefeslerde önemli bir yer tutar.
Menâkıbu’l-Kudsiye’de Muhlis Paşa’nın vefatı anlatılırken, onun ağzından şu
sözler nakledilir:
Belî hem bir dakı gelem bellü
Rum içinde ıyan olam bellü
Kimse bilmeye beni ille meğer
Beni ben bildürem beni bileler202
…………….
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Bu konuda bkz. Noyan, Bütün Yönleriyle Bektaşilik ve Alevilik, II, 51-53; 231-240; Melikoff, Hacı
Bektaş: Efsaneden Gerçeğe, s. 50-52: M. van Bruinessen, Kürtlük, Türklük, Alevilik, 182-188.
Melikoff, Hacı Bektaş: Efsaneden Gerçeğe, s. 50.
Melikoff, Hacı Bektaş: Efsaneden Gerçeğe, s. 50, 301. Devriye ayrıca bu nazariyeyi anlatan şiirlere
verilen isimdir. Bu türü ve bu inanışı en güzel bir şekilde ifade eden şiirlerden biri Şah İsmail
Hatâî’ye aittir:
Bir kandilden bir kandile atıldım
Turab olup yeryüzüne saçıldım
Bir zaman Hak idim Hak ile yandım
Gönlüme od düştü yandım da geldim. (Bkz. Ergun, S.N. Hatâî Divanı, s. 61-62. Burada birinci
kandille “tanrısal nur”, ikinci kandille süluk, nasip alma nuru kastedilmektedir. Turab Hz.
Ali’nin lakabıdır, Hatâî, kendini Hz. Ali’nin belirişi olarak görmektedir. Devir nazariyesi hakkında geniş bilgi için bkz. Abdullah Uçman, “Devir Nazariyesi ve Osmanlı Tasavvuf Edebiyatında Devriyyeler”, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, Haz. A. Yaşar Ocak, Ankara, 2005.
Çift, Salih, “Bektaşi Geleneğinde Vahdet-i Vücud ve İbnu’l-Arabî”, Tasavvuf, S. 23 (2009), s. 261.
Baha Said Bey’e göre “Bektaşilik felsefesi temelde devir ve hulule dayanmaktadır.” Baha Said
Bey, İttihat ve Terakki’nin Alevilik Bektaşilik Araştırması, Haz. Nejat Birdoğan, İstanbul, 1994, s. 149;
Ayrıca bkz. Baha Said Bey, Türkiye’de Alevi, Bektaşi, Ahî ve Nusayrî Zümreleri, Haz. İsmail Görkem, İstanbul, 2006, 2. Baskı, s. 320.
Menakıb-Kud, v. 65a.
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Bize doğmuşidi saâdet ayı
Getürün didi on yılı sayı
On birinci yıl olacak varınuz
Ta Arabkir’e sırrımı görünüz203
Bu mısralarda anlatılmak istenen, Muhlis Paşa’nın, vefatından on yıl sonra oğlu Âşık Paşa’nın doğmasıdır. Nitekim aynı eserin Âşık Paşa ile ilgili kısmında
Dede’nün nakdi, Baba’nın genci
Muhlis’ün sırrı Hacım eğlenci204
Mısralarıyla, sıra ile Dede Garkın, Baba İlyas ve Muhlis Paşa olarak görülen aynı ruhun Âşık Paşa’da yeniden zuhur ettiği bir kere daha açıkça ifade
edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle Baba İlyas sülalesinin usûl ve füruundan
gelen şeyhlerin hep aynı ruhun mazharları olduğu telakkisi vurgulanmak istenmiştir.205
Lokman Pârende’nin hacdan dönüşünü kutlamak üzere gelen Horasan
erenleri, o zaman henüz çocuk yaştaki Hacı Bektaş’ın kerametlerine bir türlü
inanmazlar. Onlara göre küçük bir çocuğun bu mertebede bulunmasına imkân
yoktur. Bunun üzerine Hacı Bektaş kendisinin aslında Şah yani Hz. Ali’nin sırrı
olduğunu bildirmek zorunda kalır. Bu defa Horasan erenleri Hz. Ali’nin biri
avucunda, diğeri alnında iki yeşil beni bulunduğunu eğer gerçekten dediği gibi
ise bu benleri göstermesini isterler. O avucunu ve alnını açarak yeşil benleri
gösterir. Gördükleri karşısında itiraz edemeyen erenler, onun gerçekten Hz.
Ali’nin sırrı olduğunu yani Hz. Ali’nin Hacı Bektaş’ın bedeninde yaşadığını
anlayıp af dilerler.206
İnsan ruhunun yine insan bedenine girmesi ile ilgili başka bir menkıbe de
Hacı Bektaş Velî’nin ölümü ile ilgilidir. Hacı Bektaş Velî vefat etmeden önce
halifesi Sarı İsmail’e bazı vasiyetlerde bulunur. Hünkâr’ın öleceğini anlayan
Sarı İsmail ağlamaya başlayınca Hacı Bektaş “Biz ölmeyiz, suret değiştiririz.”

203
204
205
206

Menakıb-Kud, v. 68a
Menakıb-Kud, v. 82a
Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançları, s. 185.
Menakıb-HBV, s. 7. Aynı menkabe ufak bir iki farkla Vilayetname-HS’da da yer almaktadır. Burada, Horasan Erenleri, Hz. Ali’nin alnında bir kara ben, sağ elinin ayasında bir yeşil ben ve sağ
omzunda bir başka ben olmak üzere üç alameti bulunduğundan bahsederler. Bkz. s. 10-11.
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diyerek onu teselli etmeye çalışır.207 Aynı şekilde Hacı Bektaş’ın vefat ettikten
sonra insan şeklinde gelerek kendi cenazesini yıkadığı, namazını kıldığı ve
gözden kaybolup gittiği belirtilmektedir.208
Vilayetnâme-i Abdal Musa’da “Sultan Hacı Bektaş-ı Veli kuddise sirruh bir
gün hayatında otururken mübarek nefesinden nutka gelüb ayıtdı: Yâ erenler!
Genceli’de genç ay gibi doğam, adım Abdal Musa çağırdıram, didi, beni isteyen
anda gelsün bulsun didi. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli vefat idicek Abdal Musa
zuhura geldi…”209 Yani burada Hacı Bektaş’ın ruhunun öldükten sonra Abdal
Musa olarak tekrar dünyaya geldiği anlatılmaktadır.
Günümüz cem ayinlerinde, okunan alevi edebiyatına ait nefeslerde, hulul ve tenasüh inançlarının izlerine rastlamak mümkündür. Bunlardan birisi şu
şekildedir:
“Pirim Hünkâr Hacı Bektaş Velî’sin
Cümlenin muradın verici sensin
Gümanım yok şek getirmem Ali’sin
Müminin namazı orucu sensin.”210
Bu şiirde iki husus özellikle dikkat çekmektedir. Birincisi, Allah’ın bazı
sıfatlarının Hacı Bektaş-ı Velî’ye atfedilmesi, ikincisi ise, Hz. Ali’nin onun bedeninde göründüğüdür.211
Tenasüh inancını yansıtan ifadeler en çok Velâyetname-i Otman Baba da
yer alır. Eserde Otman Baba tanıtılırken şu ifadeler kullanılır: “Tarih-i nebeviyyenin sekiz yüz otuz üç yılından sonra Rum vilayetinde bir kutbulaktâb zâhir oldu ve
dâvası bu idi kim Muhammed ve İsa ve Musa ve Âdem benem dir idi”.212 Bir başka
menkabede, Edirne’de münakaşa yaptığı birisine Otman Baba’nın şöyle hitap
ettiği nakledilmektedir: “Ol şehirlüye ayıtdı ki: Bak bire çirkin, gebe karınlu şehir-
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Vilayetname, s. 88.
Vilayetname, s. 89.
Vilayetnâme-i Abdal Musa, s. 1-2.
Atalay, Besim, Bektaşilik ve Edebiyatı, İstanbul, 1940, s. 62.
Bu nefesler ve menkıbelerden bir sonuç çıkarmamız gerekirse ana inanç Allah’ın önce Hz. Âdem
olarak yeryüzünde göründüğü sonra sırasıyla öteki büyük peygamberlerin bedenlerine hulul
ederek en son Hz. Muhammed’de zuhura geldiğidir. Hz. Muhammed’den Hz. Ali’ye, ondan çocuklarına hulul eden Allah, sonra imamları dolaşarak Hacı Bektaş’a, ondan sonrada Bektaşiliğin
kutsal kabul ettiği büyük evliyayı dolaşarak günümüze kadar gelmiştir. Sözengil, Alevilik, s. 122.
Vilayetname-OB, v. 20a.
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lüsü! Yüz kere yüz bin yıldır ki ben bu milke gelürem, bir taşı bir taş üzerine komadum.
Başınıza yıkılsun…”.213 Yine Edirne’de bir vesile ile münakaşa ettiği ahaliye şöyle
bağırır: “Ha zinhar bunu şöyle bilün ki ben ol istedüğünüz sırr-ı Muhammed’im ki ben
bu âleme rahmet eylemeğe geldim ve beni gören gözler var olsun.”214
Menakıbnamelerde tenasühle ilgili daha pek çok menkabe vardır. Bu
menkabeleri üç ana grupta toplamak mümkündür:
a) Bir kısmında aynı ruhun Âdem Peygamber’den Hz. Muhammed’e kadar, sırasıyla bütün peygamberlerin, daha doğrusu büyük peygamberlerin bedeninde şekillendiği, kalıp değişik olmakla beraber hepsinde tek ruhun yaşayıp
geldiği anlatılmaktadır. Bu inanç XV. yüzyılın ilk yarısından itibaren Kaygusuz
Abdal’la başlayarak Bektaşi-Kızılbaş şiirinde de sık sık işlenmiştir. Mesela Kaygusuz Abdal’’ın
Geh olur âlemulesrar olursun
Gehî Ahmed gehî Haydar olursun
Gehî Âdem gehî Şît ü geh Eyyub
Gehî Musa olursun geh Şuayyub215
Şeklindeki kıtası ile XVII. yüzyılın ünlü Bektaşi şairi Muhyiddin Abdal’ın
Âdem’in sulbünden Şît olup geldim
Nuh ile beraber tufana girdim
Bir zaman bu milke İbrahim oldum
Yapdım Beytullah’ı taş taşıdım ben216
diye devam eden manzumesi, tenasüh inancının bu şeklinin yüzyıllar
boyu tekrarlanan örneklerinden sadece ikisidir.
b) Hacı Bektaş’a ait menkabede ise, Hz. Ali’nin Hacı Bektaş olarak yeniden dünyaya geldiği belirtilmektedir. Bu inanca göre Hz. Ali’nin ruhu sırasıyla Bektaşiler’ce takdis olunan bütün büyük velilerin bedeninde zuhur etmiştir
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Vilayetname-OB, v. 58b.
Vilayetname-OB, v. 70a; Benzer menkabeler için bkz. a.g.e. v. 112b; v. 56b; v. 60a; krş. MenakıbKud, 81a. Burada Âşık Paşa’nın mısralarıyla Hz. Muhammed’in mazharı olduğu söylenmektedir.
Sevvumîn şöyleyidi hulkı ânun
Hakikat sırriydi Mustafâ’nun
Güzel, Abdurrahman, Güzel, Abdurrahman, Kaygusuz Abdal, Anakara, 1981, s. 229.
Güzel, a.g.e. s. 229.
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ki bunların başında Hacı Bektaş’ın bizzat kendisi gelmektedir. Bektaşi şairi Kul
Hasan’ın şu kıtası bunun bir başka ifadesidir:
Aslan olup yol üstünde oturan
Selman idi ana nergis götüren
Kendi cenâzesin kendi götüren
Hünkâr Hacı Bektaş, Ali kendidür.217
Bu inanca göre Hz. Ali, Hacı Bektaş’tan sonra da başka büyük evliyanın bedeninde yaşamaya devam etmiş olup bu, kıyamete kadar sürüp gidecektir. Nitekim Bektaşiler ve Kızılbaşlar, Hz. Ali’nin birçok kalıplarda her devir ve
zamanda yeryüzünde mutlaka mevcut olduğuna inanmaktadırlar.218 Hatta yukarıda Otman Baba’nın menkabesinde görüldüğü üzere, Hz. Ali bu zatın vücudunda yaşamıştır. Muhyiddin Abdal’ın şu manzumesi bu inancı yansıtır:
Ala gözlü Sultan Baba (Otman Baba)
Ululardan ulusun sen
Yedi iklim dört köşeye
Arş’a Kürs’e dolusun sen
……..
Yüzün gören yoksul bay olur
Kâfirler imana gelir
Seni sevmeyenler n’olur
Şah-ı Kerem Ali’sin sen219 mısraları bunun açık bir ifadesinden başka bir
şey değildir.
c) Üçüncü grubu teşkil eden Âşık Paşa, Abdal Musa, Sultan Şucauddin
ve Otman Baba’ya ait menkabelerde ise, büyük bir velinin ruhunun başka büyük bir veli olarak yeni bir beden içinde yaşamaya devam etmesi şeklinde bir
tenasüh anlayışı ortaya konmaktadır. Bu örneklerde Muhlis Paşa Âşık Paşa
olarak; Hacı Bektaş Abdal Musa olarak; Seyyid Battal Gazi Sultan Şucauddin

Öztelli, Bektaşi Gülleri, s. 107. Bu konuda diğer bir örnek de şöyledir:
Güvercin donuyla Uruma uçan
İmamlar evinin kapusın açan
Cümle evliyalar üstünden geçen
Varmıdır hiçbir er Ali’den gayrı. Ergun, Bektaşi Şiirleri ve Nefesleri, I/22-23.
218 Atalay, Besim, Bektaşilik ve Edebiyatı, İstanbul 1340, s. 51.
219 Gölpınarlı, Nefesler, s. 116.
217
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olarak dünyaya gelmişlerdir. Bu tip tenasüh inancının bir benzeri olan “dedenin veya babanın ruhunun torunda yahut evlatta zuhur etmesi” telakkisine,
Âşık Paşa örneğinde olduğu gibi, Menakıb-ı Şeyh Bedreddin’de de rastlanmaktadır:
İki ata sırrı iyi din eri
Oğul oğlında zuhur itdi giri
Seb’a-i seyyare gibi pes bular
Bu cihana toğıban tolındılar220
Burada söylenen, Şeyh Bedreddin’in dedesinin ve babasının ruhlarının, tıpkı Dede Garkın ve Baba İlyas’ın ruhlarının Muhlis Paşa’da, onunkinin
de oğlu Âşık Paşa’da zuhur etmesi gibi, Şeyh Bedreddin’in bedeninde zuhura
gelmesidir.
Uzakdoğu dinlerindeki tenasüh inancıyla ilgili Alevi/Bektaşi inancı ve
menkıbelerindeki iki anahtar kelime oldukça dikkat çekmektedir. Bunlardan
ilki şekil değiştirme anlamına gelen “don” kavramıdır. “Âdem donu”, “Ali
donu”, “Seyyid Battal donu”, “güvercin donu”, “şahin donu” şeklindeki terkiplerde yer alan bu kelime ile ruhun girdiği beden kastedilmektedir. İkinci kelime
ise gizliliği ve öznelliği belirten “sır” kavramıdır. “Ali sırrı”, “sırr-ı Muhammed”, “ata sırrı” gibi ifadelerde geçen bu kavram, beden değiştiren ruhu belirtmekte olup, Vilâyetnâme’de ve diğer Alevi-Bektaşi metinlerinde çok sık
geçmektedir.221 Hacı Bektâs’ın Vilâyetnâme’de “Ali sırrı” olarak takdim edilmesi tenasüh inancının bir yansımasıdır. Çünkü bu, Hz. Ali’nin Hacı Bektâş Velî
olarak yeniden dünyaya geldiği anlamına gelmektedir. Nitekim Bektâşi şairlerinden Kul Hasan bir dörtlüğünde “Kendi cenazesin kendin götüren/ Hünkâr
Hacı Bektâş, Ali kendidür”222 demektedir.
Metinlerde tenasüh kavramı aya benzetilmektedir. Hacı Bektaş’ın yukarıdaki menkabede “genç ay gibi doğması”, bu inancın veciz bir ifadesidir.
Ayın hilal şeklinden başlayarak zamanla dolunay halinde en olgun biçimine
girip giderek kaybolması gibi, ruh da hilal gibi bir bedende doğmakta, olgun
yaşa gelmekte ve zamanı dolunca bedenin ölümüyle ondan çıkıp yepyeni bir
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Bkz. Şeyh Bedreddin Menakıbı, Haz. Abdulbaki Gölpınarlı-İsmet Sungurbey, İstanbul, 1967, s. 8.
Melikoff, “Kızılbaş Problemi”, s. 62; Sözengil, Tarih Boyunca Alevilik, s. 68.
Öztelli, Cahit, Bektaşi Gülleri, İstanbul 1973, s.107.
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başka bedende ortaya çıkmaktadır. Zahirde hangi biçimde görünürse görünsün
ay aynı ay olduğu gibi, hangi bedene girerse girsin, ruh da aynı ruhtur. 223
Vilâyetnâme’de belirtilen ve zamanla Bektâşilik içinde iyice işlenen tenasüh inancı bilhassa Kızılbaş zümrelerin de temel inançlarından biri haline gelmiştir. Bundan dolayı XVI. yüzyılda Safevi propagandası, On iki İmam mezhebinde mevcut olmamasına rağmen,224 tenasüh inancını kuvvetle işlemeye özen
göstermiş,225 belki de bu propagandanın Anadolu’daki Türkmen çevrelerde
tutunmasında önemli katkısı olmuştur. Şiirlerinde, Hatayî mahlasını kullanan
Şah İsmail’in divanı incelendiğinde, tenasühün çok önemli bir yer tuttuğu ve
ustaca işlendiği görülecektir. Aşağıdaki örnekler bunu kolayca ortaya koymaktadır.
Hâtayî’m teslim et özün üstadâ
Elinde Zülfikar hem ehli gazâ
Binbir dondan baş gösterdi murtazâ
Bir mürşid belinden geldik eyvallah226
*************
Hatâyî’yem al atlıyam
Sözü şekerden datlıyam
Murtazâ Alî zatlıyam
Gaziler, deyin Şah benem227
*******
Ezelden aşk ile divâne geldim
Yerim meyhânedir mestâne geldim
Hezârân dona girdim ben dolandım
Bugün hasm ile ben meydâne geldim228
Burada verilen örneklerde tenasüh inancının yani ruhun insandan insana
geçişi yansıtılmaktadır. Bu inancın bir de insan ruhunun hayvana, bitkiye veya
cansız bir maddeye intikali yönü vardır. Tahtacılar’da ve Kızılbaş Kürtler’de
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Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançları, s. 192.
Ebu Cafer Şeyh Saduk, Risaletü’l-İtikadatu’l-İmamiyye, terc. E.Ruhi Fığlalı, Ankara, 1978, s. 66, 70.
Melikoff, “Kızılbaş Problemi”, Uyur İdik Uyardılar, s. 52.
Bkz. Hatayî Divanı, nşr. S.N. Ergun, İstanbul, 1961, s. 53.
Gölpınarlı, Nefesler, s. 90.
Hatayî Divanı, s. 157.
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tenasüh inancı bütün cepheleriyle yaşamaktadır. Tahtacılar’da, iyi bir insanın
ruhunun, öldükten sonra başka bir insan bedeninde, kötü bir insanın ruhunun
ise kötülüğünün derecesine göre bir hayvan bedeninde cezasını tamamlayıncaya kadar hayatını devam ettireceğine inanılmaktadır.229 Kızılbaş Kürtlerde’de,
Hak Muhammed Ali’ye230 iman edip de mürşide ikrar vermeyenler, dünyaya
meyledip, insanlara fenalık yapanlar, öldüklerinde hayvan donuna girip azap
görürler.231
Anadolu’daki farklı Kızılbaş zümrelerinde (Çepniler, Tahtacılar, Yörükler, Sıraçlar) tenasüh inancının değişik yönlerini gösteren pek çok örnek bulmak
mümkündür. Bu inancın bir kısım Türklerde bu derece kuvvetle yerleşmesi,
dedenin veya babanın ruhunun torun veya evlatta zuhuruna ait örneklerden
dolayı, atalar kültü ile yakından ilgilidir. Bu itibarla İslam öncesi devirde Budizm kanalıyla Türklere giren tenasüh inancının atalar kültü ile kolayca bağdaşan bir nitelik taşıması sebebiyle tutunduğunu söylemek mümkündür. 232
Tenasüh inancının kaynağının Budizm olduğu kabul edilir. Budizm’deki
tenasüh inancı biraz yakından incelenecek olursa, aradaki büyük yakınlığı
görmek mümkündür. Klasik İslam kaynaklarında Budizm’in bu özelliğine dikkat çekilmektedir.233 Ayrıca, VI. yüzyıldan itibaren Göktürkler ve daha sonra da
Uygurlar arasında uzun zaman Budizm’in varlığı da düşünülürse, tenasüh
inancına başka bir kaynak aramak gereksizdir.234
Budizm’deki tenasüh inancının Maniheizm’in teşekkülünde de önemli
payı vardır. Ancak bu şekilde, Mezopotamya ve İran’da, Maniheizm’in hâkim
olduğu bölgelerde ortaya çıkan bazı aşırı Şii fırkalarda mevcut tenasüh inancının mahiyetini anlamak mümkün olabilir. Bu inancın Şiiliğe yabancı oluşu ve
sadece belirtilen sahalarda eski İran kültürü etkisiyle teşekkül eden aşırı fırkalarda bulunuşu da bu görüşü doğrular. Bu konuda mezhepler tarihi kaynakları
yeterli ipuçları içermektedir. Sebeiyye, Habıtiyye, Ravendiyye fırkalarının temel
doktrinleri tenasühe dayanmaktadır. Bunlara göre insanlar işledikleri iyilik
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Roux, Traditions, s. 350-351.
Bu konuda geniş bilgi için bkz. J.K. Birge, The Bektashi Order of Dervishes, Londra, 1937.
Msl. Bkz. Fırat, M. Şerif, Doğu İlleri ve Varto Tarihi, s. 59.
Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançları, s. 194-195.
el-Biruni, Kitabu’t-Tahkik mâ li’l-Hind, Londra, 1887, s. 24; Şehristani, el-Milel, II, 225.
Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançları, s. 194.
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veya kötülüklere bakılarak öldükten sonra değişik kalıplarda hayatlarını sürdüreceklerdir.235 Ayrıca Haşimiyye, Rizamiyye ve Kâmiliyye fırkaları da aynı şekilde tenasüh düşüncesine dayanıyordu.236 İsmailliler ve Nusayriler arasında,
hatta Yezidiler’de de bu inancın varlığı bilinmektedir. Bu itibarla Bektaşi menkabelerindeki, dolayısıyla Bektaşilikteki, tenasüh telakkisinde, Orta Asya’daki
Budist telakkiler kadar, Maniheist etkileri de hesaba katmak gerekir. 237
İran’da Ehl-i Haklar’da da tenasüh inancı mevcuttur. Onlara göre ruhun
tekâmülü, sürekli don değiştirmeye, yani don be don dolaşmaya bağlıdır.238 Bu,
Bektaşilik’teki devir nazariyesine benzemekle beraber devir değildir. Zira devirde, insan ruhunun ilk yaratılışta cansız varlıklara, onlardan bitkilere, bitkilerden hayvanlara, hayvanlardan da insanlara intikal suretiyle en yüksek yaratılış
biçimine doğru bir gelişme söz konusudur.239
2. Hulûl (Enkarnasyon/Allah’ın insan bedenine girmesi) İnancı:
Kaynaklarımızda Allah’ın insan bedenine girmesi inancını yansıtan iki
menkabe Menakıbu’l-Kudsiye ve Vilayetname-i Otman Baba’da yer alır. Hulul
inancının sadece bu ikisinde yer almasının sebebi, Sünni anlayışın kuvvetle
hâkim olduğu Anadolu’da, bu anlayışın tevhid akidesine taban tabana zıt, gizlenmesi güç bir inanç oluşu olabilir. Nitekim söz konusu iki menkabede de bu
inanç gizlenmiş bir tarzda ortaya konulmuştur.
Çünki takdir var idi ezelî
Gör ki ne kıldı lûtf-u Lem Yezelî
Diledi kudretin kıla zâhir
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el-Bağdadi, el-Milel, 272, 275-276; İbn Hazm, el-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehva ve’n-Nihal, Kahire, 1321,
I/9092.
Şehristani, el-Milel, I/ 151-152.
Ocak, Alevi Bektaşi İnançları, s. 196.
Melikoff, “Kızılbaş Problemi”, Uyur İdik Uyardılar, s. 62; Mecid Musazade, Şia Mezhebi İçinde
Hulûl ve Tenasüh, Basılmamış doktora tezi, Ankara Ünv. İlahiyat Fak., 1973, s. 59-60.
Devir ve tenasüh meselesi için bkz. Birge, The Bektashi Order of Dervishes, s. 120-122, 130; Gölpınarlı, Nefesler, s. 69-72. Öğel, devir nazariyesinin Uygurlarda’da mevcudiyetini tespit etmekte,
Bektaşilik’teki bu inancın menşeine, dolayısıyla Budizm’le ilişkisine işarette bulunmaktadır.
Öğel, Türk Mitolojisi, I, 488-489. Yazar, Uygurlardaki devir telakkisine, Budizm’deki samsâra kelimesinden bozma sansar veya sangsar denildiğini ve bunun bir tekerleğin dönüşüne benzetildiğini söylemektedir. Aynı inancın Anadolu’da da devam ettiğini, Kaygusuz Abdal’ın olduğu söylenen şu sözler ifade etmektedir. “Biz de bu kârhaneyi seyretmek istedik, Padişah-ı alem dileğimizi kabul edip bize insan donu giydirip dünyaya gönderdi… Nice bin kerre dürlü yakalardan
baş gösterdim… nice bin suretlerden göründüm.” Bkz. Güzel, Kaygusuz Abdal, s. 125.
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Mâlum ola habîs ger Tâhir
Diledi kendûyi kıla mâlum
Âdemî suretin kılur merkûm240
Yani Allah kendi kudretinin açığa çıkması ve insanlar tarafından tanınması için insanları yaratmaya karar verdiği ve bu sebeple Hz. Âdem’i kendi
suretinde yarattığı şeklindeki İslami telakkiyi ima ediyor intibaını uyandırabilir. Fakat bu sözler, yer aldığı metinle birlikte mütalaa edilecek olursa, o zaman
bahis konusu yapılanın, adeta Âşık Paşa olduğu intibaı uyanıyor. Nitekim biraz
aşağıda Âşık Paşa için
Mazhar-ı Hak muzhır-ı kudret
Nokta-i ilm merkez-i hikmet241
Sıfatları kullanılarak onun sanki Cenab-ı Hakk’ın zuhur ettiği beden olduğu anlatılmaktadır.242
Hulûl inancıyla ilgili en çarpıcı ifadeler Vialyetname-i Otman Baba’da bulunmaktadır. Burada nakledildiğine göre, Otman Baba, Turnacı Baba adında bir
şeyhin tekkesine misafir olur. “Çün ol Turnacı Bab ol kân-ı pür-haşmeti görüp
müşahede eyledi. Gördü kim ol Elest Bezmi’nde ve âleminde ruhlara hitab eden
sırr-ı hakikat ve zât-ı bîmisal ol kân-ı âlicenâbın yüz ve gönlünde tecellî eylemiş. Dahî nazarında secde-i izzet birle nâz u niyaz eyledi.”243 Yani cisim olarak
yaratılmadan önce ruhlar âleminde insanlara “Ben sizin rabbiniz değil miyim?”
şeklinde hitap edip onlardan “Evet, rabbimizsin” cevabını alan Allah’ın 244 Otman Baba’da tecelli ettiğini gören Turnacı Baba, önünde secdeye kapanmıştı.
Zaten müridleri de hep Otman Baba’ya Sırr-ı Yezdan diye hitap ediyorlardı.245
Bir defasında, Varna kadısı tarafından tutuklanan müritlerine “Korkman, kim
boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkını alıverici dest-i kudret benim” diye
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Menakıb-Kud., v. 81a.
Menakıb-Kud., v. 81b.
Her ne kadar hulul inancının Bektaşiliğe XV. yüzyıldan sonra Hurufiler tarafından sokulduğu
ileri sürülmüşse de (msl. Bkz. Clement Huart, “Hurûfiya”, EI I), XIV yüzyılın ikinci yarısında
yazılan Menakıbu’l-Kudsiye’de hulul inancının yer alması, bunun çok daha eski bir geleneğinin
bulunduğunu gösterir.
Vilayetname-OB, v. 65a.
Âraf-172
Vilayetname-OB, v. 108a-b.
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teselli vermiş ve gerçekten de onları kurtarmıştı. 246 Bir başka seferinde Otman
Baba, bütün müridleriyle tutuklanıp İstanbul’a getirilerek Fatih’in emriyle Kılıç
Manastırı’na hapsedilmişti. Kadıasker Otman Baba’ya: “Babacığım, Tanrı’yı bilirmüsün?” diye sormuş, o da “Şimdi Tanrı ile söyleşür gelirim” cevabını vermişti.
Kadıasker “Gel imdi ol söyleşdiğin Tanrı’yı bana göster” demesi üzerine Otman
baba kendini gösterip şöyle bağırmıştı: “Ya bu söyleyen kimdir?”247 Bu sözlerin
açıkça ifade ettiği üzere Otman Baba Allah’ın kendine hulûl ettiğini belirtmek
istiyordu. Zaten gittiği her yerde kendinin ve müridlerinin tutuklanması da hep
bu yüzdendi.
Hulûl inancı Budizm ve Zerdüştilik’le yakından ilgilidir. Budist menkabeler, Buda’nın insan olmadan yahut insan kılığında doğmadan önce, Veda
panteonunu teşkil eden otuz üç Tanrı’dan biri olarak semada yaşadığını; sonra
bir ara kendisini bildirmek için yeryüzüne inmek istediğini; bunun için de bir
çocuk olarak doğmaya karar verdiğini naklederler. Bir başka menkabe, Büyük
Tanrı Vişnu’nun daha önce semada yaşadığını, fakat diğer tanrıların, yeryüzündeki şeytanların bütün iyi kuvvetleri yendiklerini kendisine bildirmeleri
üzerine, onları cezalandırmak için yeryüzüne indiğini bildirir. Vişnu’nun bunu
yapabilmesi için, insan olarak doğması gerekmektedir. Bu sebeple o, bir savaşçı
ailenin çocuğuna hulûl eder. Zerdüştilik’te de buna benzer bir durum vardır.
Esasen modern araştırmalar, büyük oranda Hind-İran inançlarının hâkim bulunduğu bir muhit olan bugünkü Afganistan denilen bölgede doktrinini geliştiren Zerdüşt’ün, Budist unsurlardan bir kısmını kendi sistemine aldığını göstermektedir. Zerdüşt hakkındaki en eski dini metinler, onun doğuşunu anlatan
sahnelerle doludur. Birer ilahi şeklinde bu sahnelerin tasvirleri, Zerdüşt’ün
doğuşunu bir Tanrı’nın doğuşu olarak terennüm etmektedirler. Zerdüşt, adeta,
ortaya koyduğu inançların merkezini teşkil eden Ahura Mazda’nın yeryüzüne
inmiş insan timsali kabul edilmektedir.248
Bu şekilde, İran ve Maveraünnehir’de Abbasiler zamanında teşekkül
eden Beyaniyye, Cenahiyye, Nümeyriyye, Hulmaniyye ve Rizamiyye gibi, eski
Zerdüştî çevrelerden kaynaklanan aşırı Şii fırkalardaki hulûl inancını anlamak
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mümkün olmaktadır. Bu fırkaların hepsi de hulûl esasına dayanmakta olup
Allah’ın Âdem peygamberden sırayla büyük peygamberlere, sonra da Hz.
Ali’ye, ondan Beyan b. Sem’ân’a (Beyâniyye mezhebi); yahut Hz. Ali ve sonra
evladına (Cenâhiyye mezhebi); yahut Hz. Ali’den evladına, ondan sonra Cafer-i
Sadık’a, ondan Ebu’l-Hattab el-Esedî’ye (Hattâbiyye mezhebi) hulûlu gibi birbirinden az farklı telakkilere sahiptir.249 Meşhur Mukanna’ında, Allah’ın kendisine hulûl ettiğine inandığı bilinmektedir. Mukanna’a göre Allah önce Hz. Âdem
olarak yeryüzünde görünmüş, sonra Nuh Peygamber’e hulûl etmiş, ondan
sırasıyla bütün büyük peygamberler vasıtasıyla Hz. Muhammed’e kadar gelmiştir. Hz. Muhammed’den Hz. Ali’ye hulûl eden Allah, sırasıyla evladına ve
nihayet Ebu Müslim Horasanî’ye geçerek onun bedeninde yaşamış, en son olarak da kendi vücuduna hulûl etmiştir.250 Mukanna’nın bu telakkisi ile yukarıda
Otman Baba’nın sözleri, Kaygusuz Abdal ve Muhyiddin Abdal’ın nefesleri
arasındaki yakınlık sezilmektedir. XV. yüzyıldan günümüze kadar manzum
Bektaşi ve Kızılbaş nefeslerinde bu fikirlerin defalarca dillendirildiğini/terennüm olunduğunu görüyoruz.
Hulûl İnancı en açık ve seçik bir biçimde Şah İsmail Hatâyî’nin nefeslerinde ifadesini bulmaktadır. Mesela o bir nefesinde
Lâ fetâ illâ Ali şanında olmuştur nüzûl
Hadd içinde sikke vü dinarsın sen yâ Ali
Evvel ü Ahir de sensin Zâhir ü Bâtın da sen
Akl-ı Evvel’den hüveydâ yarsın sen yâ Ali251
Derken Hz. Ali’nin ulûhiyetini,
Yer yoğiken gök yoğiken ta ezelden var idim
Gevherin yek dânesinden ilerü perkâr idim
Gevheri âb eyledim tuttu cihanı ser be-ser
İns ü cini Arş u Kürs’i yaradan Settar idim
Girdim âdem donuna sırrımı kimse bilmedi
Men o beytullah içinde ta ezelden var idim252
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Mısralarıyla da, ondan sonra Allah’ın kendi bedeninde cesetlendiğini anlatmaktadır.
Bektaşi ve Kızılbaş şiirinde en çok Hz. Ali’nin, ondan sonra da Hacı Bektaş’ın ulûhiyetinin dillendirildiği görülür. Mesela Pir Sultan Abdal’ın
Gafil kaldır şu gönlünden gümânı
Bu mülkün sahibi Ali değil mi?
Yaratmıştır on sekiz bin âlemi
Rızıkları veren Ali değil mi?
Kıtası ile Virânî’nin,
Ezel Ebed Ali derim
Düşdüm meded Ali derim
Yoktur aded Ali derim
Ali Ali Ali
**********
Evvel O’dur Âhir O’dur
Bâtın O’dur Zâhir O’dur
Tayyib Ol’dur Tâhir Ol
Ali Ali Ali253
Şeklinde devam eden manzumesi, bu şiirlerin en açık olanlarındandır.
Hacı Bektaş’ın ulûhiyetinin de aynı açıklıkla ifade edildiği şairi meçhul şu nefeste görülür:
Pirim Hünkâr Hacı Bektaş Velî’sin
Cümlenin muradın verici sensin
Gümanım yok şek getirmem Ali’sin
Mü’minin namazı orucu sensin
*********
Kızı oğlan ettin böyle velîsin
İsmin âlemlerde gezer dolusun
Abdal Musa Sultan, Kızıl Deli’sin
Münkiri kahredip kırıcı sensin
*********
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Nuru vardır Muhammed’in nurunda
İkisi bir oldu Ali sırrında
Sırat’da Mizan’da Mahşer gününde
Âleme suali sorucu sensin254
Perişan Baba adlı şairin şu iki kıtası da aşağı yukarı aynı mealdedir:
Evvel gelip Ali olan
Sonra gelip velî (Hacı Bektaş) olan
Ebedî Ezelî olan
Hak Muhammed Ali Hak’dır
*******
Perişan pes ol ebed kâm
Nefes bulsun bunda temam
Evvel Âhir vesselâm
Hak Muhammed Ali Hak’dır
Hacı Bektaş Velî Hak’dır.255
Ayin-i Cem’lerde okunan nefeslerde Hz. Ali ve Hacı Bektaş’ın yanında
ondan sonra Bektaşî evliyası arasına giren belli başlı büyük şahsiyetlerin de
ulûhiyetleri ifade edilmiştir. Tenasüh inancı bahsinde nakledilen Muhyiddin
Abdal’ın Otman Baba hakkındaki nefesi bunun en güzel örneklerinden biridir:
Ala gözlü Sultan Baba (Otman Baba)
Ululardan ulusun sen
Yedi iklim dört köşeye
Arş’a Kürs’e dolusun sen
……..
Yüzün gören yoksul bay olur
Kâfirler imana gelir
Seni sevmeyenler n’olur
Şah-ı Kerem Ali’sin sen256
Bu menkabe ve nefeslerden çıkarılacak sonuç şudur: Ana inanç, Allah’ın
önce Âdem Peygamber olarak yeryüzünde göründüğü, sonra sırasıyla öteki
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büyük peygamberlerin (Şît, İdris, Nuh, İbrahim vs.) bedenlerine hulûl ederek
en son Hz. Muhammed’de zuhura geldiğidir. Hz. Muhammed’den Hz. Ali’ye,
ondan evladına hulûl eden Allah, daha sonra Şîîlik tarihinin büyük isimlerini
dolaşmış ve Hacı Bektaş’a gelmiştir. Hacı Bektaş’tan sonra ise, Bektaşiliğin takdis ettiği bütün büyük evliyayı dolaşarak onların vücutlarına hulûl etmiştir. 257
Günümüzde Bektaşi ve Kızılbaşlar arasında tenasüh ve hulûl inancının bu haliyle devam ettiğini söylemek zordur. Bu inançlar halk arasında muhafaza
edilmekle beraber, aydın kesimde tevil edilerek günümüz telakkilerine uydurulmaya çalışılmaktadır.
Hulûl inancının İran’da Ehl-i Haklar’da da bulunduğu görülmektedir. 258
Onlara göre, Cenab-ı Hak tanınmamaktan sıkıntı duyan bir Tanrı’dır. Tanınmayı istediği için çeşitli çehrelerde görünmek arzusundadır. Bu sebeple bazen,
Hz. İsa gibi bakire bir anneden, bazen Fatıma b. Esed gibi görünüşte Ebu Talib’in karısı olan bir kadından Hz. Ali olarak doğar. Doğuşu daima fevkalâdeliklerle doludur. Allah’ın ruhu her insanın bedenine hulûl etmez. Onun hulûl
edeceği bedenin hem maddi hem manevi bakımdan her türlü noksan, kusur ve
kötülüklerden arınmış olması lazımdır. Böyle insanlar az olduğu için tam hulûl
ancak Hz. Ali’de olmuştur. 259 Allah bir bedene hulûl edeceği zaman, dört büyük
melek (Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail) bu ideal bedeni aramaya koyulurlar. Sonunda birtakım işaretlerden o bedenin barındığı ev bulunur. Böylece Allah o
evde doğacak çocuğa hulûl eder. Ehl-i Haklar bu suretle Allah’ın girdiği o vücuda Şâh-mihman veya Hudâ mihman, yani Allah’ı misafir eden beden adını verirler. Bazan Allah Hz. Ali’de olduğu gibi bütün hüviyetiyle bir bedene hulûl
etmeyebilir. Bu takdirde ya fiilleri ile ya sıfatları ile veya zâtı ile tecelli eder.
Ama bunların üçünün bir arada bulunduğu bir beden Hz. Ali’den sonra gelmeyecektir. Bu itibarla, Hz. Ali’den sonra Allah’ın hulûl ettiği hiçbir beden tam
hulûle mazhar olmuş değildir.260
3. Şekil (Don) Değiştirme (Metamorfoz)

257
258
259
260

Birge, The Bektashi Order of Dervishes, Londra 1937, s. 131, 134-140.
Bu konuda bkz. Bruinessen, Kürtlük, Türklük, Alevilik, s. 166-176.
Musazade, Şia Mezhebi İçinde Hulûl ve Tenasüh, s. 57.
Musazade, Şia Mezhebi İçinde Hulûl ve Tenasüh, s. 56, 60-61.

Alevi-Bektaşi İnançlarına İslam Öncesi İnançların Etkisi  445

Şekil değiştirme genellikle üstün bir güç (Allah, sihirbaz, cadı, evliya) tarafından, yapılan bir iyiliğe karşılık mükâfat veya kötülüğe ceza olarak gerçekleştirilmektedir.261 Şekil değiştirmeyi ifade için donuna girmek deyiminin kullanıldığı görülür. Geyik donuna girmek (geyik olmak), güvercin donuna girmek (güvercin olmak) gibi. Menakıbnamelerde ve nefeslerde don değiştirmenin pek çok
örneği bulunmaktadır. Büyük çoğunluğu geyik ve kuş şekline girme şeklinde
olup pek az bir kısmı da başka bir hayvanın donuna girme şeklindedir.
a. Geyik veya Geyik cinsinden Bir Hayvanın Şekline Girme:
Türklerde İslam öncesi kutsallığı bulunan geyiğin262 İslamiyet sonrasında
da kutsiyetini devam ettirdiğini görüyoruz. Hacı Bektaş minyatürlerinde
Hünkâr, tıpkı eski Anadolu’nun tanrıları gibi, dimdik, saltanatlı ve koltuğunda
bir aslan ve geyikle oturur. Çünkü geyik ruhun ve aklın, bilincin simgesidir.
Böylece Hacı Bektâş-ı Velî’nin bozkırların bir diğer antik tanrısı haline gelip
Anadolu’yu tüm kötü ruhlardan koruduğuna inanılır.263
Bu inançların Şamanizm’le alakalı olduğu iddia edilmektedir. Şamanlar,
düşman ruhlara karşı hayvan kılığına girerek savaşır; gökyüzüne yaptığı seyahati hayvanlar aracılığıyla yapar. Bu itibarla geyik kılığına giren Türk dervişlerinin bu menkabeleri Şamanizm’le;264 Budizm’le ilgili olduğu iddia edilmektedir.265 Uygurların Budizm’i kabul ettikleri sırada Uygurcaya çevrilmiş eski Budist menkabelerinin, bahsettiğimiz bu Müslüman ve Hıristiyan menkabelerinin
prototiplerini teşkil ettiğini söylemek mümkündür. 266
Türklerde masumiyeti simgeleyen geyiğe duyulan hürmet onların İslamiyet’i kabullerinden sonra girmiş oldukları dinin hikâyeleriyle bağdaştırılarak
devam ettirilmiştir. XIII-XIV. yüzyıllarda yazıldığı tahmin edilen anonim bir
tefsirde Hz. Hamza’nın Müslüman olmasına delalet eden geyik hikâyesi buna
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bir örnektir. Hz. Muhammed’i işkenceden kurtarması için Hz. Hamza’nın bir
geyik tarafından uyarıldığı görülmektedir. Hâlbuki sonunda hikâyenin anlatıldığı “Taha” suresinde geyiğe dair herhangi bir emare yoktur. 267 Eski harfli taş
baskı Mevlid nüshalarında bulunan Hikâye-i Geyik başlıklı yüz beyitlik mesnevi
de aynı mahiyettedir. Burada da insafsız avcıya karşı geyik Hz. Muhammed’den yardım istemektedir.268 Bu hikâyenin bir benzeri, karnında yavrusu
olan bir ceylanı avcıdan kurtarmak için kendini feda eden Buda ile ilgili de
anlatılmaktadır.269
Vilâyetnâme’de anlatıldığına göre Hacım Sultan bir gün Beğce ve Habib
Hacı adındaki iki veli ile Seyyid Battal Gazi’nin mezarını ziyarete giderler. Bulduk çayırı denilen yere geldiklerinde Hacım Sultan cezbeye gelip coşar. Yanındakiler niçin öyle yaptığını sorduklarında “Seyyid’in ruhu bizi karşılamaya
çıktı.” cevabını verir ve eliyle kırı gösterir. Beğce ve Habib Hacı gösterilen yere
baktıklarında bir sığının (geyik) uzaklaştığını görürler. O esnada sığın aniden
gözden kaybolur.270
İkinci menkabe, Kaygusuz Abdal’ın, şeyhi Abdal Musa’ya nasıl mürid
olduğunu anlatan ve Bektaşiler arasında çok tanınan bir hikâyedir. Rivayete
göre bir gün Alaiye beyi oğlu Gaybî Beğ adamlarıyla ava çıkar. Bir ara güzel bir
âhu görerek peşine düşer ve adamlarından ayrılır. Bir müddet kovaladıktan
sonra ön bacağının yanından onu okla yaralamayı başarır. Fakat âhu koşmaya
devam ederek Abdal Musa’nın tekkesinden içeri girer ve kaybolur. Gaybî Beğ
atıyla peşinden gelir ve dervişlerden kovaladığı âhuyu ister. Dervişler görmediklerini söyleyip bir de şeyhlerine başvurmasını bildirirler. Gaybî Beğ, meydan
denilen salona girer ve Abdal Musa’yı postunda otururken bulur. Kendisine
durumu anlatır Abdal Musa cübbesini yukarı kaldırır ve koltuğunun altına
saplanmış oku gösterir. Bu manzaradan şaşkına dönen Gaybî Beğ, yaraladığı
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âhunun gerçekte Abdal Musa olduğunu anlar ve bağışlanmasını ve müritliğe
kabulünü ister.271
Üçüncü menkabe Sultan Şucauddin’e aittir. Bir gün Acem erenlerinden Baba Hakî adıyla meşhur biri abdallarıyla Şeyhe mürid olmak üzere Rum’a
doğru yola koyulur. Yolları bir çöle düşer. Çölde ilerlerken ani bir fırtına çıkar,
yönlerini şaşırırlar. Yorgunluktan ve ümitsizlikten tükenmiş bir haldeyken,
birden yanlarında yorgun tavırlı bir geyik peyda olur. Dervişler onu yakalayıp
yemek amacıyla boğazına bir kuşak bağlarlar. Ama geyik silkinip az öteye kaçar. Tekrar yakalarlar, yine kurtulur. Bu şekilde uğraşırken bir köyün yanına
kadar geldiklerinin farkına varırlar. O sırada kovaladıkları geyik kayboluverir.
Bu durumda onlar, erenlerden birinin kendilerini kurtarmak için geyik donuna
girerek böyle yaptığını anlarlar. Daha sonra Rum’a gelip Sultan Şucauddin’e
misafir olurlar. Yemekten sonra Sultan, Baba’ya başlarına geleni o söylemeden
bir bir anlatır ve geyiği yakalamak için kullandıkları kuşağı çıkarıp önlerine
atar. O zaman Baba Hakî ve abdalları, kendilerini çölde fırtınadan kurtaran ve
köyün yolunu gösteren geyiğin Sultan Şucauddin olduğunu anlarlar ve hepsi
müridi olurlar.272
Bu örnekler, söz konusu motifin Türkler tarafından İslam öncesi ve
sonrası devirde ne ölçüde benimsendiğini ve ne kadar geniş bir sahaya yayıldığını göstermektedir. Bu üç menkabede ortak nokta geyik şekline girmiş velilerin yol göstericilikleridir. Özellikle son ikisinde geyikler, kendilerini avlamak
isteyenleri mistik yola götüren bir kılavuz rolündedirler. İkinci menkabede
Gaybî Beğ, üçüncüde Hakî Baba ve abdalları, geyik kılığına girerek onları kendilerine çeken Abdal Musa yahut Sultan Şucauddin’e mürid olmuşlardır. Bu
örneklerde iki ana konunun hâkim olduğu görülmektedir. 1. Yüce bir şahsiyetin, doğru yolda olmayanları iyiliğe sevk etmek için geyik şekline girerek kılavuzluk yapması, 2. Geyik şekline girmiş bu yüce şahsiyetin ikazını kabul etmeyenlerin felakete uğraması.273
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Burada dikkat edilmesi gereken bir husus da geyiğin evliyalık mefhumuyla ilgisidir. Bu alakanın temelinde Budist câtakalardaki Buda-geyik münasebeti vardır. Budist Türkler Müslümanlığa geçtikten sonra Buda yerine
Müslüman evliyayı ikame etmişlerdir. Bazen geyik-evliya arasındaki bu sıkı
bağ, örneklerde görüldüğü gibi birbirinin kılığına girme tarzında olduğu gibi,
bazen de ikisi arasında çok yakın bir dostluk biçiminde ortaya çıkmıştır. 274 Bu
konuya bir örnek de Menakıbu’l-Kudsiye’de anlatılır.275
Bu konuda bir örnek de Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna da adı karışan
tanınmış Türkmen şeyhi Geyikli Baba’dır. Şeyhin dağlarda geyiklerle dolaştığı,
onların sütüyle beslenip gereğinde onları yük ve binek hayvanı olarak kullandığına dair rivayetler muhtelif kaynaklarda yer almaktadır. “Geyiklere merkebi evliya (evliyanın bineği) derler” atasözü 276 halk arasında geyik-evliya ilişkisinin
algılanış tarzını gösteren bir ifade biçimidir.
Hacı Bektaş’ın, tarikat mensubu biri tarafından yapılan ve aslı halen
Hacıbektaş’taki müzede bulunan meşhur resminde, kucağında bir karacanın
durduğu görülür. Anadolu’nun birçok yerinde karacalı Bektaşi veya Kızılbaş
evliyası vardır ki Karaca Ahmed Sultan bunlardan biridir.277 Pir Sultan Abdal’ın
şu kıtası Kızılbaş dedelerinin geyiklerle münasebeti hakkında inancın bir başka
ifadesidir:
Haberim duyarsın geyikler ile
Yaramı sararsın şehidler ile
Kırk yıl dağda gezdim geyikler ile
Dost senin derdinden ben yana yana 278
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Yörükler’de ve Tahtacılar’da geyiğin bolluk ve bereketle de ilgisi olduğu, onların malları ve çocuklarının sayısının aşiretin yaşadığı yerdeki geyiklerin sayısının artması veya eksilmesi ile ilgili olduğu kabul edilmektedir. Geyiğin uğurlu bir hayvan olduğuna, dolayısıyla kötü gözden, nazardan koruyucu
bir vasfı bulunduğuna Anadolu’nun hemen her tarafında inanılmaktadır. Bu
yüzden geyik boynuzu nazarlık olarak kullanılmaktadır.279
b. Kuş Şekline Girme (Ornitofani)
Şaman ya da kam denilen ozanlar, ayinden önce bir kuş görünüşünü
olabildiğince andıran, tüylerden bir giysi giyer ve bu kılığa bürününce kendini
bir kuş gibi hissederlerdi. Bu şekilde bir kuş-ruh aktarımı yapılarak bu ruhun
öteki dünyaya kanat açabileceğine inanılırdı. İslam öncesi Türklerde yaygın
olan bu düşünce İslam’ı kabul ettikten sonra da sürmüştür. 280
Kuş şekline girme inancının Göktürkler devrine kadar gittiği, Budist
kaynaklı olduğu, Budist azizlerin, yogilerin ve sihirbazların kuş şekline girerek
uçtuklarına dair pek çok efsanenin olduğu görülmektedir.281 Aynı inanç Şamanizm’de de bulunmaktadır ve pek çok araştırmacı bu inancı Türk Şamanizm’i
çerçevesinde ele almaktadır.282 Alevî Bektâsi kültüründeki “turna” motifi Mazdeist-Zerdüştlük kökenli inançlardandır. Nitekim “Ahura Mazda” yüzü insan
görünümlü bir kuş olarak düşünülür.283
Bu motif en çok Menakıb-ı Hacı Bektaş-ı Velî’de göze çarpmaktadır. Hacı
Bektaş, Horasan’a hücum edip Müslümanların mallarını yağmalayan ve Ahmed-i Yesevi’nin nefes oğlu Kutbuddin Haydar’ı esir alan kâfir Bedahşan hal-
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kıyla savaşmaya, şahin donunda gitmiştir. 284 Bedahşan ülkesini zapt edip kâfir
halkı imana getirmiş ve onlara Kur’an okuyup namaz kılmasını öğretmiştir. İşin
sona erdiğine kanaat getirdikten sonra, silkinip bir güvercin olmuş ve halkın
gözü önünde Horasan’a uçup gitmiştir.285 Yine o, Ahmed-i Yesevi tarafından
icazetle Rum’a halife gönderildiğinde, bir güvercin şeklinde Sulucakarahöyük’e
inmiş ve bir taşın üstüne konmuştur. 286 Onun güvercin donunda Anadolu’ya
gelmekte olduğunu kerametle keşfeden Rum Erenleri, kendisini buraya sokmamak için Hacı Doğrul’u alıcı bir doğan donunda ona karşı göndermişlerdi. Bunu gören Hacı Bektaş, tekrar insan kılığına dönerek Hacı Doğrul’u perişan edip,
Rum Erenleri’ne velayet gücünü göstermiştir.287 Horasan Erenleri verdikleri bir
davete Ahmed-i Yesevi’yi çağırmak için turna donuna girmişler, bunu keşf
yoluyla öğrenen Şeyh ve müridleri turna kılığında onları karşılamaya çıkmışlardır.288
Bu menkabelerde Hacı Bektaş’ın savaşa giderken şahin, başka zamanlarda ise sulh ve sükûnet timsali güvercin donuna girmesi dikkat çeker. O, yaptığı
işin mahiyetine göre don değiştirmektedir. Güvercin barışın, esenliğin ve dinginliğin simgesidir. Bundan dolayı rastgele bir kuş değil, bir velinin mistik tabiatını ifadeye ancak güvercin uygun görülür. Hacı Bektâş Anadolu’ya güvercin
şeklinde gelmesini “Eğer güvercinden daha mazlum bir mahlûk bulsaydık
onun şeklinde gelirdik”289 diye açıklamaktadır. Hacı Bektâş’ın Anadolu'ya güvercin donunda gelmesi bu anlamda umudun, sevgi ve barışın getirilmesini
simgeleyen inancın bir göstergesidir. Velayetlerini kabul etmeyenlere ve zulme
karşı gereğinde acımasız olabilen Bektaşi velilerinin bu yönleri şahin ve doğan
gibi pençeli hayvanlar temsil eder. Bundan ötürü haksızlığı ve zulmü ortadan
kaldırmak için girilen don şahin ya da doğan olmuştur. 290 Kâfirlerle karşılaşma-
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ya giden Hacı Bektaş, Sarı İsmail, Resul Baba yahut hasımlarıyla savaşan Ebu
Müslim, bu sebeple şahin ve doğan donuna sokulurlar. 291
Geyik, kuş yahut başka herhangi bir hayvan şekline girmeye dair anlatılan bu inançlar, bir kısmı Şamanizm’den intikal etmiş gibi görünmekle beraber gerçekte tipik Budist inançlarıdır. Büyük ihtimalle, daha Orta Asya’da Budizm’in Türkler tarafından kabulü esnasında Şamanizm’e geçmiş gibi görünmektedir. Çünkü Vilâyetnâme’de geçen don değiştirme menkıbelerine benzer
söylenceler Budizm’de de vardır.292
4. Ateş Kültü:
Hind ve İran dinlerinde önemli olan ateş, özellikle Zerdüştilik ve Mazdeizm’in ana esaslarını teşkil etmektedir. Zerdüştilikte ateşin temizleyiciliğine ve
hayatı yenileyiciliğine inanılmaktadır. İnsanlara musallat olan kötü ruhlar ve
uğursuzluklar ateşle def edilebilir. İnsan yaratılışındaki en üstün vasıflı unsur
ateştir; yani insan ruhu ateşten yaratılmıştır; öldüğü zaman da ruhu gökteki
ilahi ateşle birleşecektir. Bu ilahi ateş Ahura Mazda’nın oğludur. 293
Göktürklerde, Uygurlar’da, Kırgızlar’da ve Moğollar’da ateş kültünün
var olduğu, ateşin temizleyiciliğine inandıklarından dolayı ölülerini yaktıkları,
ateşe kurban adadıkları görülmektedir. Bozkır göçebe hayatının etkisiyle Türklerde zaten var olan ateşle ilgili inançları Hind-İran ateş kültü Şamanizm’le
birleşmiş ve yerleşmiştir. Şamanizm’de ateşle yapılan ayinler incelendiğinde,
ateşin insanların iyilik ve kötülükleriyle, kaderleriyle ilgili görüldüğü, onlara
mutluluk getirebileceği gibi birtakım inançları yansıttığı sezilir. Ateşe insanlara
faydası dokunan üstün bir güç sıfatıyla dua edilip kurban kesildiği anlaşılıyor.294
Vilâyetnâme’de anlatıldığına göre Ahmet Yesevî’nin halifeleri kendi aralarında toplanarak şeyhlerinden icazet istemeye karar verirler. Şeyh durumu
anlar. Bir gün sabah namazından sonra, tekkenin çok geniş olan avlusunda
toplanırlar. Mevsim kış olmadığı halde ortaya bir “ulu ateş” yakılır ve herkes
seccadesini etrafına serip oturur. Şeyh uzun bir duadan sonra maksada geçer.
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Sonuçta icazet tarikat alametiyle birlikte Hacı Bektâş’a verilir ve Rum diyarına
gönderilir.295 Benzer şekilde Sulucakarahöyük’e geldikten sonra Hacı Bektâş bir
gün abdallarla birlikte Hırka Dağı’na çıkar. Emri üzerine çalı çırpı toplanır ve
büyük bir ateş yakılır. Hacı Bektâş ayağa kalkarak, semâya başlar, müritleri de
kendisini takip eder. Tam kırk kere ateşin etrafında dolandıktan sonra hırkasını
çıkarıp ateşe atar. Yanan hırkanın küllerini tepeye savurur ve “Külün düştüğü
yerde odun bitsin.” der. Küllerin düştüğü yerlerde meşeler çıkar. Bu yüzden bu
tepeye Hırka Dağı denilmiştir.296
İslam öncesi devre ait ateş kültünün bazı tezahürleri Anadolu’da günümüzde de devam etmektedir. Değişik yörelerde, üzerlik denilen bir bitkinin
ateşe atılan tohumlarıyla hastayı tütsüleme,297 koyun sürülerini iki ateş arasından geçirerek muhtemel hastalıklardan ve nazardan koruma, pislikten temizleme298 gibi uygulamalar bu türdendir. Ayrıca yine Anadolu’nun pek çok yerinde düğün, bayram vs. zamanlarında, yakılan ateşin üstünden atlamak, çevresinde raks etmek, dönmek şeklinde görülen sinsin oyunu 299 da, eski ateş ayinlerinin mahiyetini kaybetmiş ve folklora yerleşmiş şeklidir.
Kızılbaşlardaki ocağa “niyaz”ın (secde) temelinde de ateş kültünün etkisi
vardır ve ocağın takdisi ateş kültünün atalar kültü ile ilişkisini de akla getirmektedir.300 Altaylarda ve Yakutlarda, ocağın ilk ata tarafından yakılmış olması
dolayısıyla ailenin sembolü kabul edildiği anlaşılıyor. Aynı telakki bugün Anadolu’da hem Sünni hem Kızılbaş topluluklarda mevcuttur. Ataların canları,
yakılan ocağın içinde tecelli eder.301 Dolayısıyla bir evde ocağın devamlı yanması, ailenin saadet ve devamına işaret sayılır. “ocağın yansın”, “ocağın sönsün” gibi dua ve beddualar, asıl manası kaybolmuş olmakla beraber bu eski
inancın ifadesidir.
VI. KİTAB-I MUKADDES KAYNAKLI İNANÇ MOTİFLERİ
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Burada verilecek örnekler Kitab-ı Mukaddes’te geçen olaylarla büyük
benzerlikler göstermektedir. İsrâîliyyat dediğimiz bir kısım mitolojik hikâyeler
kolayca bazı dini eserlere girmiştir. Bu iki yolla olmuş olabilir. 1. Haberdar oldukları muhtelif peygamber mucizelerinin benzerlerini ilişkide bulundukları
Hıristiyan ve Yahudilerden dinlemişler, Kur’an ve hadislerde bulunmayan
ayrıntıları onlardan aktarmakta bir sakınca görmemişlerdir. 2. Gayri Müslimlerin ihtida ederek Müslüman Türklerle birlikte yaşamaya başlamaları sonucu,
söz konusu noktalarda Kitab-ı Mukaddes menşeli pek çok bilginin, çoğu Hıristiyanlık öncesi putperest efsanelerden kaynaklanan aziz menkabelerinin bu
yolla girdiği bir vakıadır.302
1. Ölmeden Önce Göğe Çekilme:
Bu motifin kaynağında Musevilikte İlyas peygamberin ateşten atların
çektiği bir arabaya binip göğe çekilerek düşmanların saldırılarından ve ölümden kurtulduğu303 ve Hıristiyanlıkta da Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten sonra
yeniden dirildiği ve göğe çekildiği inancı 304 vardır. Gökte bir hayatın varlığı ve
buna uçularak ulaşılabileceği inancının Göktürklerde de olduğu Orhun Kitabeleri’nden anlaşılıyor.305 Aynı inancın Maniheizme Hıristiyanlığın etkisiyle girdiği, Mani’nin hapiste öldürüldükten sonra, maddi cesedini atarak şimşek hızıyla göğe yükselip kaybolduğuna inanılır.306 Baba İlyas,307 Mahmut Paşa308 ve
Otman Baba’nın309 da öldükten sonra göğe çekildiklerine inanılır. Baba İlyas,
Mahmut Paşa ve Mani’nin hapiste ölmeleri ortak özelliktir. Onların ölümlerinin
bu şekilde ifade edilişinin sebebi, onların yarı ilahi dini lider olarak kabul edilmeleri sebebiyle kendilerine ölümün yakıştırılamaması ve mutlaka geri döneceklerine olan inançtır. Burada kitle psikolojisinin etkisiyle kitleler uğradıkları
haksızlıktan kendilerini kurtaracağına inandıkları kimselere insanüstü vasıflar
yakıştırmakta, onların ölümsüz olduklarına inanmak istemektedirler.
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Bu bilgiler ışığında düşünüldüğünde bu motifte Yahudi, Hıristiyan, Maniheist ve İslami unsurların bir arada olduğu görülmektedir. Ana unsurun Kitab-ı Mukaddes kaynaklı “ölmeden göğe çekilme” inancı olduğu, Maniheist bir
etkinin bulunduğu, Şamanizm’deki “beyaz at” üstünde Gök Tanrının huzuruna
gitme inancını hatırlattığı düşünülebilir.
2. Suyu Kana Çevirme
Hacı Bektâş-ı Velî’den hoşlanmayan ve kendisinin velayetine hiç inanmayan Nureddin Hoca onu Sulucakarahöyük’ten kovmak için köye gelir.
Şeyh’in abdest almadığını, namaz kılmadığını görmüştür. Sinirli bir şekilde
kalkıp abdest almasını ihtar eder. Bir hizmetkârı su getirir. Hacı Bektâş abdest
almak üzere kollarını sıvar ve elini suya uzatır. Fakat Nureddin Hoca da dâhil
orada bulunan herkes şeyhin ellerine dökülen suyun kıpkızıl kan olduğunu
görürler. Hacı Bektâş kanla abdest alınmayacağını söyler. Gördüğüne inanamayan Nureddin Hoca maşrapayı bizzat alır, içini kendi elleriyle temizler, tekrar su doldurup şeyhin ellerine döker. Ama maşrapadan dökülen su yine kan
olmuştur. Bunun üzerine Nureddin Hoca kızar ve gördüğü şeyin bir büyü olduğunu söyleyerek Hacı Bektâş’ı tehdit eder.310
Bu şekilde suyu kana çevirme olayına Kitab-ı Mukadddes’te de rastlanmaktadır. Hz. Musa’ya inanmayan Firavun ondan bir mucize göstermesini
ister. Hz. Musa bunu nasıl yapacağını düşünürken Allah değneğini nehre vurmasını emreder ve Mısır’da ne kadar su varsa nehirdekilerle birlikte kana dönüşeceğini bildirir. Hz. Musa emri yerine getirir. Firavun’un ve bütün hazır
bulunanların gözü önünde suların tamamı kıpkızıl kan olur.311
3. Bereket Getirmek
Kitab-ı Mukaddes’te anlatılan bir hikâyeye göre bir gün Peygamber Elisa’ya, kocası borç bırakarak ölmüş bir kadın gelir. Alacaklıların sıkıştırdığını,
evde ise birazcık yağdan başka bir şey bulunmadığını bildirir. Elisa kadına
bulabileceği kadar kap toplamasını söyler. Kadın kapları toplayıp getirir. Evin
kapısını kaparlar ve yağı bütün kaplara paylaştırırlar. Kapların hepsi ağızlarına
kadar yağla dolar. Kadın bunları satıp borçlarını öder.312
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Türkistan’dan Rum diyarına gitmekte olan Hacı Bektâş yolda bir köye
uğrar. Bir kadından yiyecek ister. Kadın biraz beklemesini söyleyerek evine
gelir. Bir parça ekmeğin içine biraz yağ koyup Hacı Bektâş’a verir. Eve döndüğünde önceden içinde azıcık yağ olan küpün ağzına kadar dolduğunu görür ve
yiyecek isteyen kişinin nasıl biri olduğunu anlar. 313
Bir gün kalabalık bir topluluk Hünkâr’ı ziyarete gelir. Misafirlere ikram
edilecek ekmek bulunmamaktadır. Kadıncık Ana evde hiç un bulunmadığını
haber verince Hacı Bektâş un çuvallarını silktirir ve bir avuç kadar un birikir.
Yoğurup bir tekneye koyarlar ve üzerini örterler. Hacı Bektâş bir dua eder ve
teknenin içi hamurla dolup taşar. Köyün bütün gelinleri, kızları günlerce hamuru ekmek yapıp pişirirler ama teknedeki hamurun arkası kesilmez. Sonunda
ancak üstündeki örtüyü açmak suretiyle hamuru tüketebilirler.314
Bu iki menkıbeyle Kitab-ı Mukaddes’teki arasında benzerlikler ortadadır.
Yalnızca olayların baş tarafları her iki menkıbede yer değiştirmiştir. Dolayısıyla
Hacı Bektâş’ın menkıbesinin doğrudan doğruya Kitab-ı Mukaddes’ten uyarlandığı rahatça söylenebilir.
4. Nefes Evladı Edinmek
Alevilik ve Bektâşilik’te bir velinin nazarıyla veya onun kullandığı sudan
içmekle bir kadının gebe kalıp çocuk dünyaya getirebileceğine inanılır ve doğan
bu çocuk söz konusu kerameti gösteren velinin nefes evladı yahut nefes oğlu
kabul edilir.
Vilâyetnâme’de aktarıldığına göre, İmam Musa Kazım soyundan İbrahim
Sâni’nin oğlu Musa es-Sâni, Horasan halkının ulularından birinin kızı Zeynep
Hatun’la evlenir. Aradan geçen uzun yıllara rağmen çocukları olmaz. Günün
birinde sarayın karsısındaki çeşmeye İmam Ali Rıza gelir. İmamı saraya davet
edip ağırlarlar, şerbet ikram ederler. Fakat imam, dedesi Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’daki durumunu hatırlayıp yudumladığı şerbeti geri kâseye bırakır. Musa
Sani şerbeti alarak içeriye hanımı Zeynep’in yanına götürür ve olanları anlatır.
Zeynep Hatun da İmam’ın kâseye geri bıraktığı şerbetten içer. O gece eşiyle bir
araya gelirler, eşi gebe kalır. Doğan çocuk Hacı Bektâş’ın babası olacak olan
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Seyyid Muhammed’dir.315 Böylece Hacı Bektâş’ın babası İbrahim Sani, İmam
Ali Rıza’nın nefes evladı olmuştur.
Hacı Bektâş benzer şekilde bir kadının çocuk sahibi olmasına vesile
olmuştur. Hacı Bektâş Sulucakarahöyük’e geldiğinde çeşme başında çamaşır
yıkayan kadınlardan yiyecek ister. Kadıncık Ana diye bilinen Kutlu Melek kendisine yiyecek verir. Hacı Bektâş’ın bir ermiş olduğu anlaşılınca, kocası İdris’le
onu evlerine davet edip kendileriyle beraber kalmalarını isterler. Hacı Bektaş
teklifi kabul eder ve birlikte oturmaya başlarlar. 316 Kadıncık Ana’nın, Hacı
Bektâş’ın abdest aldığı veya ellerini yıkadığı suyu dökmeye kıyamayıp içmek
gibi bir âdeti vardır. Bir keresinde abdest alırken Hacı Bektaş’ın burnu kanar,
Kadıncık Ana bu suyu da içer. Durum anlaşılınca Hünkâr: “Senden iki oğlumuz gelecek.” der. Gerçekten Kadıncık hamile kalmıştır. Bir müddet sonra üç
oğlan çocuğu doğmuş, biri ölmüş, ikisi yaşamıştır.317 Yaşayan bu çocuklar Hacı
Bektâş’ın nefes evladı kabul edilmiştir.
Alevilikte ve Bektaşilikte nefes evladı veya nefes oğlu kavramının esası İslamî inanışta Hz. İsa’nın dünyaya geliş olayına dayanır gözükmektedir.
Bilindiği üzere Allah’ın emriyle Cebrail (a.s) Hz. Meryem’in inzivaya çekildiği
yere gelerek bir erkek çocuk dünyaya getireceğini müjdelemiş, hiçbir erkekle
teması olmadan Hz. Meryem’in hamile kalmasına vesile olmuştur. 318 Nefes
evladı mefhumunu her ne kadar İslamî telakkiye uygun olarak temellendirmek
mümkün görünse de Kitab-ı Mukaddes’teki Elişa’ya ait bir hikâye yukarıdaki
anlatılan menkıbeyle daha fazla bağdaşmaktadır. Hikâyeye göre Sanem şehrine
geldiğinde bir kadın Elişa’ya yiyecek verir. Elişa her geçtikçe ekmek almak için
kadının yanına uğramaya başlar. Kadın, kocasına Elişa’nın Allah adamı olduğunu ve kendileriyle birlikte oturmasını teklif etmesini söyler. Kocası Elişa’yı
davet eder. O günden sonra Elişa bu karı koca ile ikamet etmeye başlar. Aradan
uzun bir zaman geçer. Karı kocanın çocukları olmamaktadır. Onların büyük
üzüntü içersinde olduklarını gören Elişa, bir gün kadını çağırarak bir yıl sonra
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bir oğulları olacağını müjdeler. Gerçekten de bir yıl sonra kadın bir oğlan çocuğu doğurur.319
5. Irmağı Veya Denizi Yarıp Geçmek
Bu motifin kaynağı Kur’an-ı Kerim’de ve Kitab-ı Mukaddes’te anlatılan
Hz.

Musa’nın

Kızıl

Deniz’i

yarıp

karşı

sahile

geçme

mucizesidir. 320

Vilâyetnâme’de nakledildiğine göre; Hacı Bektâş’ın ileri gelen halifelerinden
Seyyid Cemal’in oğlu Asildoğan bir ara Rumeli tarafına geçmek üzere Gelibolu
karşısında boğazın kenarına gelir. Bir kayık kiralayıp karşıya geçmek isterse de
kayıkçılar tarafından reddedilir. Bunun üzerine Asildoğan denize doğru yürümeye başlar. O yürüdükçe deniz iki yana açılır ve kara ortaya çıkar. Bunu gören
kayıkçılar kendisinden aman dileyip pişman olurlar ve istediği kayığı verirler.321 Aynı şekilde Seyyid Ali Sultan322 ve Hacım Sultan’ın323 benzer menkabeleri nakledilir. Görüldüğü gibi bu menkabelerde de Hz. Musa’nın mucizesi temel
örnektir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Görüldüğü gibi Alevi Bektâşi inançları esas olarak Batınî-tasavvufi nitelikte, bir takım İslamî telakkilerle birlikte Gök Tanrı kültü, tabiat kültleri ve
atalar kültünden oluşan eski Türk dini inanışları, Şamanizm, Uzakdoğu dinleri
ve özellikle Budizm, eski İran dinlerinden Zerdüştilik, Maniheizm, Mazdeizm
ile sınırlı oranda Kitab-ı Mukaddes kaynaklı çeşitli inanç motiflerinin bir araya
geldiği bağdaşık (senkretik) görünüm arz etmektedir. 324 Menakıbname ve nefeslerde bu dönemlerin inanç kalıntılarına simgeler halinde rastlamak mümkündür.325
İslam öncesi inanç motifi olarak Şamanizm’in sihir, büyü, hastaları iyileştirme, gayptan haber verme, ruhun geçici olarak bedeni terk etmesi, göğe yükselip Tanrı ile konuşma, Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi, tabiat kuvvetleri-
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ne hâkim olma, ateşe hükmetme, kemiklerden diriltme, kadın erkek birlikte
ibadet/ayin ve tahta kılıçla savaşma, Uzak Doğu ve İran dinlerinden yeniden
bedenlenme (tenasüh), Allah’ın insan bedenine girmesi (hulul), şekil (don) değiştirme, ateşi takdis etme motifleriyle Alevi-Bektaşiliğe tesir ettiği, Kitab-ı Mukaddes kaynaklı inanışlardan ölmeden önce göğe çekilme, suyu kana çevirme,
az yiyecekle çok kişiyi doyurma, nefes evladı edinme, ırmağı veya denizi yarıp
geçme gibi inanç ve kültleri kendi yapısına uygun hale getirildiği görülmektedir.326
Menakıbname ve nefesler heterodoks karakterli bir inanç yapısı yansıtmakla birlikte, Peygambere, Kur’an’a ve Kur’an’daki iman esaslarına bir bağlılık söz konusudur. Söz konusu yapıya mensup dervişlerin hem Anadolu’nun
hem de Balkanların İslamlaşmasında önemli rol oynaması onların İslamî kimliklerinin kanıtıdır.327 İslam dininin temeli olan Allah’ın varlığı ve birliğiyle Hz.
Muhammed’in peygamberliğini tasdik etmekten ibaret olan inanç (kelime-i
şehadet) açık bir şekilde kabul edilmektedir. Bu durum bize İslam’ın bir üst
kimlik olarak kabul edildiğini göstermektedir.
Kaynaklarda ahiret inancı müphem, kimi zaman da çelişkili bir durum
arz eder. Bu inanç eski dinlerden gelen tenasüh inancıyla Kur’an’ın üzerinde
durduğu ahiret telakkisinin ağırlık noktası birincisinin lehine olmak üzere gevşek biçimde iç içe girmiş bir görünüm arz eder. Kaynaklarda ruhun özellikle
hayvan ve diğer canlılara intikali şeklinde bir tenasüh anlayışı bulunmakla
birlikte, kıyamet, mahşer, öbür dünya, cennet ve cehennemden söz edilerek
İslam’ın ahiret anlayışına göndermeler yapılır.328
Bektaşiliğin oluşum döneminde Anadolu’da Müslümanlar arasında görülen Şii-Bâtini cereyanlar ve Hıristiyanlar arasında da bir takım heretik inançların mevcudiyeti düşünülecek olursa, kendisine taraftar bulmak isteyen bir
tarikatın tebliğcileri olarak, bütün bu karışık akidelere yabancı gelmeyecek, her
türlü tevile müsait esnek prensiplere, geniş ve müsamahakâr bir ruha sahip
inanç

sistemi

ve

bir

Hacı

Bektâş-ı

Velî

profiline

ihtiyaçları

vardı.

Vilâyetnâme’de ortaya konan Hacı Bektaş-ı Velî tipolojisi günümüz bir kısım
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Alevi-Bektaşi zümrelerinin İslamlıklarıyla örtüşür bir yapı arz ederken, diğer
taraftan başta Makâlât olmak üzere ona izafe edilen kitaplar Sünnilikle uygun
bir Hacı Bektâş-ı Velî ortaya koymaktadır.
Alevi-Bektaşi inanç ve ibadetlerinde görülen bağdaştırmacı yapıya uygun olarak İslam öncesi ve İslamî motiflere yer verildiğini, kimi zaman her iki
motifin aynı menkıbede geçtiğini görmemiz mümkündür. Örneğin Hacı
Bektâş’ın kuzuları dirilttiği anlatılırken bunun dua ve namaz ile gerçekleştiği
aktarılmaktadır. Yani iki motif iç içe ve kaynaşmış bir şekilde yer almaktadır.
Kuzuların dirilmesi İslam öncesi, bunun namaz ve dua ile gerçekleşmesi ise
İslamî bir motiftir. Menkıbelerde önceki dinlerin ve kültürlerin ortak sembol ve
simgeleri çokça kullanılmıştır. Bu durum bağdaştırmacı yapıyı ortaya koymaktadır.329 Kaynaklarda pek çok yerde bu şekilde İslam öncesi ve İslamî motiflerin
bir sentez halinde verildiğine rastlamak mümkündür. İslamî değer ve ölçütlerin
inançların özünü, hamurunu oluşturduğu, İslam öncesi motiflerin ise bu öz
üzerindeki semboller olarak kabul edilmesi gerektiği söylenebilir.
Kitab-ı Mukaddes kaynaklı motiflerin propaganda amacıyla bu kadar rahat kullanılmasında bir kısmının İslami inançlarda da var olmasının etkisi yanında, Bektaşiliğin propagandacı bir kimliğe ve senkretik (bağdaştırmacı) bir
yapıya sahip olmasının katkısı olabilir. Bu suretle gayri Müslimlerin yabancı
olmadığı konuları işleyen menkabeler yoluyla onların ihtidalarını kolaylaştırma
amacı güdülmüş olabilir. İnançların yoğunluğu hitap edilen çevrelerde bu motifin yaygınlık dereceleriyle bağlantılıdır. Yani hitap edilen çevrede bu motife
benzer motifler varsa, onlara karşı bu motifler yaygın olarak kullanılmıştır.
Sosyal yaşantı farklılığının senkretik (bağdaştırmacı) yapıyı beraberinde
getirdiği, İslam’ın kitabilikten uzak şifahi olarak yayılmasıyla bunun eski dini
inançların yeni dinin kalıpları içerisinde sürdürebilme imkânı verdiği, dönemin
sosyo kültürel şartlarının da böyle bağdaştırmacı bir yapıyı arz eden bir İslamlık modeli ortaya koymayı gerektirdiği söylenebilir. Sünniliğin ve Sünni tarikatların hâkim olduğu büyük merkezlerden ziyade göçebeler, köylüler ve hudutlarda yaşayan askeri taifeler gibi Sünni tesirinden oldukça uzak kalmış geniş
halk tabakalarında yürütülen çok kuvvetli propagandanın başarıyla yayılabil-
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mesi ve taraftar kazanabilmesi, İslami öğretinin yeknesak ve kuralcı görüntüsü
ile değil bilakis elastiki, umumi, müsamahakâr müphem akideler halitası şeklinde ortaya çıkan bağdaştırmacı Kalenderilik, Haydarilik, Bektaşilik ve Kızılbaşlık benzeri yorumlarla mümkün olmuştur.
İbadet telakkilerinde görülen farklılaşmayla ilgili pek çok etken sıralanabilir. İslam’la karşılaştıkları ilk dönemlerdeki yarı göçebe veya göçebe sosyal
yapıları, ibadet hayatlarını tasavvuf ve tarikat hayatı içinde şekillendirmeleri,
ilk dönemlerde muhatap oldukları Şii-Batinilik’ten İsmaililiğe, Melâmetîlik’ten
Hurufilîğe kadar çok geniş bir yelpazede batini karakterli hareketlerden etkilendikleri söylenebilir. Ancak asıl etkenin geleneklerin tesiriyle oluşmuş tasavvuf tepkisiyle ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Tasavvuf sistemini, dört
kapı kırk makam prensibi üzerine kuran Alevi-Bektaşiler, temel İslamî ibadetleri dört kapının ilki olan şeriat kapısının bir gereği olarak görmekte, bu ibadetlerle ilgili teklifin şeriat makamındaki kişiler için geçerli olduğunu kabul etmektedirler. Kendilerini “tarikat makamının” müntesipleri olarak gördükleri için,
şeriat makamının ibadetleriyle mükellef olmadıklarını düşünmektedirler. Temel İslami ibadetler ile ilgili tutumlarında göz ardı edilmemesi gereken bir
nokta da Safevi etkisiyle benimsenen teberra anlayışı, “Ali’yi sevmeyeni sevmemek” şeklinde genel bir anlam içerse de özel durumda “öteki” olarak kabul
edilen Sünnilerden uzak durmayı ve onlara benzememeyi ifade etmektedir.
Alevilerin büyük çoğunluğu Müslümanlığı Sünnilikle eş değer görüp öteki
olarak gördükleri Sünnilerin yapa geldikleri temel İslami ibadetleri ötekilerin
ibadeti olarak kabul etmekte; bazısına şekliyle, bazısına ismiyle bazısına da
benzeriyle kaim ibadetler ikame ederek alternatif ibadet şekilleri oluşturmakta,
böylelikle farklılıklarını muhafaza ede gelmektedirler.330
Günümüz araştırmacılarının Alevilik ve Bektaşiliğin senkretik ve heterodoks yapısının inanç kökenleri ve tarihsel arka planı hakkındaki görüşlerini
şöyle özetlemek mümkündür.
1. Aleviliğin temeli antik Anadolu ve Mezopotamya kültür ve inançlarıdır. Bu görüşü savunanlar Anadolu’yu bir dinler, kültürler, kültler, ırklar moza-
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iği veya alaşımı görmektedirler. Onlara göre Anadolu Aleviliği tüm Anadolu
uygarlıklarının sentezi olarak günümüze gelmiştir. Hititlerden İyonya’ya, Anadolu uygarlıklarından Bizans’a kadar tüm kültür, uygarlık ve ırkların Anadolu
Aleviliğinin oluşumunda etkisi vardır. Anadolu Müslümanlaştırılırken, burada
yaşamış olan tüm ulusların inançları, kültür ve kültleri Müslümanlığa değişik
bir yorum getirmiştir.331 Bu yaklaşımın görmek istemediği ve üzerinde durmadığı faktör Orta Asya ve Maveraünnehir geleneğidir.
2. Aleviliğin temeli Zerdüştîlik ve Mazdekizm gibi eski İran dinleridir.
Dolayısıyla Alevilik Türk kökenli değil, Kürt kökenlidir. Bu yaklaşım Anadolu
Aleviliğini Zerdüşt dininin İslam tarafından yozlaştırılması olarak görmektedir.
Bu tür yaklaşımlar daha ziyade Kürt ağırlıklı bir Alevilikten söz etmektedir.
Onlara göre Kürtler, Müslümanlaştırıldıktan sonra eski dinleri olan Mazdeizm
ve Zerdüşt dininin inanç ve kültünü korumuşlar, Müslümanlıkta ortak özellikleri benimsemişler ve bir Zerdüşt dini “heterodoksisi” olarak Alevi olmuşlardır.332 Eğer Alevilik Kürt ağırlıklı ise neden “Ayin-i Cem”de Türkçe ibadet yapılmakta, Arapça dualar okunmaktadır. Kuşkusuz Türkçe ibadet eden Anadolu
Alevilerinin bir bölümünün Zazaca veya Kırmanca konuştuğu bir vakıadır. Bu
üç görüşte de eski Türk inanç ve kültürlerinden, dinlerinden gelen katkıların
önemi ve rolü yok sayılmaktadır. Türkiye Aleviliği yalnızca Türklerden ibaret
değildir. Belli oranda Kürt Alevileri de vardır. Ama Alevilik ve Bektaşilik münhasıran Kürtlerin yarattığı bir olgu değildir.
3. Alevilik ve Bektaşiliğin temeli eski Türk Şamanizm’idir. Bu görüş Ziya
Gökalp’den beri kabul edilen Fuad Köprülü tarafından geliştirilen eski ve yerleşik bir görüştür. Bu görüş Mehmet Eröz tarafından da kuvvetle vurgulanmıştır. Orta Asya’dan gelen Türk boyları İslam dinini kabul edince, eskinin örf ve
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adetlerini, tapınma biçimlerini şaman gelenekler içerisinde bir sentezle, eski örf
ve adetlerini, kültlerini, kültürlerini İslam potası içinde eritmişlerdir.333
4. Alevilik ve Bektaşiliğin inançlarının temelinde eski Orta Asya Şamanizm’i kadar, belki ondan da fazla, özellikle Budizm gibi eski Uzak Doğu, Zerdüştîlik, Mazdekizm ve fakat münhasıran Maniheizm gibi antik İran dinlerinin
çok önemli katkısı bulunduğu, hatta bir ölçüde Hıristiyanlık ve Musevilik etkilerinin ve tabii olarak antik Anadolu ve Mezopotamya mitolojisinin de payı
olduğu söylenebilir. Alevi ve Bektaşi inançlarının yalnızca belli bir etnik, dinî
köken ve kültürün değil, Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir
coğrafyanın ürünü olduğu görülmektedir. 334
Bugün, muhafazakâr Bektaşi ve Alevi çevreleri, söz konusu bu senkretizmi reddetmekte, inançlarının bu gibi İslam dışı kaynaklardan değil, yalnızca
İslam’dan kaynaklandığını özellikle vurgulamaktadırlar. Bu anlamda Aleviliğin
Şii renkler ve motifler taşıyan, ama bir mezhep özelliği de taşımayan, tasavvufi
yanı ağır basan, tanrı-doğa iç içeliği (panteist) bir mistik inanç ve ahlak öğretisi
olduğu da söylenmektedir.335 Teşekkür ederim.
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“Alevi-Bektaşi İnançlarına İslam Öncesi İnançların
Etkisi” Adlı Tebliğin Müzakeresi
Yrd. Doç. Hasan Gümüşoğlu 
Sayın başkan ve değerli katılımcılar! Hepinizi hürmetle selamlıyorum.
Öncelikle Yrd. Doç Zübeyir Bulut Bey’e büyük bir emeğin ve uzun bir çalışmanın ürünü olan tebliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Müzakerenin başında öncelikle atmış sayfaya yaklaşan bir tebliğin zorluğuna dikkat çekmem
gerekir. Dolayısıyla bu çalışma bir tebliğ formatının dışına çıkmaktadır. Konunun sınırlandırılarak farklı bir başlık altında daha özlü açıklamaların verildiği
sistematik bir çalışma beklenirdi.
Alevîliğin nerede başlayıp nerede bittiğinin tespitini yapmak ve kesin bir
çerçevesini çizmek oldukça zordur. Kelime olarak Alevî, Aliye mensup, Aliye
âit veya Ali soyundan gelmek gibi mânaları ifade etmekle birlikte tarih içerisinde Alevîlikten anlaşılan bununla sınırlı kalmamıştır. 1 Bir takım insanlar toplum
içerisinde farklı bir inanç veya yaşam tarzına sahip olduklarını belirtmek için
kendilerinin Alevî olduklarını ifade etmelerinin yanında Alevîler arasındaki
derin görüş ve inanış farklılığı da konunun sınırlarının çizilmesini zorlaştırmaktadır.
Tebliğde zaman zaman belirtildiği şekilde Alevîler, tarihte yazılı İslâmî
literatürden ve kurumsal dinî bir eğitimden yoksun oldukları için inançlarını
daha çok sözlü kültürün üzerine bina etmişlerdir. Ayrıca Alevîlerin yaşadıkları
çevrenin inanç esaslarından coğrafî, kültürel ve soysa-ekonomik şartlarından
oldukça etkilendikleri de bilinmektedir. Bu itibarla Alevîlik değişik unsurlardan seçtiği değerleri bünyesine alarak gelişmiş ve devam etmiştir. 2



, Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
E. Ruhi Fığlalı, Cağımızda İtikadî İslam Mezhepleri, İstanbul 2001, s. 273; Ocak A. Yaşar, “Alevî”
DİA., II, 369.
2
İlyas Üzüm, Günümüz Aleviliği, İstanbul, 2000, s. 3, vd..
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Bektâşîlik de birçok noktada Alevîlik ile benzerlik arz etmektedir. Ehl-i
sünnet akidesine son derece bağlı, şer’î ilimlerdeki üstün bilgisi ile bilinen Ahmed Yesevî geleneğinin derin izlerini taşıyan Hacı Bektâş-ı Veli’nin (669/1217?)
hayata iken “Bektâşîlik” isminde bir tarikat kurduğuna dair sağlıklı bir bilgi
bulunmamaktadır. Ayrıca ona nispet edilen “Velâyetnâme (Vilâyetnâme)”nin
ondan çok sonra yazıldığı dikkate alındığında3, onun düşüncelerini tam ve
doğru bir şekilde yansıtması da mümkün değildir. Hayatı ve menkıbeleri hakkında çok değişik rivâyetler bulan Hacı Bektaş’ın tarikat kuracak kadar yeterli
donanım ve kabiliyete sahip olmadığı söylenmektedir. 4 Hacı Bektaş’ın yaşadığı
dönemde fazla bir şöhretinin bulunmadığı, mesela bir Mevlevîliğe nispetle
Bektâşîliğin ilk zamanlarda halk arasında fazla rağbet görmediği bilinmektedir.5 Dolayısıyla Hacı Bektaş’ın şöhreti hayatından çok sonra, bir kısım dervişlerin kendilerini ona nispet etmesinden sonra arttığı anlaşılmaktadır. 6
Eflâkî’nin, Menâkıbü’l-Ârifîn’de Hacı Bektaş hakkında “şeriata uymadığı ve
namaz kılmadığı, ancak keramet sahibi” olduğuna7 dair aktardığı bilgiye temkinli
yaklaşmanın daha doğru olacağını düşünmekteyim. Zira İslâmî esaslar doğrultusunda konuya bakıldığında İslâm’a uymayan hareketler sergileyen bir kimsenin kerâmet göstermesi söz konusu değildir. Nitekim Hacı Bektaş’ın kerâmet
sahibi, duâları makbul bir veli olduğunu zikreden Taşköprizâde, ona bir takım
yalan ve yanlışların nispet edildiğini ancak Hacı Bektaş’ın bunlardan uzak olduğunu belirtmektedir.8
Hacı Bektaş’a nispetinde bazı şüpheler bulunduğu söylense de Makalât’daki ifadelere bakıldığında9, Hacı Bektâş-ı Veli’nin, Ehl-i sünnet inancına
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455-8.
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Ahmed Eflâkî, Menâkıbü’l-Ârifîn, trc. Tahsin Yazıcı, İstanbul, 1995, I, 59-60.
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bağlı, müslümanları Kur’an ve Sünnet’te ifadesini bulan ve tasavvufta yer alan
esaslara uymaya çağıran, bir yol gösterici olduğu görülür. 10
Hacı Bektâş-ı Veli, Besmelenin tefsiri ile alakalı eserine başlarken; “Âhiret
ve din yolunu başarmak için gerekli gördüğüm şeriat hükümlerinin sırlarından
bir parça anlattım.”11 diyerek görüşlerini İslâm’ın esaslarından aldığına dikkat
çekmektedir. Bu itibarla Hacı Bektaş’ın, hayatta iken İslâm’a uymayı kendisine
gaye edinen ve eserlerinde âyet ve hadislere çok sık yer vererek insanları bunlara bağlı kalmaya davet eden özelliği ön plana çıkmaktadır.
Bu açıklamalardan sonra Tebliğde belirtilen bazı hususlar üzerinde durmak istiyorum.
Tebliğde yer alan “bütün Türk topluluklarında aynı devirde başlayan ve
eski inançlarla hiçbir ilgisi kalmamış yüzde yüz bir İslamlaşma olayı düşünülemez” (s. 1, son paragraf) cümlesinin gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum.
Zira Maverâünnehir’in İslamlaşması esnasın Türkler arasında İslâmiyet şeyler
ve dervişlerin gayretleriyle hızlı bir şekilde yayılmıştı. Devlet adamları ve sultanlar şeyhlere büyük bir hürmet gösteriyordu. İslâmî hükümlere bağlı olan
Karahanlılar ve İslâmiyeti aşk ve hararetle savunan Selçuklular, âlimlere ve
şeyhlere büyük hürmet duyduklarından dolayı bu temayül bir taraftan onlar
arasında Râfizîliğin ve itizalin yayılmasına mani oluyor, diğer taraftan da şerî
esaslara derin ve samimi bir bağlılığın oluşmasını sağlıyordu. 12 Dolayısıyla bu
insanların yüzde yüz İslamlaşmadığını söylemek mümkün olmamaktadır.
Birçoğu din âlimi olan şeyh ve mürşitler; İslâm’ı insanların seviyesine göre anlattıklarından Türklerin İslamlaşmasında tasavvuf ve tarikatların hizmetlerinin büyük tesiri olmuştur. Anlattıklarını önce kendisi uygulayan sûfî ve
dervişler, insanların İslâm’ı kabullerinde ve onun hükümlerini hayata geçirmede onlara örnek olmuşlardır.13
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Hayrani Altıntaş, “Hacı Bektâş-ı Veli Düşüncesinin Felsefî ve Tasavvûfî Boyutları,” Diyânet Aylık
Dergi, Sy. 44, s. 14.
Hacı Bektâş-ı Veli, Kitâb-ı Tefsîr-i Besmele, Ankara, 20007, s. 41.
Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 18-9
M. Fuad Köprülü, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, İstanbul 1981, s. 168-9; Reşat Öngören,
“Osmanlı’da Sûfîlerin Farklı Toplum Kesimleriyle İlişki Tarzları”, İslâm Araştırmaları Dergisi, Sy.
III, s. 9-22.
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Üç göbekten beri İslâmiyeti kabul etmiş Hemadanlı bir ailenin çocuğu
olan Şeyh Yusuf Hemadânî, eski Hind ve İran veya akidelerini İslâmiyet ile telif
ve tevile çalışan o geniş ve serbest düşünceli Acem mutasavvıflarından olmadığı gibi Şaman inanç veya ritüellerini devam ettiren birisi de değildi. O şerî ilimlerde derinleşmiş bir âlim olduğu için Kitap ve Sünneti her şeyin üstünde tutuyor, tevili şeriatın kabul ettiği sınırların dışına götürmüyordu. 14 Buna benzer
daha yüzlerce âlimin önder olduğu, hürmet duyulup büyük itibar gördüğü bir
toplumun İslâm öncesi inançlarını özelliklede İslâm’ın yasakladığı uygulama ve
ritüelleri devam ettirmesi oldukça zayıf bir ihtimaldir. Böyle bir durum ancak
sayısı çok sınırlı bir kesim için bu düşünülebilir.
Bu coğrafyada İslâm, Yûsuf Hemedânî, Abdulhâlık Gücdüvânî ve Ahmed Yesevî gibi hem şer’î ilimlerde söz sahibi hem de birer mutasavvıf olan
zevâtın çalışmalarıyla Türkler arasında hızlı bir şekilde yayılmıştır.15 Bu itibarla
İslâmî ilimlerde Mâverâünnehir ulemâsının gayret ve samimiyetlerini göz önüne getirdiğimizde özellikle Ehl-i sünnet itikadının sistemleştirilmesinde İmam
Mâtürîdî ve onun takipçilerini faaliyetlerini dikkate aldığımızda Türklerin
İslâm’ı doğru bir şekilde anlayıp, inandıkları, kabul ettikleri esasları hayata
geçirdikleri ve bunların yayılmasında büyük bir başarı sağladıkları gerçeği
gözden kaçmamalıdır.
Anadolu’nun İslâmlaşmasında Yesevî geleneğinden gelen dervişlerin
önemli gayretleri olmuş, sûfîlerin bu müspet rolü, Osmanlının her devrinde
tasavvuf ve tarikatlara devlet tarafından destek verilmesine imkan sağlamıştır. 16
Bu itibarla Anadolu’nun İslâmlaşmasında önemli emeği olan ve “Horasan Erenleri” diye de bilinen, şeyh ve dervişlerin hepsinin daha sonraları Sünnî itikad esaslarına ters “heterodoks” bir anlayışı benimsedikleri söylemek veya Yesevî tarikatının
kuruluşunda bile heterodoks özellikler” taşıdığını söylemenin17 gerçeklerle bağdaşması mümkün gözükmemektedir.18
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Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 115.
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Köprülü, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, s. 166; A. Yaşar Ocak, Babaîler İsyanı, İstanbul 1996,
s. 76, 200.
Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 372.
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Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla birlikte dervişlerin çoğu yerleşik hayata
geçerek tekke ve zâviyelerde faaliyetlerine devam ederken, medrese çevreleriyle iyi ilişkiler içerisinde bulunmaları; onların hem Sünnî çizgide kalmalarını
hem de şer’î ilimlerde söz sahibi âlimlerin tarikatlara nispetini arttırmıştır. Bu
da Şiî ve Bâtınî görüşlerin tasavvuf adı altında müslümanlar arasında yayılmasına önemli ölçüde mâni olmuştur.
Bütün bunlarla beraber Anadolu’da Müslüman Türkler arasında farklı
inançlara sahip insanların da bulunduğu bilinmektedir. Bu kesimin inançlarında “eski Türklerin putperest âdetleri, tasavvuf rengine bürünmüş aşırı Şiîliğin basit ve
popüler bir şekli ve mahallî bazı kalıntıların” ağır bastığını söylemek mümkündür.
Bu toplumlar, İslâm öncesi inanış ve yaşayışlarının bir kısmından tam kurtulamadan, eski inançları olan Şamanist ve Budist görüşleri veya bunlara ait bazı
ayin ve törenleri tamamen terk edemeden hayatlarını sürdürmüşlerdir.19
Tebliğ sahibin ifade ettiği gibi müslüman olan Türklerin hepsi aynı derecede İslâmî inanç ve yaşayış konusunda başarılı olamamış 20, bazılarının bu konuda birtakım eksikleri olduğu gibi göç ettikleri bölgelerde bulanan çeşitli kültürlerin etkisinde kalan Türkler de olmuştur. Ancak İslâm’ı tam mânasıyla benimseyenlere göre sayıları oldukça az olan bu kesimin siyâsî veya sosyoekonomik bazı faktörlerin de tesiriyle Müslüman toplumun genelinden uzaklaştığı, gün geçtikçe farklılaştığı ve kendi içlerine kapanarak ayrı bir hayat sürdürmeye çalıştıkları görülmüştür.21
Şehirlerde yaşayan ve medrese çevresiyle daha sıkı ilişkiler içerisinde bulunduklarından dolayı İslâm’ı daha iyi öğrenen Müslüman Türkler, İslâm’ın
esaslarına bağlı kaldıkları halde yerleşik hayattan uzak, konar-göçer bir hayat
sürdürdüklerinden dolayı ilmî çevrelerle ve İslâm’a bağlı kesimlerle fazla tema-
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İslâm’ı kabul eden Türklerin çoğunluğu genel manada İslâm’ı öğrenip benimsemekle birlikte
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Geniş bilgi için bkz., Sönmez Kutlu, Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Ankara,
2002, s. 150, vd.
A. Yaşar, Ocak, “Alevîliğin Tarihsel Sosyal Tabanı İle Teolojisi Arasındaki İlişki Problemi”,
Türkiye’de Alevîler, Bektaşiler, Nusayrîler, İstanbul 2000, s. 388-92
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sı bulunmayan Türklerin, İslâm’ı daha çok yüzeysel olarak benimsedikleri söylenebilir.22
Bu temel açıklamaların ışığında tebliği değerlendirdiğimizde bazı hükümler verilerken zaman zaman aşırı bir genelleme yapıldığı hemen dikkatimizi çekmektedir. Örnek vermek gerekirse tebliğde “İslam dininde Sünni (Ortodoks) Müslümanlık Şia’yı bir heterodoksi olarak kabul eder; ama İslam dairesi
dışına çıktığını söylemesi mümkün değildir” (s. 8, p. 6.) derken hangi Şia’nın
İslâm dairesinin dışına çıktığını veya çıkmadığını? sormak gerekir. Bilindiği
gibi Şiî fırkalar inanç esasları konusunda geniş bir yelpazeye benzemektedirler.
Şehristânî’nin dediği gibi Şia’da hakim olan inanç “Hz. Ali’nin imâmet ve
hilâfetinin gizli olsun açık olsun nas ve vasiyetle olduğunu kabul edip, imâmetin Hz.
Ali’nin evladından çıkmayacağına inanma23 esasıdır. Bağdadî, Cüveynî, Ebû’lMu’în en-Nesefî gibi bir takım kelâmcıların da Rafizî kelimesini Şia yerinde
kullandıklarını24 dikkate aldığımızda Şia nazariyesinin esasını Hz. Ali’nin nasla
imam tayin edildiği iddiası oluşturduğu25 için bu iddiaya nass bulma gayretleri,
Şiîlerin birçoğunu İslâm’ın temel esaslarından ayrılmaya götürmüştür.
Kaynaklar Şîa nazariyesinin temel taşlarını oluşturan, Hz. Ali’nin imâmeti hususunda nass bulunduğu iddiasının ilk olarak İbn Sebe tarafından gündeme getirildiğini belirtip, İbn Sebe’nin, Hz. Ali’nin ölmediğini ve yeryüzünü
adâletle doldurmak için tekrar geleceğini söyleyerek, Şîa’nın gaybet, recat ve
tenâsuh inancının oluşmasına öncülük ettiğine dikkat çekerler.26
Şiîlerin bazısı imamet konusuna çok büyük önem atfederek, imamların
ayrı bir kitabının olduğunu iddia eder.27 Küleynî (329/941, Hz. Peygamber vefat
edeceği zaman bir meleğin gelerek Şiîlerce Hz. Fâtıma’nın mushafı diye bilinen
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İlyas Üzüm, Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevîlik, İstanbul 2007, s. 18-9.
Şehristânî, Abdulkerîm, el-Milel ve’n-nihal nşr. Emîr Ali Mehna-Ali Hasan Fâ‘ur, Beyrut 1993, I,
169.
Bağdâdî, Ebû Mansûr Abdulkâhir b. Tahir et-Temimî el-Fark beyne’l-frak, Beyrut 1990, s.29; Cüveynî, Ebû’l- Meâli İmâmu’l-Haremeyn Rüknüddîn, el-Gıyâsî (Gıyâsü’l-ümem fî’ltiyâsi’z-zulem),
nşr. Mustafa Hilmî-Fuâd Abdülmü'min, İskenderiye 1979, s. 56; Nesefî, Ebü’l-Muîn Meymun b.
Muhammed, Tebsıratu’l-edille fî usûli’d-dîn nşr. Claude Salâme, Dımaşk 1993, II, 828.
Hasan Gümüşoğlu, İslâm’da İmamet ve Hilâfet, İstanbul 1999, s. 120.
Bağdâdî, el-Fark beyne’l-fırak, s. 233-5; İsferâyînî, Ebü’l-Muzaffer, et-Tebsîr fi’d-dîn, nşr. Kemal
Yûsuf el-Hût, Beyrut 1983, s. 123-4; Şehristânî, el-Milel, I, 204-5.
Semâvî, Şeyh Mehdi, el-İmâme fî davi'l-kitâb ve's-sünne, Kuveyt 1979, I, 71.
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kitabı Hz. Ali'ye yazdırdığını rivâyet etmektedir 28. İbn Bâbeveyh el-Kummî de
onu teyit eder bir şekilde, Cebrail'in (a.s.) Hz. Ali'ye verilmek üzere “Hâtem”
diye isimlendirilen ayrı bir kitap getirdiğini, Hz. Ali'den sonra Hz. Hasan'ın bu
kitabı aldığını ve her imamın kendisinden sonraki imama bu kitabı vererek
imamların onunla amel ettiğini iddia etmiştir.29 Şiîlerin meşhur âlimi Kuleynî,
"Hz. Fâtıma'nın Mushafı" iddiasından başka, Kur’ân âyetlerinin on yedi bin
olduğunu rivayet eder30.
Kuleynî, ayrıca imamları inkâr edenin Allah ve Resûlünü de inkâr etmiş
olacağını, imamların hepsini ve zamanın imamının bilmeyen kişinin mümin
olamayacağını söylerken, M. Rıza Muzaffer, İmâmetin Usûlü’d-Dîn’den olduğunu ve imânın ancak imama inanmakla tamam olacağı belirtmektedir.31
Şiî fırkalardan İsmâiliyye ise, İslâm’ın temel esaslarını Bâtınî bir takım
yorumlar yaparak inkâr etmiş, haramlığı kesin olan bazı hususları mubah görmüştür. Gerçek inançlarını gizleyerek, müslümanlarla iyi geçinip onları kazanmaya çalışan İsmâiliyye; daha çok Bâtıniye şeklinde tezâhür ederek İslâm
dışı bir mezhep hatta bir din haline getirilmiştir.32 Bundan dolayı İbn Haldun,
İsmâiliyye’nin sözlerinin ilhad (küfrü gerektiren hususlar) ihtiva etmesinden
dolayı “Mülhide” diye de isim verildiğine dikkat çekmektedir. 33
Abdülkâhir el-Bağdâdî, Bâtıniyye’nin müslümanlara Yahûdîlik ve Hıristiyanlık’tan daha çok zararın verdiğini belirmekte ve Müslümanlardan korktuklarından dolayı inançlarını gizlediklerini, özellikle âyetleri ve hadisleri
Mecûsîliğe uygun gelecek şekilde tevil ederek Mecûsîliği daha üstün gördüklerini söylemiştir. 34
Şehristânî ise Bâtıniyye’nin ilk başta inançlarına bazı felsefî sözler karıştırdıklarını, daha sonra da onların usûlüne uygun kitaplar yazarak özellikle
ulûhiyyet konusunda filozofların görüşlerine katıldıklarını, birçok farz ve sün-
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Kuleynî, Ebû Câfer Muhammed b. Yâkûb b. İshâk, el-Usûl mine’l-Kâfî, Beyrut 1401, I, 239-240.
İbn Bâbeveyh el-Kummî, Ebû’l-Hasen Ali b. Hüseyn, el-İmâme ve’t-tebsire, Kum 1985, s. 38-39.
Kuleynî, el-Usûl mine’l-Kâfî, I, 63.
Kuleynî, a.g.e., I, 180-181; Muzaffer, Muhammed Rıza, “Şîa İnançları”, trc. Abdülbâki Gölpınarlı,
İstanbul 1978, s. 50.
Hasan Gümüşoğlu, Mezhepler Tarihi, İstanbul 2008, s.2 12.
İbn Haldun, Abdurrahman b. Muhammed, Mukaddime, Beyrut 1992, s. 201.
Bağdâdî, el-Fark., s. 282, 285.
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neti tevil ederek reddettiklerini ve harflere farklı mânâlar yükleyerek (hurûfîlik)
değişik neticelere vardıklarını söylemektedir.35
İsmâilî’ler şeriatın rükünlerinden çoğunu dalâlet derecesinde tevil etmişler mesela namazı; imamlarına dostluk ve itaat, haccı; imamları ziyaret edip
hizmetinde bulunmak, orucu; imamın sırlarını açıklamaktan kendisini alıkoymak şeklinde yorumlamışlardır.36 Bu görüşlerinden dolayı Gazzâli, Bâtınîliğin
fikirlerini ve inançlarını değerlendirmeye ayırdığı eserinde onların bir kısım
görüşlerini felsefeden aldığını belirtmiş, bir kısım görüşlerinin ise küfre götürecek hususlar ihtiva ettiğini söylemiştir.37
Tebliğde “Aynı şekilde Ehl-i Sünnet için Alevilik bir heterodoksidir, çünkü içinde Şii unsurlarla, Türk ve Kürt zümrelerin eski din alışkanlıkları mevcuttur. Ama Müslümanlık ağır basmaktadır; Allah’ın birliğine, Hz. Muhammed’in
O’nun resulü olduğuna inanmak ana nasstır” denilmektedir. Burada “Müslümanlık ağır basmakta” (s. 8, prg. 6.) ifadesi ile İslâm göre böyle bir kimsenin
hangi inanç ve ya inançsızlık grubuna gireceği konusu yani mümim mi yoksa
değil mi? gibi bir istifham oluşmaktadır. Müslümanlığı ağır basan bir kimseye
müslüman hükmünü vermek İslâm itikadının esasları açısından isabetli değildir. Zira İslâmî esaslara çerçevesinde konuya baktığımızda Hz. Muhammed’in
(s.a.) Allah katından getirdiği kesin olarak bilinen hususları kalbiyle tasdik
eden, “mümin” kabul edilmekle birlikte bu icmâlî bir imândır.
Kelime-i Şahâdeti veya Kelime-i Tevhidi kalbiyle kabul eden kimse, inanılması gereken hususları topluca kabul etmiş yani Hz. Allah’ın varlığını ve
birliğini Hz. Muhammed’in (s.a.) de Allah’ın kulu ve peygamberi olduğunu
tasdik ederek İslâm’a girmiş olur. Ancak bu icmâlî kabulün yanında Rasûlullah’ın (s.a.) Cenâb-ı Hak tarafından getirdiği kesin olarak bilinen diğer konulara
(zarûrât-ı dîniyye) da inanılması zorunludur. Bunların başında “Cibril hadisinde”38 ifadesini bulan îmânın altı esası ve İslâm’ın beş şartı başta olmak üzere,
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Şehristânî, a.g.e., I, 227-231.
Bağdâdî, a.g.e., s. 296.
Gazzâlî, Ebû Hamid, Fedâihu’l-Bâtıniyye, Kahire, 1964, s. 92-4.
Buhârî, “Îmân”36; Müslim, “Îmân”1; Ebu Davûd, “Sünnet” 15; Nesâî, “Îmân”6; Tirmizî,
“Îmân”4; İbn Mâce, “Mukaddime”9
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Kur’an-ı Kerim ve Sünnette açıkça yer alan ve tevâtüren bize gelen hükümleri
kabul etmek mümin olmak için zorunludur.39
Tebliğin Değerlendirme Bölümü’nde başlığa uygun ve sonuç ifade edilen
cümleler olması gerekirken tebliğde işlenmeyen yeni bir konuya girilmiş ve
“Günümüz araştırmacıları arasında Alevilik ve Bektaşiliğin inanç kökenleri ve
tarihsel arka planı hakkında birbirinden farkı görüşleri şu şekilde sıralamak
mümkündür” (s. 55, prg. 2) denildikten sonra gerçekliği ve doğruluğu tartışılabilir bazı ifadelere yer verilmiştir.
Bu çerçevede kendilerini Alevi ve Bektaşi olarak ifade eden insanların
inançlarını ve yaşantılarına baktığımızda şu farklılıkların ön plana çıktığını
söylemenin mümkün olduğunu düşünüyoruz.
Bir kısım Alevîlerde Şîî, Hurûfî ve Bâtınî fikirlerin tesirleriyle İslâm’a ters
hulûl ve tenâsuh inancı 40, farklı ulûhiyyet ve nübüvvet anlayışı, hatta kendilerini şirk ve küfre götürecek söz ve fiiller görülmektedir.41
Alevîliği madde dini ve materyalist ya da felsefî bir inanç sistemi olarak
gören, onun temelini Zerdüştlüğe dayandıran kısaca; İslâm’ın temel esaslarından mahrum veya onlara aykırı bir Alevîliği İslâm’ın içinde görmek mümkün
değildir. Günümüzde kendilerini bu şekilde gören ve böyle olduklarını ifade
eden birçok Alevî aydın ve bunların görüşlerini benimseyen Alevîler bulunmaktadır. 42
Müslüman olduğunu söyleyen ancak gerçekte İslâm’ın imân esaslarına
tam olarak inanmayan ve çekindiklerinden dolayı gerçek inançlarını gizlemekle
beraber tasavvufî bazı motifleri kullanan, Hz. Ali’yi ve Hz. Muhammed’i aynı
derecede, bazen Hz. Ali’yi daha üstün gören, namaz, oruç, zekât, haccın farziyetini kabul etmeyen, cem ayinlerinde içki servisi yapan, gusül yapmayan ve
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Gazzâlî, a.g.e. s.89; Cürcânî, Seyyid Şerîf, Şerhu’l-Mevâkıf, İstanbul ts. II, 456; Taftazânî, Sa‘du’ddîn Mes‘ud b. Ömer, Şerhu’l-Akâid, Dersaâdet 1326, s.153, Şerhu’l-Makâsıd, nşr. Abdurrahman
U‘meyrâ, Beyrut 1989, V, 177; Aliyyü’l-Kârî, Şerhu’l-Fıkhı’-l-Ekber, Beyrut 1984, s.125; Şerafeddin
Gölcük-Süleyman Toprak, Kelâm, Konya 1988, s.103.
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Kültürel Boyutlarıyla Alevîlik, s. 81.
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İslâm’ın haram kıldığı kesin olan hususları mubah, gören bir Alevî kesimi de
bulunmaktadır.43
Geleneksel Alevîlikteki cem ayini, semah, dede gibi kurumların gelişen
ve değişen dünyada şartlarına uyum sağlayıp, bunların yeniden yorumlanmasını yaparak Aleviliği bir inanç grubundan çok bir hayat tarzı olarak gören ve
daha çok yaşadığı çevreye uyum sağlamayı düşünüp, ekonomik şartlardan
daha çok istifade etmeye çalışan bir kesim daha vardır.44
Hz. Ali sevgisini ön plana çıkarmakla birlikte namaz kılıp, oruç tutan ve
kendilerinin Alevî olduğunu söyleyen insanların yanı sıra şehirlere göç edip,
Sünnîlerin arasında yaşamak mecburiyetinde kalmaları veya Alevîliği sorgulayıp tatmin olmamalarının neticesinde Sünnîliğe daha çok önem atfeden Alevilerin sayısı da az değildir.
Tebliğde dikkat çekmek istediğim bir diğer konu da sağlıklı bilgilere
ulaşmak ve üzerine hüküm bina etmek için kaynakların aslına bakılmasının
önemli olduğu hususudur. İbn Sina’nın el-İşârat isimli eserinden aktarılan bilgide olduğu gibi. (s. 22, son prg.)
Tebliğde “Bu İslam anlayışı çok güçlü mesiyanik (mehdici) karakter sergiler. Yani ezilmiş, horlanmış kitleleri bu durumdan kurtarmakla görevlendirilmiş, ilahi yetki sahibi, karizmatik bir şahsiyet inancına büyük bir yer verir. Bu
sebeple bu inancın hâkim olduğu kitleler, sürekli bir “ilahi kurtarıcı” beklentisi
içindedirler” (s. 8, son prgf.) ifadesi hadislerde yer alan ve müslümanlar arasında asırlardır devam ede gelen Mehdi inancını açıklamak için sağlıklı ve yeterli
bir izah değildir.
“Türk halkı İslam’ı, ister Sünni kesimiyle olsun, ister heterodoks kesimiyle olsun, güçlü bir evliya kültü/eren-evliya kültü etrafında gelişti. Bu kült her iki
kesimde de ortaktır. (s. 9, son prg). Müslümanlığın kabulünden sonra Türkler
arasında görülmeye başlayan ve diğer Müslüman milletlerdekinden biraz farklılıklar gösteren evliya kültünün menşeini atalar kültünde aramak gerekir.”
(s.11, ikinci prg.) Türkiye’nin dağlarında, köylerinde ve kentlerinde sayıları on
binlerle ifade edilen yatırlar halkın eski inançlarını İslam evliyası inancı şeklin-
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Hasan Gümüşoğlu, Mezhepler Tarihi, s.267.
Reha Çamuroğlu, “Türkiye’de Alevi Uyanışı”, Alevi Kimliği, İstanbul 2000, s. 96-99.
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de devam ettirdiğini kanıtlamaktadır. (s. 18, ilk prg.) derken Kur’an ve sünnette
yer alan evliya veya velayet kurumu ve bunun müslüman Türkler üzerinde
etkisi dikkate alınmamıştır.
Aynı şekilde “Sünni müslümanların tasavvufî bir organizasyon haline
gelmedikleri” ifadesi doğru olmadığı gibi Aleviliğin güçlü bir tasavvufî organizasyon olması da (s. 9, son prg.) Alevîlerin büyük kısım için dikkate alındığında
gerçeklerle örtüşmemektedir.
Tebliğde “İslam dinindeki Hira Dağı, Hacer’ul-Esved veya Zemzem suyu
ile ilgili düşünceler bir kült şeklinde değerlendirilemez” denildiği (s. 16, son
prg.) halde ileride taş ve kaya kültünden bahsedilirken, “Hacerü’’l-Esved denilen siyah taşın da cahiliye devri Araplarınca mukaddes tanındığını biliyoruz”
cümlesi ( Dipnot 105) Hacerü’l Esvedi’n de bir kült olduğunu ifade edecek şekilde kullanılmıştır.
“Ağaç kültü muhtelif Kızılbaş toplulukları içinde daha ziyade Tahtacılar
ve Yörüklerde yayılmış görünüyor.” (s. 19, prg. 6), ifadesi bütün Yörükleri töhmet altında bırakmakta ve Alevilik ile Yörüklüğün aynı manaya geldiği gibi
yanlış ve haksız bir algılamaya imkan sağlamaktadır. Ayrıca tebliğ içerisinde
birçok yerde bütün Yörüklerin Alevî ve heterodoks bir inanca sahipmiş gibi
gösterilmesi tebliğ sahibinin Yörükleri yeterince tanımadığını göstermektedir.
Tebliğde bütün Yörükleri aynı kefeye koymaktansa bu ifadeyle hangi Yörüklerin kast edildiği net olarak belirtilmesi gerekirdi.
Tebliğde “Bektaşi velilerinin sahip olduğu kerametlerin bazılarına veya
en azından benzerlerine, Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim’de peygamber
mucizeleri arasında rastlandığı ve güvenilir kabul edilen hadis kitaplarında Hz.
Muhammed’in de bu motiflere benzer mucizelerine tesadüf edildiği” belirtildiği halde bunlar sadece yüzsel bir bezerlik olarak değerlendirilmiştir. “Devamında ise benzerlikler bakılarak bu motifleri İslâmî gelenekle izaha kalkışmak
yanlış olur” (s. 22, ikinci prg.) denildiği halde bu görüşe yeterli kaynak gösterilmemiştir.
Gayp’tan ve gelecekten haber vermenin Şamanların bir âdeti olduğu geniş olarak işlendiği (s. 24, 3. prg.) halde bu konuda Kur’an’da yer alan mesela
Rum suresinin ilk âyetlerinin veya bazı hadislerde gelecekten verilen haberle-
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rin45 müslümanlar inançları üzerindeki etkisi görmezlikten gelinerek bunun
tamamen Şamanlıktan kaynaklandığı belirtilmiştir.
Tebliğde “Kemiklerden dirilme inancının Şamanizm kaynaklı olduğunu
ve bugün Altaylı Şamanistler, hatta Müslüman Türklerde bile mevcut olduğu
görülmektedir.” (s. 29, 2. prg.) denilmektedir. Bu açıklamalarda “kemiklerden
diriltme” ifadesin Kur’an-ı Kerim’de de yer alması gerçeği dikkate alınmamıştır. Müşrikler âyette belirtildiği gibi âhirete inanmayarak “Çürümüş olan kemikleri kim diriltecek”46 dediği için onlara cevap olarak “(Ya Muhammed) deki:
Onları ilk defa var eden diriltecektir”47 buyrulmaktadır. Tebliğin devamında ise
“Anadolu’da yaygın inanca göre, insanın kuyruk sokumunda bulunan kemiği
asla çürümez. Çünkü kıyamet gününde insanlar bu kemikten dirileceklerdir”
şeklindeki inancın hadislerde yer alan esaslardan kaynaklanma ihtimaline hiç
işaret edilmemiştir. Buhârî ve Müslim’in sahih senetle rivayet ettikleri 48 “Her
âdemoğlu yok olur, ancak “acbü’z-zeneb” müstesna” hadisinde hayvanın kuyruk kemiği mânasına gelen acbü’z-zeneb’in dirilmeye asıl teşkil edecek bir nüve
olduğuna dikkat çekilmiştir.49
Netice olarak tebliğde genel olarak “hangi mevzuda çalışıyorsa o mevzuu her konunun üstünde tutmak ve onu ön plana çıkarmak düşüncesinin”
ağır bastığı söylenebilir.
Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU: Efendim çok teşekkür ederim. Faydalı bir
oturum olduğunu düşünüyorum. İnşallah öğleden sonraki oturumlarda da
böyle devam eder. Hepinize çok teşekkür ederim. Allaha emanet olun...
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Prof. Dr. Süleyman TOPRAK: Sempozyumumuzun altıncı oturumunu
açıyoruz. Bundan sonra eğitim-öğretim meseleleri ile değerlendirme toplantısı
var. Onun için biran önce başlayıp bitirmek durumundayız. On dakikalık gecikme ile de olsa inşallah vaktinde bitiririz diye umuyorum. Bu oturumda "İslam kültüründe gnostik ve okülistik tezahürler" başlığını taşıyan genel başlığımız, iki tebliğimiz iki müzakeremiz var inşallah. Yine diğer oturumlar da olduğu gibi tebliğcilere yirmişer, müzakerecilere de onar dakika tahsis edeceğiz
inşallah. Ve hemen ilk tebliğden başlatmak istiyorum kendi hakkımı sonra kullanmak üzere. Efendim birinci tebliğimiz Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kenan ŞAHİN
beyin hazırladığı tebliğ “İslami okülistik inançlar”, ikinci tebliğimiz Yrd. Doç.
Dr. Hüseyin DOĞAN beyin sunacağı "sihir ve din ilişkisi" başlığını taşıyor. Her
ikisi de güncel olan konuları ihtiva ediyor. Faydalı olacağını umuyorum. Ve
şimdiden çabuk bitsin arzunuzun içime doğduğunu söylüyorum ve tabi bu
konuşmacıların da dilini bağlayarak onlara büyü yaparak çabuk bitirmelerini
sağlayacak merak etmeyin. Dolayısıyla sempozyumumuzun iki başlığını da
kullandım. Şimdi sözü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kenan ŞAHİN beye bırakıyorum.
İnşallah yirmi dakika da özetleyin... Buyurun...
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İslâm ve Okülistik İnançlar: Dini Açıdan Okülistik
İnançlar
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kenan ŞAHİN
GİRİŞ
Latince “Occultus” sözcüğünden gelen “okült”, saklı ya da gizli anlamına
gelmektedir.1 Terim anlamı ise sıra dışı yollarla yani bilimsel temellerden yoksun yöntemlerle gaybın araştırılması demektir. Diğer bir deyişle okültizm, hakikatin bilgisine tecrübî ve aklî yöntemlerle değil, birtakım olağan dışı yöntemlerle ulaşılabileceğini savunmaktadır. Kökeni kadim uygarlıklara kadar uzanan
ve tarihte sihir, kehânet, simya ve astroloji gibi adlar altında ortaya çıkan bu
uğraşlar, günümüzde, bu adların yanı sıra, insanın yüz özelliklerinden bazı
manalar çıkaran Fizyonomi, insanın karakter ve kafa yapısından hareketle geleceği yorumlayan Frenoloji, el yazısı şekillerinden karakter değerlendirmesi
yapan Grafoloji, evrendeki oluşum ve olayların bir rastlantı eseri olmayıp sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini iddia eden Nümeroloji ve Eski Ahitte
yer alan yazıların sayısal değerleriyle oluşan sözcüklere ilişkin mistik bir öğreti
olarak ortay çıkan Kabala ve hakikatin bilgisinin ancak sezgi ve tefekkürle elde
edileceğini savunan Gnostizim gibi farklı adlar altında varlığını sürdürmektedir.
Cehalet ve geleceği bilme merakı, ökülistik inançlara yönelimi tetikleyen
en önemli unsurlar arasındadır. Tarih boyunca da insanoğlu, çoğu zaman gizemli olana daha bir merak salmış ve yakın ilgi göstermiştir. Bu merak ve ilginin bir sonucu olarak da birçok insan, içinde bulunduğu anı meşru bir zeminde
iyi yaşamak ve iyi değerlendirmek yerine, geleceği öğrenme ve kaderinde olan
olaylara yön verme düşüncesiyle sihirbazlara, kâhinlere ve falcılara yönelmiştir.
Dolayısıyla da okülistik inançların Kur’ân ve hadisler açısından itikadî değerinin ne olduğu, Kur’ân’ın İslâm öncesi din ve kültürlerde var olan okülistik
inançlara nasıl baktığı meselesi bizim için merak konusudur. Ancak okülistik


1

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi İDKAB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
W.B. Crow, Büyünün, Cadılığın ve Okültizmin Tarihi, Çev., Fulya Yavuz, İstanbul 202, s. 13.
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inançların dinî açıdan değerini sorgulamadan önce konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle önce okülistik inançların mahiyeti ve
gayb ile olan ilişkisini ele alacağız. Diğer bir deyişle İslâm’ın temel başvuru
kaynakları esas alındığında geleceği bilmek mümkün mü?
I-Okülistik İnançların Gaybla İlişkisi:
Sözlükte “ister fiziki ister fizik ötesinde olsun zahiri ve batini duyuların alanı
dışında kalan ve akıl yoluyla mahiyeti idrak edilemeyen şey”2 anlamına gelen gayb
kavramı, duyularla algılanamayan ve insanın bilgi sınırlarını aşan bir bilgi alanını ifade etmektedir. Nitekim Kur’ân’da da gayb, genel olarak, duyularla görünmeyen âlem,3 yerde ve göklerde insanların kavrayamayacakları gizli şerler 4,
bir şeyin ve bir olayın içyüzü 5 ve vahiy6 anlamında kullanılmaktadır. Ancak
Kur’ân’da gayb sadece geleceğin bilgisini kapsayan bir bilgi olarak karşımıza
çıkmamaktadır. Kur’ân geleceğe yönelik bilgileri gayb kapsamında zikrettiği
gibi, geçmişte olan olayları ya da içinde bulunulan anda gerçekleşen, ancak
insan için henüz bilinir durumda olmayan şeyleri de gayb kapsamına dahil
etmektedir.7 Bu açıdan Kur’ân’da iki tür gaybtan söz edebiliriz. Birinci gayb
alanı, Allah’ın zâtı ve meleklerin mahiyeti, kıyamet saati ve âhiret hayatı gibi
insanın duyularıyla algılamakta yetersiz kaldığı bir bilgi alanıdır. Bu tür bilgi
alanı da mutlak gaybı oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle mutlak gayb, göklerde
ve yerde Allah’tan başkasının bilmediği; sadece Allah’a münhasırdır. 8 Bu bilgi
alanı, aklın işleyemediği ve kapasitesini aştığı aşkın bir bilgiyi ifade etmektedir.
Zaman içinde bilim ve teknolojinin ilerlemesi sonucu daha önce gayb niteliği taşıyan kimi bilgiler de gayb özelliğini kaybedebilmektedir. Örneğin güneş tutulması, anne karnındaki çocuğun cinsiyeti ve tabiî nedenlere bağlı olarak
oluşan meteorolojik olaylar, bilimin gelişmediği dönemlerde insanlar için gayb
durumunda olan bilgilerdi. Ancak bu bilgiler,

zaman içinde gelişen yeni

imkânlar doğrultusunda; deney, tecrübe gözlem, akıl yürütme sonucu ya da
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fiziki şartların bilinmesiyle bilinir hale gelebilmekte ve gayb özelliğini kaybedebilmektedir. Diğer bir deyişle bu gün bizim için gayb olan yarın gözle görülebilmektedir.9 Bu tür bilgi alanı da izafî gaybı oluşturmaktadır. Nitekim Yusuf
suresi 12/41. âyette: “Siz babanıza dönün ve deyin ki: “Ey babamız! Şüphesiz oğlun
hırsızlık etti, biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. (Sana söz verdiğimiz zaman) gaybı
(oğlunun hırsızlık edeceğini) bilemezdik.” ifadesinde sözü edilen gayb izafî gaybtır.
Öte yandan Kur’ân’da gaybı bilmek, Allah’ın sıfatlarından biri olarak
karşımıza çıkmaktadır.10 Kur’ân’a göre mutlak gayb’ın bilgisi de bütünüyle
Allah’a aittir. Allah için görünmeyen ve bilinmeyen söz konusu değildir. Gayb
insan için söz konusudur. İnsan için gayb, duyularıyla tecrübe edebileceği bir
bilgi alanı da değildir. Bu durumda şu sorunun sorulması gerekir; mutlak gayba ilişkin bilgileri öğrenmenin bir imkânı ve yolu var mıdır? Diğer bir deyişle
gaybın anahtarının Allah’ın elinde olduğu düşünüldüğünde mutlak gaybı başka varlıklarla ilişkilendirmek ne derece doğru olur?
Kur’ân’a göre gayba ilişkin bilgileri edinmenin yolu vahiydir. Peygamberler de vahiy yoluyla Allah’ın bildirdiği ve izin verdiği kadarıyla gaybı bilme
imkânına kavuşmuşlardır. Nitekim Âl-i İmrân suresi 3/179. âyette Yüce Allah:
“…Allah, size gaybı bildirecek de değildir. Fakat Allah, peygamberlerinden dilediğini
seçer (gaybı ona bildirir).” buyurmaktadır. Dolayısıyla Kur’ân’a göre Peygamberler dahi gaybın bilgisine vakıf değillerdir. Peygamberler, Allah’ın bildirdiği
ölçüde gaybdan haber veren elçilerdir. Yine Kur’ân’da Yüce Allah, Ashab-ı
Kehf’in kaç kişi olduğuyla ilgili tartışmalarda “üçtür”, “beştir” gibi tahminlerde
bulunan kimselere, Hz. Peygamber’in şöyle demesini emretmektedir:“‘Onlar üç
kişidir; dördüncüleri de köpekleridir’ diyecekler; yine: ‘Beş kişidir; altıncıları köpekleridir’ diyecekler. Onlar bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir…”11 Yine Yüce Allah,
Lokmân sûresi 31/34. Âyette de: “Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz
yalnızca Allah katındadır. O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne
kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla
bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.”buyurmaktadır.
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İlyas Çelebi, İslam İnancında Gayb Problemi, İfav Yay., İstanbul, 1996, s. 2.
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Başka bir âyette de Yüce Allah: “Bunlar gayb haberleridir ki, sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun, ne de kavmin.”12 buyurmaktadır.
Dolayısıyla da Hz. Peygamber’in gayba ilişkin bilgilerinin vahy doğrultusunda
şekillendiği anlaşılmaktadır. İnsan için gayb hükmünde olan kimi bilgiler, Allah’ın Peygamberine vahiy yoluyla bildirmesi sonucu açığa çıkmakta ve bilinir
duruma gelmektedir. Allah, nasıl peygamberlerine nübüvvetlerini desteklemek
için mucize vermişse, benzer bir şekilde gayba ilişkin haberlerden de dilediği
şeyleri bildirmiş ve onların nübüvvetlerini desteklemiştir. Bu yönüyle
Kur’ân’da gaybtan haber alma, sadece peygamberlerle ilişkili ve sınırlı kalmaktadır. Peygamberlerin gaybtan haber vermeleri ise onların beşeri yönleri ile
ilgili bir durum da değildir. Bu durum da gaybtan haber almayı da diğer insanlara genellemek de pek doğru gözükmemektedir. Nitekim Kur’ân’da Hz. Peygamber (s)’e şöyle emredilmektedir:
“ De ki dilemedikçe ben kendime bir fayda ve zarar verecek güce sahip değilim.
Eğer ben gaybı bilseydim, daha çok hayır yapar yani servet kazanırdım ve bana hiçbir
kötülük de dokunmazdı.”13
“De ki ben, peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ileride ne yapılacağını da
bilemem. Ben sadece kendime indirilen vahye uymaktayım. Ve ben sadece apaçık bir
uyarıcıyım.”14
Gelinen bu noktada peygamberlerin gabya ilişkin bilgilerinin onların nübüvvet yönleri ile ilişkili olduğu ve beşeri özellikleri ile ilişkili bir durum olmadığı düşünüldüğünde okülistik inançların genellikle ilişkilendirildiği varlıklar
olan melek, şeytan ve cinlerin gaybı bildiklerinden söz edebilir miyiz?
Kur’ân’a göre cinler, dinleme yeteneği olan ve gizli ya da açık bir şekilde
ifade edilen sözleri ayrıdedebilen varlıklardır. Cinler bir ifadenin iyi ya da kötü
olduğunu ayrıştırabilmektedirler. Nitekim Kur’ân’da bildirildiği üzere cinlerden bir gurup Kur’ân’ı dinlemiş ve Kur’ân’ın yüceliğini ve eşsizliğini anlayabilmiştir. Hatta Cinler Kur’ân’ın kendilerini doğruya ulaştıran bir rehber olduğuna ise: “Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur’ân dinledik de ona
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inandık.”15 sözleriyle kanaat getirmişlerdir. Yine: “Artık, Rabbimize hiç kimseyi asla
ortak koşmayacağız.” sözleriyle de Allah’a olan inanç ve bağlılıklarını açıklamışlardır.
Cinler duyularla idrak edilemeyen görünmez varlıklar olmakla birlikte
şuur ve irade sahibi varlıklardır. Bu nedenle de ilahî emir ve buyruklardan
sorumlu tutulmuşlardır. Nitekim Kur’ân’da Zâriyât sûresi 51/56. âyette Yüce
Allah: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” buyurmaktadır. Dolayısıyla da cinler, sorumluk taşıyan varlıklardır. İnsanlar gibi Allah’a
kulluk etmeleri için yaratılmışlardır. Ancak tarihte cinler böyle algılanmamıştır.
Kur’ân’da bildirildiği gibi, onlara olağan üstü güçler ve görevler yüklenmiş ve
insanlar üzerinde etkili olan güçlü varlıklar olarak tasavvur edilmiştir. Cin ve
şeytanlar aracılığıyla gaybın bilinebileceğine inanılmış ve bu varlıklar gabya
ilişkin bir bilgi kaynağı olarak görülmüştür. Ancak Kur’ân bu telakkiyi bütünüyle değiştirmiştir; cinlerin Allah’ın iradesine tabi olduğu ve Allah’ın kudreti
ve hâkimiyetinin dışına çıkmayan sınırlı varlıklar olduğu açıkça bildirmiştir. 16
Nitekim En’âm sûresi, 6/100. âyette Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Bir de cinleri Allah’a birtakım ortaklar yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah’a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır,
yücedir.”17
Dolayısıyla da İslâmiyet’le birlikte Cahiliye Araplarının Allah tasavvurlarında köklü değişikler olduğu gibi şeytanlar ve cin gibi ruhani varlıklara ilişkin bakış açılarında da değişikler olmuştur. Melek ve cin gibi ruhani varlıkların Allah’ın yarattığı varlıklar olduğu bildirilmiş ve onların nihai fonksiyonları
hakkında bilgi verilmiştir. Nitekim Kur’ân’da Sebe’ suresi 34/14. âyette Hz.
Süleyman’ın emrinde çalışan cinlerden söz edilirken onların gaybı bilmedikleri
ise şu ifadelerle açıklanmıştır:
“Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak
değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman’ın cesedi yıkılınca cinler anladılar
ki, eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.”
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Bu âyette cinlerin Hz. Süleyman’ın emrinde çalıştığı ve ona itaat ettiği
bildirilmekle birlikte cinlerin bir peygambere itaati ve onun emri altında çalışması durumu, başka bir peygamber ve insan için de söz konusu edilmemektedir. Kaldı ki cinlerin Hz. Süleyman’a itaati, kendi istek ve rızaları ile de değildir. Kur’ân’da : “... Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı.
İçlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa, ona alevli ateş azabını tattırırız” 18 buyruğunda vurgulandığı gibi bu durum Allah’ın emriyle gerçekleşen bir hadisedir.
Dolayısıyla Allah’ın Peygamberlerine vahiy yoluyla gaybı bildirmesinin dışında başka yollarla mutlak gaybın öğrenilebileceğini düşünmek ve bunun için
uğraş vermek boş bir uğraştan öteye gitmemektedir. Aynı zamanda bu tarz bir
düşünce İslâm’ın tevhid inancına da aykırı düşmektedir.19

Böylelikle de

Kur’ân’ın gayba bakış açısını ortaya koyduktan sonra Müslümanlar arasında
yaygın olan belli başlı okülistik inançlara İslâm’ın bakış açısına geçebiliriz.
II-Dini Açıdan Belli başlı Okülistik İnançlar
1-Sihir
Sözlükte gizli olan ve sezilen şey anlamına gelen sihir 20, bir şeye ya da bir
nesneye gerçek halinden farklı bir izlenim verilerek gerçekleştirilen bir uğraş
alanıdır. İbn Manzûr, “Lisânu’l Arab” adlı eserinde, Arapların, sihirle sağlığın
bozulup ve hastalığın çevrilmesi ya da birisinin nefretinin sevgiye çevrilmesi
durumlarında “kad seherehu” ona sihir yaptı dediklerini haber vermektedir.21
Sihir, sadece gizemli durumlarla ilişkili bir olgu da değildir. Sözün etkileyiciliği ve ikna ediciliğinden dolayı güzel ve etkileyici konuşmalar da kimi
zaman sihir kapsamında değerlendirilmiştir. Nitekim bir rivayette Hz. Peygamber (s) in “şüphesiz sözlerin bazısı sihirdir.”22 buyurduğu bildirilmektedir. Bu
yönüyle konuşmacının güçlü ve etkileyici hitabeti, dinleyicileri etkisine altına
alarak bir şeyi gerçeğinden farklı göstermesi sihir olarak tanımlanmıştır. Yine
fecir vaktinin başlangıcına, ufuk çizgisinin inceliğinden dolayı “seher” denilmektedir. Tabiblere de yaptıkları işteki incelikten dolayı “sâhir” denilmiştir.23
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Dolayısıyla herkesin anlamadığı cazibesine kapıldığı latif şeyler sihir olarak
adlandırılmıştır.
Dini örfte ise sihir sebebi gizli olmakla birlikte bir şeyi gerçek halinden
farklı olarak astroloji, şeytan ve cinler gibi varlıklar vasıtasıyla cereyan eden
gaybla ilişkili herhangi bir şey anlamına gelmektedir. Nitekim Fahruddin erRâzî sihri, “Şer’î ıstılahta sebebi gizli olan, gerçek halinden farklı olarak algılanan, göz
boyama ve aldatma türünden olan her şey.”24 şeklide tanımlamıştır. Kur’ân’da sihrin bu anlamına ve özelliğine: “İnsanların gözlerini sihirlediler”25 “Sihirleri sâyesinde ipleri ve sopaları onun hayâlini büyüledi, çünkü onlar gerçekten yürüyor gibiydiler”26 ifadeleri ile dikkat çekilmiştir.
Dolayısıyla da sihir, etimolojik ve terim anlamı birlikte dikkate alındığında, büyücülerin eliyle gerçekleşen bir tür hile ve aldatmaca şeklinde tanımlanabilir. Ancak her hile ve aldatmacanın da sihir olduğu da söylenemez. Bir
şeyin sihir özelliği taşıyabilmesi için bir büyücünün vasıtasıyla gerçekleşmesi,
cin, yıldız ve felek gibi vasıtaların kullanılıyor olması gerekir. Çünkü sihrin
mahiyetinde hile ve aldatmacanın yanı sıra ilâhi iradenin dışında gerçekleşen
bir gücün varlığına inanç ve kötü niyet vardır. Allah’ın kudreti ve iradesini
zorlayarak kötü maksatlar uğruna gerçeği gizlemek sihrin en tabiî özelliğini
oluşturmaktadır.
Sihir esasında insanlık tarihi kadar eski olan ilkel kadim toplumların en
dikkat çekici inançlarından biridir.27 Sihir sosyolojik bir realite olarak da her
zaman insanla birlikte var olmuştur. Klasik İslâm düşünürleri de sihrin sosyolojik bir olgu olarak varlığı konusunda ihtilafa düşmemişlerdir. Ancak sihrin
gerçekte var olup olmadığı ve yöneldiği kişiyi ya da nesneyi gerçekten etkileyip
etkilemediği konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür.28 Nitekim Kurtubî bu
ihtilafı şu sözlerle dile getirmiştir: “Bize- yani ehl-i sünnet ve’l-cemaat’a göre sihir
haktır ve onun bir hakikati vardır. Allah sihir yapıldığında dilediğini halkeder. Ancak
24
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Fahruddin er-Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 3/205.
A’râf,7/ 116
Tâhâ 20/, 66
İsa Doğan, Türklük ve Alevîlik, Samsun 1997, ss., 50-53;Adil Bebek, “Ana Kaynaklara Göre Sihir”,
Kur’ân Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi, Yıl:1998, Sayı: 9, s. 61; Hikmet Tanyu, "Büyü", DİA,
VI/501-506.
Berake binti Mudîf et-Talehî, Kur’ân ve Sünnet Işığında sihir, Çev., Mustafa Öztürk, Guraba Yay.,
İstanbul, 2008, ss.23-30

488 Altıncı Oturum

Mu’tezile ile Şafiilerden Ebû İshak el-İsferayînî’ye göre böyle değildir, çünkü onlar:
Sihir bir çeşit olmadık şeyleri göstermek ve göz boyamaktır, derler”29
Sihrin hakikatini ve etkisini reddedenler görüşlerini birtakım aklî ve
naklî delillere dayandırmışlardır. Bu konuda esas alınan kanıtlardan biri, sihrin hakikatinin kabul edilmesi durumunda Allah’ın güç yetirdiği işler ile kullarının güç yetirdiği işler arasında bir farkın kalmayacağıdır. En’am sûresi 6/100102. âyette, Yüce Allah: “O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır…”, “İşte
sizin Rabbiniz Allah. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle
ise O’na kulluk edin. O, her şeye vekil (her şeyi yöneten, görüp gözeten)dir.” buyruğuyla haber verdiği gibi yoktan yaratma sıfatı sadece Allah’a ait olan bir sıfattır.
Ruhani olan bütün varlıklar da Allah’ın yaratma ve emrine tabidir. İhlâs sûresinde bildirildiği gibi Allah’ın ne bir yardımcısı ne de ona eş durumda olan bir
ortağı bulunmaktadır.30 Durum böyle olunca, Allah’ın dışında kâinat üzerine
tesir icra edebilecek ve nesneleri etkileyebilecek ya da insanın irade ve kaderi
üzerinde belirleyici olabilecek başka bir gücün varlığını kabul etmek ve buna
inanmak Allah’a ortak koşma anlamına gelir.
Sihrin hakikatini reddedenlerin Kur’ân’dan getirdikleri kanıtlardan bir
diğeri ise sihrin bir hayalden ibaret olduğuna işaret eden: “(Mûsâ), “Siz atın”
dedi. Bunun üzerine onlar (ellerindekini) atınca insanların gözlerini büyülediler ve
onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar.” 31 Mûsâ: “Yok, (önce) siz atın” dedi. Bir
de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla
sürünür gibi görünüyor. Bunun üzerine Mûsâ, içinde bir korku hissetti. Şöyle dedik:
“Korkma (ey Mûsâ!). Çünkü sensin en üstün olan.” “Sağ elindekini (değneğini) at ki,
onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez.”32 âyetlerdir. Buna göre de sihrin etkisi, sadece gözleri
boyama ile sınırlıdır. Hakikati olmayan hayali şeyler göstermekten ibarettir.
Zira rivayete göre sihirbazlar iplerini boyamışlar ve içlerine iplerini hareket
ediyor gibi gösteren maddeler koymuşlardır. 33
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Bu konuda ileri sürülen diğer bir kanıt ise sihrin gerçekliğinin kabul
edilmesi durumunda nübüvvetin dayanaklarından biri olarak kabul edilen
mucizenin nasıl açıklanacağı ya da temellendirileceği meselesidir. Bu görüş
sahiplerine göre, sihrin gerçekliğini kabul etmek mucizenin peygamberlerin
nübüvvetine kanıt olma özelliğini ortadan kaldırır. Çünkü sihir yapanların
suda yürümeleri, havada uçmaları ve toprağın derinliklerindekini bilmeleri gibi
hususların gerçekliğinin kabulü, peygamberlerin mucizelerini sihirden ayırma
olasılığı ortadan kaldırır. Bu durumda hak ile batılı birbirinden ayırmak mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla da bir sihirbazı peygamberden ayırmak güçleşecektir.
Sihrin bir gerçekliğinin olmadığını savunanlar Bakara sûresi 102. âyette
geçen “Böylece (insanlar) onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı.” ifadesini te’vil etmişledir. Karı ile kocanın birbirinden ayrılmasını,
sihrin etkisiyle gerçekleşen bir durum olarak değil; eşlerden birinin sihrin ayrılıkta bir etken olmasına inanması ve bu yüzden de kâfir olmasıyla açıklamışlardır. Nitekim dinden çıkma durumunda eşinin nikâhı da ondan düşmüş olmakta ve ayrılık gerçekleşmektedir. Büyücü kendisinden kaynaklanan bir güç ile
değil; insan psikolojisinden yararlanarak aldatma, hile ya da kışkırtma ile emeline ulaşmaktadır.
Öte yandan sihrin gerçekliğinin olduğu ve tesirinin de bulunduğu görüşünde olanlar ise iddialarını A’raf sûresi 116. âyete dayandırmışlardır. Öyle ki
bu görüşte olanlara göre: “Bunun üzerine onlar (ellerindekini) atınca insanların
gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar.” 34 âyetinde
“büyük bir sihir gösterdiler” ibaresi, sihrin gerçekliğini beyan etmekte ve yine
“Böylece (insanlar) onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı.” buyruğu da sihir aracılığıyla eşlerin arasının açabileceğine dikkat çekmektedir.
Bu konuda kanıt olarak dile getirilen diğer bir âyet ise Bakara sûresi 102.
ve Felâk sûresinin 1-4. âyetleridir. Buna göre Yüce Allah: “Böylece (insanlar)
onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı.” ifadesiyle sihrin zararının olduğunu bildirmekte ve “De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden,
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karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden,
haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”
âyetlerinde de düğümlere üfleyen büyücünün şerrinden Allah’a sığınılması
emredilerek, bu uğraşın, ne derece etkili olduğu bildirilmektedir. Nitekim bir
Eş’arî kelamcısı olan Bakıllanî bu görüşü savunanlardandır. Bakıllanî’ye göre
Bakara sûresi 102. âyet sihrin aslının olduğunu göstermekte ve büyünün, büyülenen kişiye zarar verebileceğine işaret etmektedir.35
Sihrin gerçekliğini iddia edenlerin görüşlerini temellendirdikleri diğer bir
kanıt ise Buhârî de Kitâbu’t-Tıb da geçen ve Hz. Peygambere sihir yapıldığını
bildiren rivayettir.36 Bu rivayete göre Hz. Peygamber kendisine yapılan bir sihir
nedeniyle birkaç gün rahatsızlanmıştır. Cebrail meleğinin kendisine gelerek
durumu haber vermesi üzerine Hz. Peygamber (s) sihrin yapıldığı düğümleri
kuyudan çıkarmış ve düğümleri çözünce rahatlamıştır.
Dolayısıyla sihrin hakikati ve etkisi konusunda bu iki farklı görüşü yakından incelediğimizde sihrin sosyolojik bir olgu olarak varlığı konusunda
taraflar aynı noktada birleşmektedir. Ancak sihrin gerçekliği ve tesiri konusunda aynı görüşte değillerdir. Sihir, bir olgu olarak vardır. Ancak din, ne sihri ne
de sihirle uğraşmayı ve öğrenmeyi onaylamaktadır. Sihrin tesiri, daha çok sihirle uğraşan kimsenin marifeti ve kişisel yetenekleri ilişkili bir durum gibi gözükmektedir. Yine sihir, sihrin kendisine yönelen nesnenin ve kişinin durumuyla da yakından ilişkilidir. Örneğin sihirbazların ele çabukluğu ile bir nesneyi olduğundan farklı bir şekilde göstermeleri mümkün olabildiği gibi, civa
gibi güneşte ısınınca hareket etme özelliği olan maddeleri kullanarak da insanları etkileyebilmektedirler. Yine sihre maruz kalan kişinin ruh hali, sihrin gerçekliğine olan inancı ve iradesi bu konuda çoğu zaman belirleyici olabilmektedir.
Öte yanda sihir yapan büyücülerin de güçleri sınırlıdır. Çünkü yıldız,
cin ve felekler Allah’ın izni olmadan büyücünün gayreti ve isteği ile bir başkasının üzerinde tesir icra edemezler. Sihir, kehanet ve fal gibi uğraşlarda cinlerin
vasıta edildiği ve bu varlıklar aracılığıyla gaybın kapılarının aralanabileceği
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şeklindeki bir anlayışın mantıken imkânından söz edilebilse de, fiilen bunun
gerçekleşebileceğini ortaya koyacak ne somut bir tecrübe ne de güçlü kanıtlar
bulunmaktadır. Kaldı ki büyücünün gücü ve etkisi de çoğu zaman büyü yaptığı ve etkilemek istediği kişi ile sınırlı kalmaktadır. Yine Kur’ân’da sihir kelimesi de daha çok peygamber adlarının geçtiği ve özellikle de Hz. Mûsa ve Hz.
Muhammed’in peygamberliğine karşı inkârcıların tutumlarının beyan edildiği
âyetlerde karşımıza çıkmaktadır. Kur’ân geçmişte Semud kavminin Sâlih Peygamberi, Firavun ve taraftarlarının Hz. Mûsa’yı, İsrailoğulları’nın da Hz. İsâ’yı
büyücülükle itham ettiği gözler önüne sermekte ve geçmiş kavimlerde olduğu
gibi benzer yöntemlerle inkârcıların Hz. Muhammed’in nübüvvetine karşı çıktıklarını ve onu sihirbazlıkla itham ettiklerini bildirmektedir:
“İşte böyle! Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki, “O bir büyücüdür” yahut “bir delidir” demiş olmasınlar.”37
“(Ey Muhammed!) Eğer sana kâğıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkâr edenler, “Bu, apaçık büyüden başka bir şey değildir”
diyeceklerdi.”38
“Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar, yine “Gözlerimiz döndürüldü, biz herhâlde büyülenmiş bir toplumuz” derlerdi.” 39
Dolayısıyla buradan da geçmiş topluluklardan Hz. Mûsa‘nın gönderildiği kavimde ve Babil’de sihrin oldukça yaygın bir uğraş olduğunu ve bu uğraşın Cahiliye Araplarında da devam ettiğini de anlıyoruz. Nitekim Cahiliye
Araplarında sihir, kehânet ve astroloji gibi okülistik inançlar oldukça kabul
gören ve toplumsal hayatı derinden etkileyen inançladır.
Kur’ân sihirle mucizenin farklılığını da ortaya koymuştur. Peygamberlerin sihir yoluyla insanları ikna etmediğini; Peygamberlerin ilahî vahye mazhar
olan ve vahyi insanlara ulaştırmakla görevli elçiler olduğunu bildirilmiştir.40 Bu
açıdan da Hz. Peygambere yapılan sihrin onu etkilediğini düşünmek de Peygamberlerin tebliğ sıfatını zedeleyebileceği gibi onların peygamberlik görevlerini yerine getirmelerini de engelleyici bir durumdur. İnkârcıların Hz. Peygam-
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ber’in nübüvvetine ve mucizelerine karşı ileri sürdükleri şair, büyülenmiş ya da
mecnun gibi iddialarına da haklılık payı kazandırmaktadır.
Büyücüler, olağanüstü güçlere sahip oldukları ve gayba muttali oldukları iddiasındadır. İnsanları kandırma ve gerçeği farklı bir şekilde gösterme;
gizli ve doğaüstü güçlerden yararlanarak insanlara zarar verme ve onları etkileme en karakteristik özelliklerdir. Nitekim Hz. Peygamber(s)’de insanın beden
ve ruh sağlığını kasdeden sihri “ Her kim düğüm bağlar da sonra üflerse sihir yapmıştır. Sihir yapan da şirke gitmiştir. Her kim bir şeye menfaati olur veya zararı uzaklaştırır diye gönül bağlarsa ona havale edilir”41 buyurarak yasaklamıştır.
Sihir öğrenme ile sihirle iştiğal, her ne kadar farklı şeyler gibi gözükse de
esasında Kur’ân’da her iksi de doğru bir uğraş olarak görülmemiştir. Nitekim
Yüce Allah bu hususu“ (Onlar böyle yaparak) kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı.”42 ifadeleri ile açık bir şekilde dile getirilmiştir. Dolayısıyla Kur’ân’a göre öğrenilen bir şey zarar veren cinsten bir şeyse, bu durumda
ondan kaçınmak ve onu öğrenmemek daha iyidir. Ayrıca sihri uygulama ile
sihir öğrenmeyi birbirinden ayrıştırmak da güçtür. Sihir öğrenen bir kimsenin
sihirle uğraşması ve kendini bu uğraştan uzak tutması da oldukça zordur. İnsan her yönüyle mükemmel olan ve duygularıyla aklı arasındaki kesin çizgileri
her zaman koruyabilen bir varlık da değildir. İnsanın kızgınlık anında bütünüyle duygularının tahakkümü altında girebilmektedir. Bu nedenle de sihir
öğrenen bir kimsenin bu bilgisini kötüye kullanma olasılığı her zaman vardır.
Bu yüzden de İslâm kötülüğün membaını kurutmak ve kötülüğe açılan kapıları
kapatmak için sihir ve sihirle uğraşı yasaklamıştır.
İslâm bir sorunun çözümü için bir büyücüye gitmeyi ve yardım istemeyi,
sakınılması gereken yedi büyük günah arasında sayarak hoş görmemektedir. 43
Bir büyücüye gitmek ve ondan yardım istemek büyü eyleminin kendisi gibi
görülmüştür. Bu tür bir eylemde bulunmanın büyüye inanma anlamına geldiğine işaret etmiştir. Çünkü bir sorunu çözümü için bir büyücüye gitmek büyüye inanmak, büyücünün fayda ya da zarar verebileceğine inanma anlamına
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gelmektedir. Kaldı ki bu durum, mutlak güç ve kudretin Allah’a ait olduğu ve
görünen ya da görünmeyen hiçbir varlığın Allah’ın iradesine karşı koyabilecek
bir güçte olmadığı şeklindeki İslâm’ın tevhid inancına da aykırı düşmektedir.
İslâm, büyü ile uğraşı men ettiği gibi büyücülerden arınmış bir toplumu esas
almaktadır.
Dolayısıyla da sihir ile uğraş Gazâlî’nin de İhyâ’ da belirttiği gibi hiçbir
yararı olmayan dinde de yeri olmayan ilimlerdendir.44 Kur’ân’da sihir kelimesinin geçtiği âyetlerin büyük bir kısmı da Peygamberlerle ilgilidir. Kur’ân’da
geçmişte Salih, Şuayb, Musa ve İsa Peygamberlere inkârcıların onların peygamberliklerine karşı çıktıkları bildirilmekte ve gösterdikleri mucizelerin de gönderildikleri toplumlarda sihir olduğu gerekçesiyle reddedildiğine işaret edilmektedir.
2-Kehânet ve Fâl
İslâm öncesi Araplar arasında yaygın olan batıl inançlardan biri de
kehânet ve faldır. Gaybtan haber vermek, falcılık etmek ve bakıcılık gibi anlamlara gelen kehânet, İslâm öncesi Araplar arasında oldukça yaygın ve itibar
gören bir uğraş alanıdır. Arap toplumlarında sosyal hayatla ilgili konularda ve
kararlarda kâhinler vazgeçilmez bir danışmandır. Arap toplumlarında ihtilafların çözümünde kâhinler yer aldığı gibi rüyaların tabiri, kayıpların bulunması,
zina, hırsızlık ve cinayet gibi adli suçların tespitinde de kâhinlerden yararlanılırdı. Siyasî konularda da kâhinler her zaman öndeydi. Bir kabile başka bir
kabileye savaş açmadan önce kâhinlere danışırdı.
Cahiliye Araplarında kâhinlere duyulan saygı ve güvenin arkasında ise
onların fizik ötesi âlemle irtibatlı olduklarına; cinlerle temas içinde olup gaybı
bildiklerine duyulan inanç vardı. Cahiliye Araplarına göre şiir ve kehanet cinler
âlemi ile ilişkili bir sanattı. Şairlerin şiirinde, kâhinlerin geleceği öngörmelerinin
arkasında görülmeyen bir güç olarak cinler vardı. Cinler seçtikleri kişilerle
irtibatta olur ve onlara sihirli sözler verirlerdi. Şairler cinlerle irtibatları sayesinde etkileyici ve büyüleyici şiirler söylerlerdi. Bu yönüyle kâhinler cinlerin
görünen dünyadaki sözcüleriydi.45 Müşrik Araplar başlangıçta Hz. Peygambe-
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rin nübüvvetini de bu çerçevede değerlendirmişlerdir. Hz. Peygamber’i Allah’ın bir elçisi olarak değil, cinlerle irtibatlı bir şair ya da bir kâhin olarak görmüşlerdir. Nitekim Kur’ân Müşrik Arapların bu suçlamalarını Tûr sûresi 52/29
âyette: “(Ey Muhammed!) O hâlde, sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde, sen ne bir
kâhinsin, ne de bir deli.” ifadeleriyle reddetmektedir. Hâkka sûresi 69/41-42. âyette de Yüce Allah: “O, bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz! “Bir kâhinin
sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz!” buyurmaktadır. Dolayısıyla da Yüce
Allah Hz. Muhammed’in gelecekten haber veren bir kâhin değil bir peygamber
olduğunu ve Kur’ân’nın da bir şairin ya da bir kâhinin sözü olmadığını beyan
etmektedir.
Hz. Peygamber de kâhinlerin gaybın bilgisine vakıf olmadıklarını bildirmiştir. Onların sözlerinin çoğunun cinlerin kulak hırsızlığına dayalı olarak
ortaya koydukları ve içerisine gerçek dışı birçok bilgiyi karıştırdıkları yalan ve
yanlış haberlerden oluştuğunu: “Bu, size söyledikleri doğru çıkan sözler, cinlerden
birinin gizlice kaptığı bir bilgidir. Bu bilgi söz konusu cin, dostunun kulağına iletir.
Onlar da buna yüz tane yalan katarlar.”46 sözleriyle dile getirmiştir:
Kur’ân’da cinlerin, meleklerin konuşmalarına kulak verdikleri ve onlardan gizlice bir şeyler öğrenmeye çalıştıkları Sâffât sûresinin 37/8-10. âyetlerinde
şu sözlerle bildirilmektedir: “Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk. “Onlar,
yüce topluluğu (ileri gelen melekler topluluğunu) dinleyemezler. Kovulmaları için her
taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır. Ancak onlardan söz
kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler (ve yok eder).”
Hz. Peygamber (s) kehâneti yasaklamıştır. Kâhinlere gitmeyi ve onlara
danışmayı: “Kim bir kâhine gider ve onun söylediklerini doğrularsa, …Muhammed
(a.s.)’e indirilenlerden uzak olmuş olur.” 47 sözleriyle vahyi inkar olarak görmüş ve
büyük günahlardan biri olarak addetmiştir. Dolayısıyla da İslâm’da kehânet
sihir ve büyü de olduğu gibi hoş görülmemiş ve büyük günahlardan biri sayılmıştır. Çünkü kehânet, gaybtan haber verme ve mutlak gayb ile ilişkili bir uğraştır. İslâm itikadına göre, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, gaybın anahtarı
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Allah’ın elindedir. Peygamberler dahi kendilerine vahiy ile bildirildiği kadarıyla gayba ait bilgilerden haberdar olabilmektedirler.
Öte yandan falcılık da kehânet gibi gayb ile yakından ilişkili bir konudur.
Bazı kişilerin gelecekte ne olacağını büyü ya da mistik bir yöntemle haber verebileceği inancına dayalıdır. Kişi bu inançla geleceğin bilgisine sahip olduğunu
iddia edenlere başvurmakta ve onlardan meraklarını giderecek iş, aile, sağlık
gibi bireysel ve toplumsal içeriği olan konularda bilgi sızdırmaya çalışmaktadır.
Bir falcı ise ya güçlü sezgileri hareket edip genel ve her kesin başına gelebilecek
söylemler sarf ederek kendisinden geleceği merak eden kişiyi yönlendirmeye
çalıştığı gibi nesnel âlemde vuku bulan olaylara gizlice kulak kabartan şeytanları da bir araç olarak kullanabilmektedir. Ancak bu şeytanların verdiği bilgilerde gerçeği yansıtmayan yalan ve yanlış bilgilerden oluşmaktadır. Nitekim
Şuara sûresi 26/221-223. âyette: Yüce Allah:“Şeytanların kime ineceğini size haber
vereyim mi? Onlar, her günahkâr yalancıya inerler. Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır.” buyrurmaktadır. Bununla birlikte esasında gaybın bilgisine sahip insanların olduğu inancı Allah’ın sahip olduğu bir sıfatı bir
insanın sahip olduğunu kabul etmek ve de iddia etmek anlamına da gelebilmektedir. Bu durum ise insanı şirke kadar götüren büyük günahlardan biri
sayılmıştır. Dolayısıyla da İslâm itikadına göre mutlak gaybın bilgisinin Allah’a
ait olduğu göz önünde bulundurulduğunda kâhin ve falcıların gaybtan haber
verme iddialarının bir anlamı ve geçerliği kalmamaktadır.
3-Astroloji
Gayb ile ilişkili diğer okülistik inançlardan bir değeri ise astrolojidir.
Astroloji yıldız, ay ve güneş gibi gök cisimlerinin konum ve hareketlerinin bir
mana ifade ettiğini ve bu sayede gaybın deşifre edilebileceği inancına dayanmaktadır. Bu inanış biçimi de Cahiliye Araplarının itibar ettiği yaygın inançlar
arasındaydı. Nitekim İslâm öncesi Cahiliye Arapları arasında neseb ve rüya
ilminin yanı sıra gelişme kaydeden diğer bir uğraş alanı, feleklerin konumundan yeryüzündeki olaylara ilişkin hüküm çıkaran kâhin ve sihirbazların ilgilendiği yıldız-burç ilmiydi.48
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Cahiliye Araplarının astroloji anlayışının kaynağı İslâm öncesi kadim
din, kültür ve uygarlıklardı. Özellikle Sabiîlik ve Hint astrolojisi onların astroloji anlayışlarının temelini oluşturmuştur. Nitekim Sâbiîlere göre, yeryüzünde
meydana gelen olay ve olgular gök cisimlerine bağlı olarak oluşmaktaydı.
Gök cisimleri tıpkı insanlar gibi akla ve nefse sahip canlı varlıklardı. Tanrı’nın
nesnel âlem üzerinde doğrudan bir etkisi yoktu. Tanrı’nın felekler aracılığıyla
nesnel âlem üzerinde bir hâkimiyeti söz konusuydu. Dolayısıyla nesnel âlemde
yaşayan bir varlık olarak insan, doğrudan Allah’ın müdahalesine açık değildi.
Bu inanca göre, Allah-insan ilişkisini düzenleyen varlıklar gök cisimleriydi.
Hint Astrolojisinde ise yıldızların bir takım özelliklerinden hareket edilerek bir
takım hükümlere ulaşılırdı. Örneğin diğer yıldızlardan daha heybetli görünüşünden dolayı Zuhal yıldızı, en üstün talih kaynağı olarak görülürdü. 49 Ayın
hareketleri gözlenmiş ve ayın bir aylık seyri 28 menzile ayrılmıştır. Bu menzillerin her birinin dünyada yaşayan varlıklar üzerinde farklı tesirlerinin olduğu
iddia edilmiştir. Sâbiîlerin ve Hint astrolojisinin bu tasavvurları İslâm öncesi
Arapların astrolojiye dair inançlarının en karakteristik özelliğini oluşturmuştur.
Ancak İslâmiyet, Cahiliye Araplarının gök cisimlerine bakış açısında
köklü değişikler yapmıştır. Gök cisimlerinin Allah ile insan arasında aracı vasıtalar olduğu; insan karakterini şekillendirdiği ve davranışlarını yönlendirdiği
şeklindeki inanç reddedilmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (s) yağmurun yağışını
yıldızlara bağlayan kimseleri: “Allah’ın lütfu ve rahmeti sayesinde üzerimize yağmur yağdı diyenler bana mü’min oldular, yıldızlara nisbet edilen (yaratıcılık) gücünü
de inkâr ettiler. Ama “Bize, sırf şu yıldızın hareketi sebebiyle yağmur yağdı” diye(rek
neticeyi bütünüyle yıldızlara nispet eden”ler de beni inkâr ettiler, yıldızın mü’minleri
oldular.”50 ifadeleriyle uyarmıştır. Yine Hz. Peygamber (s) gökyüzünde kayan
bir yıldızın büyük bir kimsenin doğumu ya da ölümünün habercisi olduğu
şeklindeki bir inancı da “Yıldızlar kesinlikle ne bir kimsenin ölümü ne de doğumu
için atılmaz.”51 ifadeleriyle batıl bir inanç olarak addetmiştir.
Kur’ân ve hadislerde yıldız, ay ve güneş gibi gök cisimlerinden söz edilmekle birlikte bu varlıkların astrolojik anlamda bir işleve sahip olduklarına dair
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bir bilgi de bulunmamaktadır. Kur’ân’ı Kerim’de gök cisimlerinden daha çok
Allah’ın yüceliği ve kudretinin bir göstergesi olarak söz edilmektedir: Yüce
Allah:“Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik.”52 buyurmaktadır. Yine Kur’ân’da: “Gece, gündüz, güneş ve ay Allah’ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah’a kulluk ediyorsanız, onları
yaratan Allah’a secde edin.”53

buyurularak Allah’ın, kudretinin ve yüceliğinin

nişanesi olarak Gökyüzü’nün yıldızlarla donatıldığından söz edilmekte; Gökyüzü’nün estetiğine ve güzelliğine dikkat çekilmektedir. En’âm sûresi 6/97.
âyette de Yüce Allah: “O, sayelerinde, kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu
bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için âyetleri ayrı ayrı
açıkladık.” buyurmaktadır.
Burada Kur’ân’da yıldızlardan söz eden diğer bir âyet ise En’âm sûresi
25/61. âyettir:

Burada “Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı (güneş) ve

aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir.” buyrularak gök cisimlerinin sanıldığı
gibi irade ve güç sahibi varlıklar olmadığı, aksine insanın faydasına enerji ve
ışık kaynağı olduğu açık bir şekilde dile getirilmiştir. Et-Taberî’nin de ifade
ettiği gibi “Burçlar”dan maksat da göklerdeki gezegenler ve bu gezegenlerin
izledikleri yörüngeleridir.

54

Dolayısıyla da Kur’ân, burçlara astrolojinin yükle-

diği anlamı yüklememektedir. Karada ve denizde gecenin karanlığında insanın
yönünü bulmasında bir rehber olarak yıldızların pozitif faydalarından söz
edilmektedir.
Kökeni İslâm öncesi kadim din ve uygarlıklara dayanan bir uğraş alanı
olan astroloji Emevîlerin hükümranlığı döneminde, Cahiliye Araplarının geleneklerinden olan asabiyetin tekrar nüks etmesine benzer bir şekilde, tekrar
Müslümanlar arasında nüks etmiş gibidir. Astrolojiye ilgi, özellikle fetih hareketlerinin kuzey bölgelere doğru genişlediği bir dönemde, Araplar arasında
tekrar canlanmaya başlamıştır. Nitekim İslâm coğrafyasının fetih hareketleri ile
kuzeye doğru genişlemesi, kadim din ve kültürlerim merkezi konumunda olan
bölgeleri de içine almıştır. Özellikle Emevîler döneminde Darul-Hikme’nin ku-
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rulmasıyla birlikte, yararına inanılan tıp, felsefe ve astronomiye dair eserlerin
yanında astronomi ile iç içe olan astrolojiye dâir eserler de Arapçaya kazandırılmıştır. Böylelikle de kadim uygarlıkların bazı inançları, daha yakından bilinir
duruma da gelmiştir.
İslâm bilim tarihinde de astroloji ilgi gören bir uğraş alanı olarak pozitif
yararına inanılan

“ilm el-Nucum” adı altında astronomi ilmi ile bir müddet iç

içe de olmuştur. Ancak daha sonraları Fârâbî ve Gazâlî’nin eserlerinde görüldüğü gibi bu iki ilim alanı birbirinden ayrıştırılmıştır. Günümüzde astronominin ilgi alanına giren konuları ele alan pozitif ilim alanına “ilm-el-ahkâm ennücûm” adı verilmiş ve yıldızlarda hüküm çıkaran ve insanın geleceğine dair
bilgiler elde etmeye çalışan uğraş alanına da “ilm en-nücûm et-ta’limî” denmiştir.55 İlm el- ahkâm en-Nucum, klasik dönem kelâm ve fakihlerin takdirine şayan
olmuştur. Bu ilmin pozitif yararı göz önünde bulundurularak gelişimi desteklenmiştir. Nitekim Cürcânî “Şerh el Mavâkıf” adlı eserinde işaret ettiği gibi “bu
bilim sayesinde feleklerdeki ile Yeryüzü’ndeki ve her ikisindeki yaratılışın incelikleri ve
hikmetinin ilginçlikleri keşfedilir; gözleyenler yaratıcının üstünlüğü ve yüceliği önünde şöyle der: “Ey sahibimiz, Sen bunu boş yere yaratmadın.” 56 Yine kıblenin tayini ve
namaz vakitlerinin bu ilim sayesinde bilinir olması; bu ilmin pozitif yaralarından dolayı İslâm âlimleri tarafından mübah bir uğraş alanı olarak değerlendirilmiştir. İkinci ilim alanı, yani “ilm en-nücûm et-ta’limî” de bazı felsefi çevrelerin ilgisini çekmiştir. Örneğin İslâm dünyasında bâtıni bir düşünce ekseninde
gelişen felsefi bir düşünce akımı olan İhvân es- Safâ, kelâmcı ve fakihlerin aksine, yıldızlardan hüküm çıkarmaya dayalı bir uğraş alanı olan astrolojiyi meşru
bir ilim alanı olarak görmüş ve düşünce sisteminin temeline oturtmuştur.57
Ancak bu ilim alanı klasik dönem kelâmcılar ve fakihleri tarafından kabul görmemiştir. Allah’ın mutlak irade ve kudretini sınırlandıran bir uğraş alanı olarak
görülmüş ve Allah’ın dışında başka varlıkların bilme imkânı olmayan gabya
dayalı bir uğraş alanı olduğu gerekçesiyle de eleştirilmiş ve İslâm akidesine
aykırı ve yararsız bir uğraş alanı olarak görülmüştür. Nitekim Gazâlî, İhyâu
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‘Ulûmi’d-Din ‘inde şu ifadeleri kullanmaktadır: “Yıldızlara bakarak çıkarılan hükümler zan ve tahminlerden başka bir şey değildir.”

58

İbn Haldun’da Mukaddi-

me’sinde sihir, tılsım, simya ilimlerinin yanı sıra astrolojinin de dinen zararlı
ilimlerden sayıldığını bildirmektedir.59
Dolayısıyla kelâmcıların astronomi ile astrolojiyi birbirinden ayrıştırdıkları ve astronomi ilmini pozitif yararından dolayı yararlı ilimlerden saydıkları
ancak astrolojiyi itikadî açıdan sakıncalı ve boş bir uğraş alanı olarak gördükleri
anlaşılmaktadır. Nitekim insan hayatı üzerinde Allah’ın dışında gök cisimlerinin bir tesiri olduğu kabul etmek de İslâmiyet’in tevhid ilkesine aykırı bir durum arz etmektedir. Bu inanç Kur’ân’da gaybın Allah’ın elinde olduğu ve gabya ait haberlerin ancak vahiyle bilinir duruma gelebileceği şeklindeki İslâm’ın
gayb tasavvuru ile de pek örtüşmemektedir. İslâm itikadına göre Allah’ın evreni düzenlemede ve varlıkları yaratma konusunda hiçbir aracı ve yardımcıya
muhtaç değildir. Ancak şunu da söylemek gerekir ki yıldızların nesnel âlem
üzerinde belirleyici olduklarını akıl ve irade sahibi bir varlık olan insan üzerinde etkili olduklarını ne akıl ne de bilim onaylamaktadır.
SONUÇ
İslâmiyet 23 yıl gibi bir zaman zarfında devam eden vahyin ürünü olarak
ortaya çıkmış ve Hz. Peygamber (s)’in vefatıyla da nihai şeklini almıştır. Nitekim Yüce Allah Mâide sûresi 3. âyette: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim.
Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.” buyurmaktadır.
Hz. Peygamber (s) de “Sizi gecesi gündüzü gibi olan apaydınlık bir yol üzere bıraktım. Bundan sonra o yoldan ancak helak olanlar sapar.”60 sözleriyle bu konuya dikkat çekmiştir. Hz. Peygamber’in nübüvveti süresince de İslâmiyet, katıksız bir
tevhid inancını ön görmüş ve tevhid inancına aykırı düşen batıl inanç ve hurafeleri de ortadan kaldırarak inanç alanında reform niteliğinde köklü değişikler
yapıştır. İslâm’ın gerek Cahiliyye Araplarında gerekse de Yahudilik ve Hıristiyanlığın yaygın olduğu bölgelerde, şirk mesabesinde görerek bütünüyle batıl
saydığı inançlar arasında falcılık, sihir, büyü ve kehânet gibi okülistik inançlar
bulunmaktadır. İslâm öncesi kadim kültürlere dayanan bu inançlar, insanın
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insan olma onurunu ve değerini alçaltıcı, toplumun huzurunu bozucu inançlar
olmalarının yanı sıra Allah’ın birliğine ve kudretine de gölge düşüren inançlar
niteliğindedir.
Kur’ân’dan hareket edildiğinde büyücü, kâhin, astrolog gibi kimselerin
görünmez güçlerinin bulunduğunu iddia etmek ya da ruhani varlıkların yardımıyla bir şeyler yapabileceklerini ve gelecekten haber aktarabileceklerini söylemek pek mümkün gözükmemektedir. Kur’ân’da vurgulandığı üzere mutlak
gaybın kapıları vahiy dışında açık değildir. Kur’ân’da şeytanların, meleklerin
konuşmalarını dinlemeye çalıştığı ancak buna imkân tanınmadığı bildirilmektedir. Yine cinlerle irtibatlı olduklarına inanılan kâhin ve büyücülerin ise esasında gaybtan haber veremedikleri, onların bilgilerin yanlış ve içine birçok yalanın karıştırıldığı duyumlar olduğu haber verilmektedir. Dolayısıyla da Allah’ın izni olmadan geleceği hiçbir varlığın bilmesi dahi söz konusu değildir.
Yine insan, kendi iradesini özgürce gerçekleştirebilecek bir eylem alanından da
mahrum edilmemiştir. İnsan dış güçlerin güdümünde hareket eden bir varlık
değil, aklı ile hareket edebilen iradesi ile eylemlerine yön verebilen sorumluk
sahibi bir varlıktır. Bu nedenle de ahiret gününde ödül ya da ceza va’d edilmiştir. Bu açıdan da okülistik inançların dinin inanç ilkleri ile de çatışması söz
konusudur.
Sonuç itibariyle İslâm’da insan iradesine kasteden, insan özgürlüğü ve
sorumluluğunu ortadan kaldıran ve İslâm’ın ulûhiyet tasavvuruna aykırı düşün, her türlü inanış ve uğraşlar reddedilmiş ve yasaklanmıştır. Hz. Peygamber (s) de hayatı boyunca Cahiliye Araplarında görülen ve kökenleri kadim din
ve kültürlere dayanan batıl inançlar ile mücadele etmiştir. İslâm öncesi Arapların önemli inançları arasında yer alan büyü yasaklamış ve gelecekten haber
verme uğraşı halini alan kehânet hoş görülmemiş ve falcılığa ve astrolojiye
dayalı olarak hüküm verme de kesin bir dille nehy edilmiştir. Ancak kadim din
ve kültürlerin izlerini taşıyan bu tür inanışlar, teknoloji ve bilimin büyük gelişme kaydettiği bir dönemde Müslüman toplumlarda varlığını sürdürmektedir.
Hatta dini bilgilerin eksik olduğu kimi çevrelerde dinin bir parçası gibi algılanabilmektedir. İslâm’ın batıl saydığı bu tür inançların hala ilgi görmesi ve insanların geleceğini aradıkları bir alan haline gelmesi de oldukça şaşırtıcıdır.
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Prof. Dr. Süleyman TOPRAK: Efendim, konunun önemine ve arkadaşımızın heyecanlı tebliğini takdim edişine binaen dört dakika gecikmeli bitirdik.
Helal olsun... Ben kendi hakkımı helal ettim. Hakikaten İslam’ın okülistik
inançlara hiç yer vermemesine rağmen müslümanlar arasında faldır, sihirdir,
büyüdür, geleceği bilmedir vesaire çok rağbet gören bir iş ve güncel bir konu.
Onun için Müslümanlar ve okülistik inançlar mı olsaydı konu başlığı diye aklıma geldi. Neyse müzakereci arkadaşımız müzakeresini yapsın ben hakkımı
yine saklı tutuyorum. Efendim Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR Bey bu tebliğin
müzakeresini yapacaklar. İnşallah on dakikayı geçmeyecekler buyurun...

Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu
25-27 Mayıs 2012- Malatya

“İslâm ve Okülistik İnançlar: Dini Açıdan Okülistik
İnançlar” Adlı Tebliğin Müzakeresi
Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR
Saygıdeğer oturum başkanım, muhterem hocalarım, kıymetli dinleyiciler
hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Değerli konuşmacılar tarafından da vurgulandığı gibi gnostik ve okülistik inançlar kadim uygarlıklardan günümüze kadar her devirde insanların ilgisine mazhar olmuş önemli konulardan biridir. Bu yılki sempozyumda böyle
önemli bir meselenin tema olarak seçilmiş olması memnuniyet vericidir. Ben de
böylesine önemli bir konunun tartışıldığı bir sempozyumun katılımcılarından
biri olarak huzurunuzda bulunmaktan dolayı bahtiyarlığımı ifade ederek ve bu
bağlamda emeği geçen herkese şükranlarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum.
Değerli konuklar!
Sempozyumun bu ana kadarki geçen beş oturumunda hocalarımız bize
farklı din ve felsefelerdeki ve İslam kültüründeki gnostisizmin terminolojik ve
tarihsel boyutlarına ilişkin doyurucu bilgiler sundular. Şüphesiz bu bilgiler,
bizlere gnostik düşüncelerin farklı yönlerine ilişkin belli bir bakış açısı ve anlayış kazandırmaktadır. Ben kendi adıma tebliğlerin hepsinden oldukça istifade
ettiğimi belirtmek isterim. Bu bağlamda bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ben burada müzakere etmekle görevlendirildiğim Sayın Yrd. Doç. Dr. M.
Kenan ŞAHİN hocamızın İSLAM VE OKÜLİSTİK İNANÇLAR: DİNİ AÇIDAN
OKÜLİSTİK İNANÇLAR başlıklı tebliği üzerinde duracak ve katkı mahiyetinde
bir iki hususa işaret etmeye çalışacağım.
Öncelikle Sayın Şahin’e titizliğinde hazırlamış olduğu tebliğinden dolayı teşekkür ederim.
Hocamız tebliğinde önce okültizm kavramı ve tarihi süreç içerisinde ortaya çıkan farklı okülistik tezahürler üzerinde durmuş; daha sonra söz konusu
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terimin ğaybla ilişkisini Kur’anî referanslardan hareketle ortaya koymaya çalışmıştır. Bu açıdan Kur’an’da iki tür gaybdan söz edilebileceğini ve mutlak
gayb olarak isimlendirilen Allah’ın zatı, kıyamet saati ve ahiret hayatı gibi konuların yanında; bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle daha önce gayb niteliği
taşıyan “anne karnındaki çocuğun cinsiyeti” veya şu an izah edilebilen çeşitli meteorolojik hadiselerin de izafi gayb statüsünde olduğunu söyleyerek hiçbir varlığın mutlak gaybe ait olan bilgilere muttali olmasının söz konusu olamayacağını ifade etmiştir. Ancak bu noktada genellikle kehanet veya başka yollarla
gaybden haber verme olgusunun mutlak değil izafi gayb sahasına ait olduğu
hususu gözden kaçmış gözüküyor.
Tebliğde temelde sihir, kehanet ve astroloji konularının mahiyeti ve
İslam inançları açısından değeri meselesi üzerinde durulmuştur. Müzakeremde
ben de katkımı bu konularla ilgili olarak sumaya çalışacağım. Çünkü bu üç
olgu, sadece seküler bir yaşam tarzını benimsemiş insanların veya farklı dinîfelsefi geleneklerin mensuplarının değil Müslümanların da hayatlarında bir
şekilde tezahür edebilen ve aktüelliğini şu ana kadar yitirmeyen önemli inanç
konuları arasındadır. Öyle ki insanlar önemli işlerinde akıl, tecrübe, şura gibi
meşru yollarla karar vermek yerine ulu/yüce kabul ettiği insanların manevi
himmetine sığınmak, gördüğü rüyalarını tabir ettirmek, fal açtırmak gibi metotlarla karar vermeyi tercih edebilmektedir. Yıldız falına, burcuna bakıp veya
istihareye yatarak evliliğe karar veren, kayıp eşyalarını bulmak için cinci hocalara veya büyücülere başvuran, karı koca arasındaki soğukluğu kara büyülere
bağlayan ve çözümü için benzer yollar takip edenler hiç de azımsanmayacak
kadar çoktur. Bu ve benzeri örneklerin İslam inançları açısından bir kırılma ve
sapma olduğunda hiç şüphe yoktur. Elbette İslam dini için mutlak bir rasyonalizmden söz etmek doğru değilse de veya İslam dininin duygu boyutunun bulunduğu bir hakikat olarak önümüzde dursa da kanaatimce hayatî kararların
nasıl ve ne şekilde verilmesi gerektiği hususu açıktır.
Tebliğde sayın hocamızın da ifade ettiği gibi yaygın dini inanışta sebebi gizli olmakla birlikte bir şeyi gerçek halinden faklı olarak astroloji, şeytan
ve cinler gibi varlıklar vasıtasıyla cereyan eden gaybla ilişkili her şey sihir kabul
edilmektedir. Ancak her hile ve aldatmacanın sihir olduğu da söylenemez. Bu
tanımda ve tebliğin bütününde iki husus ön plana çıkmaktadır. Birincisi İslam
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âlimleri sosyal bir olgu olarak sihrin, kehanetin ve astrolojinin varlığını kabul
emektedirler. İkinci olarak sosyal bir olgu olan sihir, kehanet ve astrolojinin
gerçekte bir hakikati var mıdır?
Sihir hususunda bilindiği üzere iki farklı kanaat ortaya çıkmıştır. Ehl-i
sünnet’in büyük çoğunluğuna göre sihir bir gerçekliğe sahipken; Mutezile ve
İsferayînî’ye göre bir aldatmaca veya ilizyondan ibarettir. Elbette hocamızın da
ifade etmeye çalıştığı gibi her iki kesimin de kendisine göre delilleri mevcuttur.
Belki de bundan dolayı tebliğin bu bölümlerinde bir tercihte bulunmakta biraz
çekimser davranıldığı veya biraz daha maslahatçı bir dil kullanıldığı gibi bir
intibaya kapıldığımı ve bunu da hocamızın zihninde de tarihteki bu bölünmüşlüğün küçük bir yansımasının görüldüğü şeklinde değerlendirdiğimi ifade
etmeliyim.
Tebliğde kehanet ve fal başlığı altında hocamız kehanetin tarihsel arka
planını ve Kur’an’ın konuya bakışını başarılı bir şekilde bizlere sunmuştur.
Elbette bu bağlamda sihrin mahiyetiyle ilgili Fahrettin er-Râzî ve İbn Haldun’un yaptığı gibi birçok farklı noktaya da işaret etmek mümkün olabilirdi.
Fahreddin er-Râzî, kehaneti nefislerin özelliğinden kaynaklanan (fıtrî) ve azâim
(cinlerle irtibat kurma), davetü’l-kevâkib (yıldızlarla temasa geçme) gibi sonradan
kazanılmış (müktesep) olmak üzere ikiye ayırır; İbn Haldun ise kehaneti, insan
nefsinin beşeriyetten arınıp daha yüksek bir ruhaniyet ile ilişkiye geçme özelliğine sahip olması şeklinde tanımlar. Ona göre bunun en ileri noktasında peygamberler yer alırken; peygamber olmayanlar ise hayvan kemikleri, kafiyeli
sözler, kristal kaplar vs. kullanarak soyut varlıklar ile irtibat kurmaya çalışırlar.
Falcı ve kâhinlerle cinler arasında bir ilişkinin bulunduğu Kur’an ve hadislerle sabittir. Burada temel mesele bu ilişki hakkındaki Kur’an’daki ifadelerin Hz. Peygamber’in bisetinden önceki bir durumun tahkiyesinden mi ibaret
olduğu yoksa nübüvvetinden sonra da devam edip etmediğidir. Kanaatimizce
bu temel sorunun tebliğde tartışılmaması bir eksiklik olmuştur. Mesela İbn
Haldun kehanetin günümüzde de devam etiğini ifade eden düşünürlerimiz
arasındadır. Kur’an’da şeytanların mele-i alayı dinlemelerine izin verilmediği
ve böyle bir teşebbüslerinde şiddetle cezalandırıldıkları mealinde çeşitli ayetle-
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rin1 yer aldığı bilinmektedir. Ayrıca “Cinlerin gökten haber aşırmalarının Hz. Peygamberin Taif yolculuğundan sonra engellendiği”2 ve “Hz. Peygamber’in nübüvveti ile
kehanet’in sona erdiğini”3 bildiren rivayetler de ortadadır. Bu konuda biraz daha
net tutum takınmak ve hiç kimsenin gaybı bilemeyeceği ve gabya dair hususlardaki görüşlerin birer tahminden öte değer taşımayacağını daha açık bir şekilde söylemek kanaatimce daha isabetli olacaktır.
Tebliğde en dikkat çekici bölümlerden biri Hz. Peygamber’e sihir yapıldığıyla ilgili nakildi. Bu konuda tebliğ sahibinin “Hz. peygamber’i büyünün etkilediğini düşünmenin peygamberlerin tebliğ sıfatını zedeleyeceği gibi onların peygamberlik görevlerini yerine getirmelerini engelleyici bir durum” olacağı şeklindeki tespitine katılmakla birlikte sadece bu ve benzeri akıl yürütmelerin bu problemin
izalesinde yeterli olmadığı kanaatindeyim. Nitekim konuyla ilgi rivayetleri
değerlendiren bazı münekkitlerin açıklamaları meseleyi daha makul ve kabul
edilebilir bir hale getirmiştir. Bunların bir kaçını sizlerle paylaşmak istiyorum:
Hz. Peygamber’e sihir yapıldığı konusunda biri Hz. Aişe, diğeri Zeyd b. Erkam
kanalıyla olmak üzere iki farklı rivayet söz konusudur. Buna göre Lebid b.
Asam adındaki biri Hz. Peygamber’e büyü yapmış bunun etkisiyle Hz. Peygamber’in yapmadığı şeyleri yapmış gibi hayal etmeye başladığı ve iki melek
tarafından kendisine büyü yapılıp Zervan kuyusuna atıldığı haber verilmektedir. Hz. Aişe’den gelen rivayetlerin bir kısmında Lebid’in Yahudi olduğu belirtilmemekte ve Resulullah’ın yanına bazı sahabeleri alarak Zervan kuyusuna
gittiği ve oradan düğümlenmiş ipi çıkarttığı ve düğümleri çözdürdüğü bilgisi
yer almaktadır. Yine Hz. Aişe kanalıyla ulaşan ve Ahmed b. Hanbelin Müsned’inde yer alan bilgiler ise daha da dehşet verici zira buna göre bu rahatsızlık
hali altı ay kadar devam etmiştir. Daha sonra kendisine nazil olan Felak ve Nass
surelerini okumak suretiyle Hz. Peygamber şifa bulmuştur.
Bu rivayetler sayın hocamızın tercih ettiği gibi Kur’an’ın ortaya koyduğu
Peygamber tasavvurundan hareketle tenkit edilebileceği gibi başka noktalardan
da tenkit edilmeye müsaittir. Mesela söz konusu rivayetler Medine dönemiyle
ilgili olmasına rağmen Hasan-ı Basrî, Atâ, İkrime, Cabir b. Abdullah ve Küreyb

1
2
3

Hicr, 15/18; Saffât 37/6-10; Cin 72/8-9
Buhârî, “Tefsir”, 72
Beyhakî, Delâilü’n-nübüvve, II, 237.

İslâm ve Okülistik İnançlar  507

b. Ebu Müslim’in İbn Abbas’tan rivayetlerine göre bu sureler Mekkî’dir. Ayrıca
birçok klasik ve çağdaş müfessirin söylediği gibi ilgili rivayetler çelişkilerle
dolu olup, bir rivayette sihri yapanın Lebid b. Asam, diğerinde ise Yahudilerin
kölesi bir münafıktır. Bir başka rivayette Hz. Peygamber’e hizmet eden bir Yahudi çocuğun4 Hz. Peygamber’in tarağındaki kılları ve tarağın dişlerini alıp
Yahudilere verdiği, Yahudilerin de bunları Lebid’e ulaştırdığı nakledilmektedir. Yine birçok araştırmacı, Hz. Peygambere Yahudi bir çocuğun hizmet ettiğine dair tarihi hiçbir vesika olmadığını; ayrıca o, “seni insanlara karşı korur”,
“büyücü nereye varsa iflah olmaz” ayetlerine rağmen sihir rivayetlerinin kabul
edilmesinin hata olduğunu söyleyerek ilgili nakillere karşı çıkmaktadırlar 5.
Bu meseleyi daha fazla uzatmadan şöyle bitirmek istiyorum: Eğer sihir
konusunda geleneğimizdeki birçok ismin ifade ettiği gibi Hz. Peygamber bile
güvende değilse ve altı ay ne dediğini ve yaptığını bilmez bir halde dolaşmışsa
kimse güvende değildir. Ve doğrusu dini bilgisi eksik olan sıradan insanların
da başlarına gelen çeşitli olumsuzlukların faturasını bu ve benzeri düşüncelere
kesip büyücü, cinci, muskacı vs. peşinden koşmasında da şaşırtıcı bir durum
yoktur. Çünkü insanların çaresizlik anında yapmayacağı ya da yapamayacağı
hiçbir şey yoktur. Ve eğer sihrin bir ilizyon, göz boyama ve bir hayalden öte
tabiat kanunları üzerinde bir tesir icra etme gibi bir fonksiyonu varsa mesela biz
niye vudu (bez bebeklere iğne batırılmak suretiyle yapılan büyü) büyüsünü bir saçmalık olarak görürüz doğrusu bunu da anlamakta zorlandığımı ifade etmeliyim.
Kanaatimce sihir ve kehanetin mutlak olarak yasaklanmasının sebebi onların insanlar üzerinde icra ettiği olumsuz tesir veya gerçeklikleri kadar insanların Allah’a mahsus olan çeşitli nitelikleri sihirbazlara ve kâhinlere nispet etmeleri ya da Allah’ın hudutlarının aşılabileceğine dair yanlış inançlarıdır. Yoksa bu iki olgunun mutlak gerçeklikleri değildir.
Değerlendirmemi bir hususun altını çizerek ve tebliğ sahibi hocamızın
son cümlesine atıfta bulunarak tamamlamak istiyorum. Altının çizilmesinin
gerekli olduğunu düşündüğüm nokta, tebliğcinin seçtiği tebliğ konusuna ilişkin

Rivayeler için bkz. Kurtubi, Ahkâmu’l-Kur’ân, X,227-228; İbn Kesir, Muhtasaru tefsiru İbn Kesir,
III, 697-698)
5Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, XI, 194-196
4
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ülkemizde daha önce farklı birkaç çalışma kaleme alınmış ve tebliğci de bunlardan azami ölçüde istifade etmiş olmasına karşın bu çalışmalar içerisinde öne
çıkan ve başlıklar ve içerik olarak değerlendirmesini yaptığımız tebliğle büyük
oranda örtüşen, dahası yine bir Kelam Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı’nda tebliğ olarak sunulmuş İlyas Çelebi’nin “Okültist Eğilimlerin Dini İnançları
Yozlaştırıcı Etkilerine Eleştirel Bir Yaklaşım” başlıklı çalışmasının gözden kaçmış
ya da atlanmış olmasıdır. Tebliğde bu çalışma da dikkate alınmış olsaydı tebliğ
daha zengin hale gelebileceği gibi bizim eksiklik olarak işaret etmeye çalıştığımız hususların bir kısmı da giderilmiş olurdu. Bu nokta da tebliğ sahibi tenkit
edilebileceği gibi daha önce yine bir koordinasyon toplantısında büyük oranda
aynı içerik ve bakış açısıyla hazırlanmış bir tebliğin bu sempozyum programına
dahil edilmesi de eleştirilebilir.
Hocamız son cümlesinde İslam’ın batıl saydığı bu tür inançların hala ilgi
görmesi ve insanların geleceğini aradıkları bir alan haline gelmesinin oldukça şaşırtıcı
olduğuna vurgu yapmıştır. Kanaatimce burada pek de şaşıracak bir durum
yoktur. Eğer bir dini gelenek, dinin peygamberinin bile sihrin nesnesi haline
geldiğini kabul ediyorsa; dinin müntesiplerinin geleceğini niçin bu tip okülistik
inançlarda arıyor diye sorulması en hafif tabirle makul gözükmemektedir.
Tekrar tebliğ sahibini kutlar başta kıymetli hocalarım olmak üzere tüm
katılımcılara ve dinleyicilere selam ve saygılarımı sunarım.
NOT: Zemahşeri “düğümlere üfleyen kadının şerrinden” şeklinde terَ ْ َومِنayetinin “tuzak kuran kadınlar” anlamında
ِ ش ِّر ال َّن َّفاثا
cüme edilen ت فِي ا ْل ُع َق ِد
kullanılmasının da caiz olduğunu belirtmektedir6. Razi de Ebu Müslim’den
“Kadınlar erkeklerin gönüllerine üfler gibi verdikleri heyecanlar ve yumuşatıcı
tesirlerle onları görüşten görüşe azimetten azimete çevirir, türlü fitneye düşürürler.” demektedir. Razi, Ebu Müslimin bu görüşü için “bu, her ne kadar müfessirlerin çoğunun görüşüne muhalif olsa da güzel bir yaklaşımdır” demektedir7. Yine Zemahşeri, Züleyha’nın Hz. Yusuf’u ayartmak istediği bölümün tefsirinde kadınların cazibesi ile erkekleri nasıl kandırdığını ve bu minvalde Allah’ın, şeytanların tuzağının zayıf olduğunu, kadınların tuzağının ise gerçekten

6
7

Zemahşeri, Keşşaf, IV, 822.
Razi, Mefatihu’l-Gayb, XXXII, 374-375. Ayrıca bkz. Tabersi, Mecmau’l-Beyan, X, 441.
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büyük şeklinde ifade ettiğini belirterek, kadınların erkekleri daha çabuk kandıَ َْومِن
rabildiklerini ifade etmektedir. Sonra da bu tezini delillendirmek için ش ِّر
8
َت فِي ا ْل ُعق ِد
َّ
ِ  ال َّنفاثاayetini zikretmektedir. Ayrıca peygambere büyü yapılma iddiasının bilgi ve inançla ilgili olmasından dolayı, bu konuda rivayetlerin mütevatir
derecesinde olması gerektiği, bu konularda mütevatir derecesine ulaşmayan
rivayetlere itibar edilmemesi gerektiği de belirtilmektedir9.

Prof. Dr. Süleyman TOPRAK: Efendim Faruk beye çok teşekkür ediyorum. Katkıları için tebliğcinin eksik bıraktığı noktalara vurgu yaptığı için ve
tam süresinde bitirdiği için... Ben hemen vakit kaybetmeden ikinci tebliğci arkadaşımıza Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DOĞAN beye aynı konuyla ilgili “Sihir ve
Din İlişkisi" konulu tebliğini sunmak üzere söz veriyorum. Süreniz yirmi dakikadır. Buyurun...

8
9

Zemahşeri, Keşşaf, II, 461.
Hayrettin Karaman v.dğr, Kuran Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, V, 722)
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Sihir ve Din İlişkisi
-Dinsel Nasslar Açısından Bir Çözümleme Girişimi-

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DOĞAN
ÖZET (Sihir ve Din İlişkisi –Dinsel Nasslar Açısından Bir Çözümleme Girişimi-)
“Maji” ya da dinsel nasslardaki ifadesiyle “sihir”, ilk dönemlerden itibaren insanlık âlemini fazlasıyla meşgul eden temel olguların başında gelmektedir. Çağlar boyunca “sihir”in bir hakîkat olup-olmadığı yönündeki tartışmalar, dinsel ritüel ya da uygulamalarla aynı paralelde seyretmiştir. Günümüzde de “sihir” kavramı, din, inanç ya da daha genelde itikat bağlamlarıyla iç içe girmiş, oldukça karışık ve çelişik bir kategoride kullanılmaktadır.
Zira, dikkatlice irdelenecek olursa “sihrin”, inanç, dinsel pratikler, dua, istek
ve yakarış bakımından da dinsel inanç ve yaklaşım biçimlerine benzediği çok
net olarak görülecektir. Bu durum, bizleri, “sihir” ile “din” ilişkisi tartışmalarına ya da söz konusu uygulamaların ve farklılıkların meşruluğu zeminine
sevk etmektedir. Diğer bir söylemle, “sihir” ile “din” arasındaki temel ayrılığın, nasslara dayalı yeni bilimsel bulgular ve bilgiler kullanılarak asıl inanç
ilkelerimizi ve delillerimizi (argümanlar) sağlama alacak bir biçimde yeniden
ortaya konması; hatta bunun, dinin önderi ve birinci derecede açıklayıcısı konumundaki peygamber algısıyla takviye edilmesi, “sihir” ve uygulamaları
karşısında dinin var olan duruş ve imajına kuvvetlendirici bir etki yapacaktır.
İşte bu nedenle, hem “sihir” ile “din” olguları arasındaki farklılığın temel dayanaklarını veya gerekçelerini sunabilme hem de başlı başına gizemli
ve esrarengiz bir konu olan “sihri”, dinsel nasslar bağlamında yeniden ele
alma ve irdeleme lüzumu vardır.
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Anahtar Kavramlar: Allah, Kur’ân, Peygamber, Din, Sihir, İnanç, Melek ve Kâhin.

ABSTRACT (Magic and Religion Relationship -Analysis initiative nasses religious perspective-)
"Magic" or religious nasses put it "magic", since the first days are too
busy realm of humanity is one of the main cases. Throughout the ages, "magic" or whether a truth in that debate, religious ritual or practicecruised the
same parallel. Today, the "magic" concept, religion, faith belief or more generally nested contexts are used in a category is quite complicated and contradictory. In fact, if examined carefully "magic", beliefs religious practices, prayer, prayer requests and very clear in terms of similarity will be seen as forms
of religious belief and approach. This is us, "magic" and "religion" debate on
the relationship and differences or the legitimacy of these practices are referred to the floor. In order words, "magic" and "religion" based on the separation between nasses faith-based principles and the actual use of new scientific
findings and the reasoning (arguments) in a way that re-provision must be
detected and even its religion prophetand leader position in the first degree
descriptor reinforcing a perception of "magic" of religion that exists in the face
and posture and image intensifier applications will make an impact.
For this reason, the "magic" and "religion" to present facts as well as the
reasons for the difference between the main pillars or a subject in itself mysterious and enigmatic the "magic" there are religious nasses the need for context
and analysis to reevaluate.

Key Words: God, Qur’an, Prophet, Religion, Magic, Faith, Angel and
Oracle.
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I. Sihir Kavramına Genel Bir Bakış
Arapça’daki “s-h-r” ( )ﺴﺤﺮfiilinden türemiş olan “sihir” kelimesi, “döndürmek, çevirmek, geri yüklemek, aldatmak, kandırmak, hile yapmak ve havale etmek” gibi değişik anlamlara gelmektedir. 1 Ayrıca, sihir kelimesinin
“kabarmak, yükselmek, ölçüyü aşmak, kopmak ve terk etmek” gibi anlamları
da mevcuttur.2 Buna göre sihir yapan kişi (sâhir), elinde bulundurmuş olduğu
birtakım araç ve gereçlerle ya da teknik bazı malzemelerle, hile ve kandırmayla gerçekte olan şeyi başka bir hale ve duruma çevirmektedir. 3 Sözgelimi,
hile ve gösteri ile demir ya da bakırı gümüş veya altın ile kaplayarak gerçekmiş gibi sunma ve insanları kandırma örneğinde olduğu gibi.4 et-Taberî
(öl.310/922) “sihir” kelimesini, “herhangi bir şeyin, bir kimsenin gözüne ve o
şeyin hakîkatine zıt/karşıt bir biçimde görünmesi” biçiminde tarif ederken 5;
er-Râzî (öl.606/1210), “sebebi ve illeti gizli kalan, hakîkatinin dışında görünen
tüm işler” olarak tavsif etmektedir.6 et-Tabatabâ’î (öl.1981) de “sihri”, “gerçekliği olmayan şeyleri ortaya koyup göstererek insanların duyularını etkileme sanatı” biçiminde tanımlamıştır.7 Öte yandan el-Cürcânî’ye (öl.816/1413)
göre “sihir”, lügat olarak “her ne olursa olsun, sebebi gizli ve saklı olan ince
(latîf) şey” anlamına da gelmektedir.8

1

2
3
4

5

6

7

8

Ebu’l-Hüseyin ‘Ahmed İbn Fâris, Mu‘cemu Mekâyîsi’l-Luga, nşr.: ‘Abdüsselâm Muhammed
Hârun, Beyrut, 1991, c. IV, s. 41; Ebu’l-Fazl Cemâlüddîn İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, Dâru
Lisâni’l-‘Arab, Beyrut, trz, c. III, s. 223; Ebû Mansûr Muhammed el-Ezherî, Tehzîbu’l-Luga, nşr.:
İbrahîm el-Ebyârî, Dâru’l-Kâtibi’l-‘Arabî, Kahire, 1967, c. XIII, s. 456-457; Ebû Nasr İsmâ‘îl
Hammâd el-Cevherî, es-Sıhâh Tâcu’l-Luga ve Sıhahu’l-‘Arabiyye, nşr.: ‘Ahmed ‘Abdulgafûr el‘Attâr, Mısır, 1956, c. IV, s. 1955-1956; Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zünûn, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1360/1941, c. I, s. 334; Ebu’l-Ferec Muhammed b Ya‘kûb İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, Dâru’lMa‘rife, Beyrut, 1398/1978, s. 238-239.
Muhammed b. Ya‘kûb el-Firûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-Muhît, Müessetü’r-Risâle, Beyrut, 1995, s. 365.
İbn Fâris, Mu‘cemu Mekâyîsi’l-Luga, c. IV, s. 41; İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, c. III, s. 223.
Ebû ‘Abdillâh Muhammed b. ‘Ahmed el-Kurtubî, el-Câmi‘ Li- Ahkâmi’l-Kur’ân, Mısır, 1372/1952,
c. I/II, s. 42 vd.
Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmi‘u’l-Beyân ‘an Te’vîli’l-Kur’ân, nşr.: Dâru’l-Fikr,
Beyrut, 1983, c. I, s. 648.
Fahruddîn b. ‘Ömer er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb (et-Tefsîru’l-Kebîr), Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut,
1990, c. I, s. 619.
es-Seyyid Muhammed Hüseyin et-Tabatabâ’î, el-Mîzân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Dâru’l-Kütübi’lİslâmiye, Tahran, trz., c. VIII, s. 226.
es-Seyyîd eş-Şerîf ‘Ali b. Muhammed el-Cürcânî, et-Ta‘rifât, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut,
1416/1995, s. 432-433; Mütercim Âsım Efendi, Kâmûs Tercemesi, (Sihr Mad.), İstanbul, 1268, s. 365.
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“Sihir” kelimesi bir terim olarak ise, insana yönelik tabiatüstü ya da
doğaüstü gizli güçlerin yardımı ve aracılığıyla belli bir maksadı gerçekleştirmek ve belli bir gayeye ulaşmak için uygulanan ve etkili olduğu kabul edilen
eylem9; bir şeyin veya olayın gerçek hüviyetinden uzak olarak başka bir halinin gösterilmesi biçiminde ifade edilmektedir.10 Nitekim, fecir vaktinin başlangıcına da ufuk çizgisinin inceliğinden dolayı “seher” denilmiştir. 11 “Sihir”
kelimesinin eş anlamlısı gibi kullanılan “büyü” kavramı ise, genel olarak sırlı,
gizil ve örtük yöntemler kullanmak suretiyle insan üstü hatta, doğaüstü varlık ve güçlerden beslendiğini ya da onlardan destek aldığını ileri süren kimselerin benimsemiş olduğu teknik bazı uygulamaları veya düşünceleri kapsamaktadır.12 Yani, insanları ve diğer canlıları etkisi altına alan, onları etkileyen
ve yönlendiren her şey “büyü” kavramı çerçevesinde ifade edilmektedir. Buna göre, insanı etkisi altına alan “kehânet”, “göz boyama”, “falcılık”, “cincilik” ve “illüzyon” gibi kimi unsurlar da, yine “büyü” kategorisinde değerlendirilmektedir.13 Aynı şekilde, “büyü” anlamına gelen Fransızca ve Almanca
“magie” kelimesi ile İngilizce “magi” ve “magic” kelimeleri, asıl olarak Yunanca “magos”tan gelmektedir.14 Yukarıda belirtildiği üzere Türkçe’de “büyü” kelimesi kullanıldığı gibi, öte yandan bu kelimenin aynı anlamını karşılamak üzere orijinal “sihir” kelimesi de kullanılmaktadır. Genel anlam ve
mâhiyeti itibariyle “sihir” kelimesinin, “büyü” ve “büyücülük yapmak” anlamlarını kendi içinde barındırmış olsa bile “büyü” kelimesinden daha geniş
kapsamlı olduğu görülmektedir.15
“Bu kavramsal ve anlamsal çözümlemelere göre sihir, İslâm Dini’nin
kesin olarak yasaklayıp reddettiği bir inanç ve anlayış olup, tabiat kuvvetleri

9

10

11
12
13

14
15

Muhammed ‘Abdurraûf el-Munâvî, et-Tevkîf ‘alâ Mühimmâti’t-Te‘ârif, Daru’l-Fikri’l-Mu‘âsır,
Beyrut, 1410, s. 399.
‘Ömer Süleymân Eşkâr, ‘Alemü’s-Sihr ve’ş-Şa‘veze, Dâru’n-Nefâ’is, Amman, 1418/1997, s. 9-10;
Cağfer Karadaş, “Büyü ve Din -İslâmî Nokta-i Nazardan Bir Değerlendirme-”, Usûl İslâm Araştırmaları Dergisi, yıl: I, sayı: I, Sakarya, 2004, s. 112.
Şemseddîn Sâmî, Kâmûs-i Türkî, (Sihr Mad.), İstanbul, 1317, s. 296.
Irving King, A Dictionary of Religion and Ethics, (Magic Mad.), Unitied Studies, 1921, s. 268.
Reşîd Leyzûl, el-Cîn ve’s-Sihr fi’l-Manzûri’l-İslâmî, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut, trz., s. 24-26
vd.
Irving King, A Dictionary of Religion and Ethics, (Magic Mad.), s. 268.
‘Ömer Süleymân Eşkâr, ‘Alemü’s-Sihr ve’ş-Şa‘veze, s. 18; Reşîd Leyzûl, el-Cîn ve’s-Sihr fi’lManzûri’l-İslâmî, s. 27.
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aracılığı ile insanlara belli birtakım etkilerin yapıldığı ilkel bir kuram ve olgu
anlamına gelmektedir.16 Hiç kuşkusuz Allah ve tevhîd inancının, insanların
hayatından uzak kaldığı dönemlerde insanlar kendilerini tatmin eden bazı ilkel inanç ve kuramlara bağlanmışlardır. Zira bu tür inanç ve kuramlara göre
din, evrim yoluyla muhtelif saha ve aşamalardan geçmiştir. Hatta bu düşünce
sisteminde, ilkel dinlerin kaynağını sihrin oluşturduğu ve sihirbâzın bir nevi
din koyucu konumda olduğu iddia edilmiştir.17 Özellikle de animizm, natüralizm ve totemizm inancının yaygın olduğu toplumlarda insanları etki altına
almak, yönlendirmek ve onlara hükmetmek için çeşitli göz boyama ya da yanıltmaca yollarıyla icrâ edilen sihir İran, Çin, Mezopotamya, Arabistan, Mısır,
Hindistan ve bu bölgelere yakın coğrafyada kendisine sıkça rastlanan bir
meslek haline gelmiştir.18 Öyle anlaşılıyor ki sihir, Allah ve peygamber inancı
ile delillendirilmiş sağlam düşüncenin zayıfladığı zamanlarda sıkça rastlanan
bir olgu olup, bazı toplumlarda dinî törenlerle birlikte sergilenen bir inanç haline getirilmiştir.19 Daha açık bir söylemle, dinî düşünce ve anlayış noktasında
Allah inancı ve tevhîd doktrini geri bırakılmak ve üstü örtülmek suretiyle, bu
işten nemalanmak ve beslenmek isteyen sihirbâzlara bir anlamda ilgi ve rağbet artırılmak istenmiştir.20 Çünkü sihirde esrârengiz bir şekilde hakkı bâtıl,
bâtılı hak; hakîkati hayâl, hayâli hakîkat şeklinde göstermek ön plândadır. Zira Kur’ân’da, “(Mûsâ), ‘Siz atın’ dedi. Bunun üzerine onlar ellerindekini atınca insanların gözlerini sihirlediler ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar.”21

16

17
18

19

20
21

Burada, “olgu” sözcesini kullanışımız bilinçlidir. Çünkü, “olgu” sözcesi, genel olarak kendi
içinde zaman ve mekan mefhumunu da barındıran etimolojik (anlamsal) bir içeriğe sahiptir ve
bu bakımdan, “sihrin” tarihsel süreçteki yerini ve konumunu tespit etme noktasında kilit bir
kavram özelliği taşımaktadır. Bu nedenle “olgu” sözcesi, söz konusu bu anlam ve içeriğinden
dolayı, “olay” sözcesinden farklı bir etimolojik yapıya ve içeriğe sahiptir. Bu husûsta geniş bilgi
ve değerlendirmeler için bkz.: ‘Ahmed ‘Ali Zühre, ez-Zâhir ve’l-Bâtın: Felsetü’t-Te’vîl fî’dDiyânâti’s-Semâviyye, Dâru Ninevâ, Dımaşk, 2005, s. 10-11; Hüseyin Doğan, İlk Dönem İslâm
Kelâmcılarında Dinsel Metinleri Anlama ve Te’vîl Problemi, Kardeşler Ofset, Samsun, 2011, s. 19.
‘Ömer Süleymân Eşkâr, ‘Alemü’s-Sihr ve’ş-Şa‘veze, s. 27-28.
‘Abbâs Kadıyânî, Târih-i Edyân ve Mezâhib der İrân, Tahran, 1374, s. 182; C. A. Kadir, “İslâm Öncesi
Hint Düşüncesi”, (İslâm Düşüncesi Tarihi İçinde), çev.: Kürşat Demirci, ed.: M. M. Şerif, İnsan
Yay., İstanbul, 1990, c. I, s. 36-41.
‘Ömer Süleymân Eşkâr, ‘Alemü’s-Sihr ve’ş-Şa‘veze, s. 21; Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal
Fonksiyonu, trc.: Mehmet Aydın, Din Bilimleri Yay., Ankara, 1990, s. 50-52.
Reşîd Leyzûl, el-Cîn ve’s-Sihr fi’l-Manzûri’l-İslâmî, s. 27.
A‘râf Sûresi, 7/116.
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“Mûsâ: ‘Yok önce siz atın’ dedi. Bir de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor.”22 denmektedir. İşte,
Kur’ân’ın sihirbâz ve kâhinleri kınamasının ardında yatan temel etmenin, insanları basit inanç ve düşüncelerle oyalayıp onları gerçek Allah inancından ve
tevhîdden uzaklaştırarak, ilkel ve akıl dışı anlayışlara sürüklemelerini engellemek olduğu söylenebilir.
Bilindiği üzere din, temelde bir kanunlar manzûmesidir.23 Din, sihirde
olduğu gibi bir “yanıltma” ve “oyuna getirme” mantığı ve ilkesi üzerine kurulu değildir. Tam tersine din, bir “hakîkat” ve “amaç” üzerine inşâ edilmiştir. Zaten din kelimesi bir nizamı, kanunu, gerçekliği, itâati, teslimiyeti ve
bağlanmayı ifâde etmektedir.24 Bu açıdan değerlendirildiğinde, gerek ortaya
çıkış gerekçeleri açısından olsun gerekse de uygulanış biçimleri açısından olsun, sihir ile din arasında önemli birtakım farklılıkların olduğu yadsınamaz
bir gerçektir. Her şeyden önce, İslâm ve diğer monoteist dinlere göre din denen olguda, herhangi bir “evrim” ve “tekâmül” söz konusu değildir. Belki dinin evrimi ve tekâmülünden değil de, Yahûdîlik ve Hıristiyanlıkta olduğu gibi25 sadece insanlar tarafından bozulmasından ve değiştirilmesinden söz edebiliriz. Bu anlamda, ilk dönemlerde görülen sihir denemelerinin, monoteist
dinlerdeki bazı dinî uygulamaların (ritüeller) dejenere olmuş biçimi ya da
sonraları insanlar tarafından ortaya çıkarılmış olan gelenek ve uygulamaları
olarak değerlendirilmesi daha sağlıklı olacaktır.
Öte yandan din, her şeye gücü yeten, ilim ve hikmet sahibi yetkin bir
varlığa inanmak; sihir ise, tabiattaki bir güce ya da tabiat kanunlarına yönelmek ve dayanmak anlamına gelmektedir. Din, belli bir zaman ve mekâna
bağlı olarak ortaya çıkan, peygamberi ve kutsal kitabı olan, insanları ve kitleleri etkileyen temel bir olgu olduğuna göre, onun karşısında dâima muhatap
alacağı yerleşik bir inanç kitlesi bulunmaktadır. Buna karşılık sihirde ise, her
zaman hazır bulunabilecek bir inanç kitlesi yerine, tamamen dünyevî amaç ve
çıkarlara göre hareket eden bir mantalite söz konusudur. Sihirde daima bir

22
23
24
25

Tâhâ Sûresi, 20/66.
Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, s. 5 vd.
Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ocak Yay., Ankara, 1997, s. 2-3.
Mehmet Aydın, Dinler Tarihine Giriş, Din Bilimleri Yay., Konya, 2000, s. 65-105.
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yarar ve yaranma, aklı çelme, yanıltma, göz boyama, karşıdakini etki altına
alma, çekip-çevirme vb. düşünceler yer almaktadır. Dinde bulunan duâ,
ibâdet, ahlâk, dayanışma ve kardeşlik ve beraberlik gibi temel unsurların hiç
birisi, sihirde yoktur. Sihirde dinî uygulamalardaki mâneviyâttan, ruhânî özden ve derûnî inanıştan çok dış unsurlar, katı şartlar, maddî araçlar her zaman için ön plândadır. Bilindiği gibi sihirbâz, sihrinde tabiatüstü güç veya
varlıkların kudretini aşarak, bunların üzerinde bir şey yapmak ve onları zorlayarak bir gâyeyi gerçekleştirmek arzu ve iddiasındadır. Buna mukâbil dinde ise, Yüce Yaratıcıya mutlak itaat etmek, bağlanmak, O’nun hoşnutluğunu
kazanmak, gazabından sakınmak, cezâ veya mükâfatına göre tavır almak söz
konusudur. Bu itibarla sihrin temel amacı, dünyevî çıkar ve menfaat teminini
sağlamak olduğundan, yerine göre dince kutsal sayılan kimi değer ve
husûsları kendi amacı için kullanarak dini açıkça istismar etmektir. Her şeyden de önemlisi, dinin sürekli devam eden hakîkatine karşılık, kişinin bilgi,
yetenek ve imkânı bitince veya söz konusu amacını gerçekleştirince sihir kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.
II. Kur’ân ve Hadis’te “Sihrin” Kullanılışı
“Sihir” kelimesi, Kur’ân-ı Kerîm’de türevleriyle birlikte toplam altmış
yerde geçmektedir. “Kâhin” kelimesi ise, sadece iki âyette kullanılmaktadır. 26
Bilindiği üzere Kur’ân, İslâm Peygamber’i tarafından câhiliyye toplumuna tebliğ edildiği sırada, müşriklerin bu mesajı alışılmadık, duyulmadık veya akla
gelmedik şeyler olarak değerlendirerek Hz. Muhammed’e “sihirli”, “büyülenmiş”, “kendisine sihir yapılmış”, “cinlenmiş” ve “mecnûn” gibi bazı söylemler
atfettiklerini, hatta yakıştırdıklarını çok açık olarak ifade etmektedir.27 Aslında
onların bu takıntısı, Hz. Muhammed (s.a.v)’e olan güven ve inanç eksikliğinden
değil; tam aksine, peygamberlik gibi bir görevin ve sorumluluğun daha itibarlı,
soylu ve zengin birisine tevdi edilmesine ilişkin aşırı merak ve beklentilerinden
kaynaklanmıştı. “İçlerinden bir adama: ‘İnsanları uyar ve imân edenlere, Rableri
katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele!’, diye vahyetmemiz,
insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki, o kâfirler: ‘Bu, elbette apaçık bir sihirbazdır’,

26
27

Örnek olarak; Tûr Sûresi, 52/29.
‘Ömer Süleymân Eşkâr, ‘Alemü’s-Sihr ve’ş-Şa‘veze, s. 23 vd.
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dediler?”28 “(Resûlüm!) Sen öğüt ver. Rabbinin lütfuyla sen, ne bir kâhinsin, ne de bir
deli.”29 “Sen, Rabbinin nîmeti sayesinde mecnûn değilsin.”30 “Biz, onların seni dinlerken ne maksatla dinlediklerini, kendi aralarında fısıldaşırken de o zâlimlerin, ‘Siz, sihirlenmiş (büyülü) bir adamdan başkasına uymuyorsunuz!’ dediklerini çok iyi biliriz.”31
Ayrıca Kur’ân’a göre müşrikler, Hz. Muhammed’in şahsının yanı sıra, onun
tebliğ etmeye çalıştığı ilâhî vahye de, “bu bir sihirdir/büyüdür” demişlerdir:
“Mu‘cizelerimiz onların gözleri önüne serilince: ‘Bu, apaçık bir büyüdür’ dediler.”32
“Bir mu‘cize görseler alay ederler. Bu ancak apaçık bir büyüdür, derler.”33
Öte yandan müşrikler, Hz. Muhammed’in meydan okuyup mu‘cize göstermesi olayına da, yine sihir demişlerdir: “Allah o zaman şöyle diyecek: ‘Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene (verdiğim) nimetimi hatırla! Hani seni mukaddes ruh
(Cebrâil) ile desteklemiştim; (bu sayede) sen beşikte iken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı (okuyup yazmayı), hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan, kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun, o da
hemen benim iznimle bir kuş oluyordu. Yine, benim iznimle anadan doğma körü ve
alacalıyı iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle (hayata) çıkarıyordun. Hani İsrailoğullarını (seni öldürmekten) engellemiştim; kendilerine apaçık deliller (mu‘cizeler) getirdiğin zaman içlerinden inkâr edenler: ‘Bu, apaçık bir sihirden başka bir şey değildir’ demişlerdi.”34 “Fakat onlara tarafımızdan o hak (Peygamber) gelince: ‘Musa’ya verilen
(mu‘cizeler) gibi ona da verilmeli değil miydi?’ dediler. Peki, daha önce Musa’ya verileni de inkâr etmemişler miydi? ‘Birbirini destekleyen iki sihir!’ demişler ve şunu söylemişlerdi: ‘Doğrusu biz (onların) hiçbirine inanmıyoruz.”35
Bunların yanı sıra Kur’ân, sihrin peygamberlerle ve vahiyle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan, şeytânî bir pislik ve küfür olduğunu da vurgulamaktadır: “Süleymân’ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytânların uydurup söylediklerine tâbi oldular. Halbuki Süleymân büyü yapıp kâfir olmadı. Lâkin şeytânlar kâfir
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oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil’de Hârût ile Mârût isimli iki meleğe indirileni
öğretiyorlardı...”36
Yukarıda kavramsal çözümlemelerde bulunurken de dikkati çektiğimiz
gibi “sihir” kelimesi, Kur’ân’da “hile yapmak, kandırmak ve aldatmak” anlamlarında da kullanılmaktadır: “Bunun üzerine onlar, durumlarını aralarında tartıştılar; gizli gizli fısıldaştılar ve şöyle dediler: ‘Bu ikisi, muhakkak ki, sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdırlar sadece.’ Öyle ise hilenizi kurun; sonra sıra halinde gelin! Muhakkak ki bugün, üstün
gelen kazanmıştır.”37
“Sihir” kavramı, Hz. Peygamber’in sözlerinde de kullanılmaktadır.
Hadîslerde, Kur’ân’daki anlam ve mâhiyetine uygun olarak kullanılan “sihir”
kelimesi, Hz. Muhammed dönemindeki câhiliye müşriklerinin benimsemiş ve
kabul etmiş oldukları temel inanç ya da düşüncelerini yansıtması bakımından
da son derece önemlidir:
ُوكِ َل إلَْي ِه

ُ قال َر ُس
َ :عن أىب هريرة َر ِض َي اللّهُ َعْنه قال
ً َوَم ْن َس َحَر فَ َق ْد أ ْشَرك َوَم ْن َ ََلّ ََ َشْياا،ث فِ َيها فَ َق ْد َس َحَر
َ  َم ْن َع َق َد ُع ْق َد ًة ُُثَّ نَ َف:ول اللّه
“Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor: Resûlullâh (a.s.) buyurdular ki: “Kim (sihir mak-

sadıyla) bir düğüm vurur sonra da onu üflerse, sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa,
şirke düşer. Kim bir şey asarsa, o astığı şeye havâle edilir.”38
Görüldüğü gibi bu hadîste Hz. Peygamber, sihir anlamı taşıyan her türlü
davranışı ve söylemi yasaklamaktadır. Zira, herhangi bir iplik alıp buna düğüm
atıp, sonra da bir şeyler okuyup düğüm üzerine üfleme işi gerçekte sihirbâzların eylemidir. Şu hâlde, böyle bir davranışta bulunan, ancak ve ancak sihirbâzların yaptığı işi yapmış olmaktadır. Bu ise, şirk ehlinin amelidir. Nitekim, faydalı şeylerin celbi ile zararlı şeylerin defedilmesi, ancak Allah’tan bilinir ve
O’ndan istenir. Bu itibarla, düğümlere üflemek suretiyle faydalıyı celbetme
veya zararlıyı defetme düşüncesi, Allah’a inanıp O’na tevekkül eden hiç kimseye yakışmaz; ancak müşriklere yakışır. Mezkûr hadîs metninde geçen, “kim bir
şey asarsa, o astığına havâle edilir” ibâresi ise, “Cenâb-ı Hakk’ın yardımından mah-
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rum kalır” anlamında veya mâhiyetinde yer verilen bir kinâye olarak değerlendirilmelidir.
Kimi hadîslerde de, “sihir” yapan kimsenin şirkle nitelendirildiği göze
çarpmaktadır:
“Düğüm atarak üzerine üfleyen kimse sihir yapmıştır. Sihir yapan ise, şirk koşmuştur. Üzerine bir şey takan kimse, (taktığı şeye) güvenmiş olur.”39
“(Şu) helâk edici yedi şeyden sakının. Dediler ki: ‘Bunlar nelerdir?’ Hz. Peygamber buyurdular ki: Allah’a şirk koşmak, sihir yapmak, Allah’ın harâm kıldığı canı
haksız yere öldürmek, yetim malı yemek, fâizcilik yapmak, savaşta düşmandan kaçmak,
kendini savunmaktan âciz nâmuslu kadınlara zinâ iftirâsında bulunmak.”40
Hz. Peygamber’in hadîslerinde, “sihir” işi ve uygulamaları kadar aynı
zamanda bu işle ilgilenen ve onlara merak duyan kimseler de şiddetle kınanmaktadır:

ِ
ني يَ ْوم
َ ََْأرب

ٍ
ص َلة
ص ِفيَّةَ بنت أىب عبيد عن بَض أزواج النىب
ُ قال َر ُس
َ :قالت
ْ
َ ُص َّدقَهُ ََلْ َُ ْقبَ ْل لَه
َ َ َم ْن أَى َعَّرافاً فَ َسألَهُ َع ْن َش ْىء ف:ول اللّه
َ عن
“Sâfiyye Bintu Ebî ‘Ubeyd, Resûlullâh (a.s.)’ın zevce-i pâklerinden naklen anla-

tıyor: Resûlullâh buyurdular ki: ‘Kim bir Arrâf’a 41 (kâhin) gelir, bir şeyler sorar ve
söylediklerine de (inanıp) onu tasdik ederse, kırk gün namazı kabul edilmez.”42
III. Sihrin Kendisine Dayandığı Temel Mekanizmalar
Dinler ve mezhepler tarihi çalışmalarına bakıldığında, dinin bir olgu ve
kurum olarak sihrin gelişmiş ve kurumsallaşmış bir biçimi olduğu dillendiril-
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b. Eş‘as es-Sicistânî Ebî Dâvud, es-Sünen, İstanbul, 1992, Kitâbu’l-Vesâyâ, 10, Hadîs No: 1.
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verilen hüküm aynıdır. Gerçekte arrâf, çalınan, kaybolan malların yerini bildiğini söyleyen kimselere verilen bir isimdir. Böylelerine bazen “cinci” de denmektedir. Gaybı bilmek ise, sadece Allah’a mahsûstur. Nitekim bu husûs, âyetlerle teyîd edilen bir konudur (Bkz.: En‘âm Sûresi, 6/59;
Lokmân Sûresi, 31/34). Öyle ise, gaybı bilme iddiası, Kur’ân’a karşı koymak gibi ciddî bir anlam
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uymaz.
el-Müslim, Kitâbu’s-Selâm, 125, Hadîs No: 2230.
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mektedir. Bu nedenle de, sihir ile dini eşitlemeye yahut birbirinin aynısı yahut
da alternatifi gibi göstermeye çalışanların, kesin naklî ve aklî delillere dayanmak yerine anılan türden bazı benzerliklerden hareketle yola çıktıkları görülmektedir. Elbette sihir ile dinin dayanmış olduğu temel birtakım argümanların
benzerlikleri mevcuttur. Ancak, sihir ile din arasında uygulamaya yönelik işlevsel ayrılıklarının yanı sıra, esasa denk gelen bazı temel ayrılıkları ve farklılıkları da söz konusudur. Hele hele din denilen kurumun, bireyselliğin de ötesinde toplumsal yapıyı etkilediği ve ortaya konan kültürel değişimin vazgeçilmez
bir unsuru olduğu hiçbir şekilde göz ardı edilmemelidir. Bu itibarla, kimi zaman iç içe ya da birbirinin alternatifi gibi değerlendirilen sihir ile din arasındaki
temel bazı faktörlere işâret etme lüzûmu vardır. Bu sayede, sihri ve dini besleyen ana mekanizmaların farkı ortaya konularak, olayın dinsel nasslar açısından
da bir anlamda çözümü gerçekleştirilmiş olunacaktır.
III.a) Korkutma:
Sihir, temel mantalitesi itibariyle bir güç ve kuvvete dayanmaktadır. Başka bir söylemle sihir, etkisi altına almaya çalıştığı insanları yönlendirmek, aldatmak ve dejenere etmek için tek güç olmak zorundadır. Bu nedenle, bu konudaki temel bütün senaryosunu, korkutma politikası üzerine inşâ etmektedir.
Sözgelişi, bir insanı toplum içinde ruhsal bunalıma sürüklemek, onu zorlamak,
sıkıntıya sokmak, küçük düşürmek ve hakîr görülmesine neden olmak, sihrin
kendisine dayanmış olduğu çok önemli güç ve kuvvet araçlarındandır.43 Zira,
yapılan araştırmalar, sihirbâz ve kâhinlerin başkalarının hayatını ve onların
varlığını görmezden gelen, daha çok dünyevî ve şahsî menfaat peşinde koşan
ve bunun mücadelesini veren egoist yapıda insanlar olduğu gerçeğini ortaya
çıkarmıştır.
Din ise, sebebi ne olursa olsun hiç kimseyi din ve imân dairesinin dışına
itmek veya sürüklemek arzusunda değildir: “(Peygamber), âmânın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi. (Resûlüm! onun hâlini) sana kim bildirdi!
Belki o temizlenecek, yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek.”44 “Sakın onlardan
bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına göz dikme, onlardan dolayı üzülme ve
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mü’minlere alçak gönüllü ol.”45 Çünkü, dinde bir makûliyet ve kazanım vardır.
Dolayısıyla her insan, nasıl yaratıldığını ve gücünün de nerelere kadar varabileceğini gayet iyi kestirmektedir: “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen
(ağırlık ve azâmetinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.”46
Korku gerekçesiyle yapılan ya da yaptırılan sihrin, hiç bir şekilde
mânevî etkisinden söz edilemez. Çünkü bu, o andaki ilgili kişinin istediği duruma faydası olan bir şeydir. Yahut da bu, kişinin kendi varsayımından ibaret
olan bir durumdur. Genel anlamda bunun ne rahatlatmasından ne de güvenilirliğinden söz edilebilir. Zaten Kur’ân, anlık ya da geçici sevinçleri ve duygulanımları hiçbir şekilde geçerli görmemektedir: “Denizde başınıza bir musibet geldiğinde, O’ndan başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider. O, sizi kurtarıp karaya
çıkardığında, (yine eski hâlinize) dönersiniz. İnsanoğlu çok nankördür.”47 Çünkü
Kur’ân, sihrin bu geçici ve anlamsız korkutma gücüne karşılık, kişinin inanç
dünyasının her zaman canlı ve aktif olmasını istemiştir. Dinde temel amaç,
kişinin imân ve inanç eksenini sürekli canlı tutmaktır. Bu nedenle, Allah kendisini sürekli diri ve kayyûm48; hatta, her gün yeni bir iş başında49 olarak tarif ve
tavsîf etmektedir. Anlaşıldığı biçimiyle belirtmek gerekirse din, sihirde olduğu
gibi insanı veya bir toplumu hiçe saymayı ve yok etmeyi değil; onu elde etmeyi,
kazanmayı ve doğruya yönlendirmeyi kendisine amaç edinmiştir. Çünkü, din
denilen kurumun içinde hiçbir baskı, şiddet, intikâm ve zorlama yer edinemez.
Nitekim, Kur’ân bunu şöyle ifâdelendirmektedir:
“Dinde zorlama yoktur. Doğruluk, sapkınlıktan seçilip belli olmuştur...”50 “Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmış! Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiş! Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişler! Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!
Artık sen (Muhammed) öğüt ver! Sen, ancak bir öğüt verensin. Sen, onlar üzerinde bir
zorba da değilsin.”51
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III.b) Ümitlendirme:
Uygulayıcıları (sihirbâz) tarafından sihrin, tıpkı dinî tecrübe veya dinî
duyguda olduğu gibi insana bir rahatlık ve huzur sağladığı ileri sürülmüştür.
Gerek şahsî gerekse de nesnel alanla ilgili kimi durum ve olaylardan etkilen
insan, ruhsal bir açmaz ve bunalıma sürüklendiği esnada içine düştüğü bu durumdan kurtulmak ve ümitlenmek istemektedir.52 Öyle ki, sihir yapan kimse,
bu güven ve ümidin bir ömür boyu devam etmesini ister. Sözgelişi, insanların
zaman zaman çok önemli olan ve mutlaka başarılmasını istedikleri ya da arzu
ettikleri işler konusunda, ulu bir ağacın yanına gidip saatlerce orada beklemeleri veya söz konusu ağacın kimi taraflarına kendilerine şans tanıyan işâret ve
imgelerde bulunmaları, ancak sihrin güvende kılma ve ümitlendirme boyutuyla ifâde edilebilir. Aslında, insanların çaresizliğe düştükleri veya ümitsizliğe
kapıldıkları durumlarda, kendisine bağlanabilecekleri ve dayanabilecekleri
yüce bir varlığa ihtiyaçları sihirde olduğu gibi, aynen dinde de söz konusudur.
Dinde var olan ve kendisine sığınılan bu ümit ve güvence asla dünyevî
ve şahsî değildir. İslâm kelâmcılarınca da vurgulandığı gibi, Allah herhangi bir
peygamber ve kitap indirmemiş olsa dahi, insan aklı ve vicdânıyla inançsal
olarak yüce gücü bulmak ve ona ulaşmak zorundadır. Çünkü, İslâm’da kişi,
imânını rasyonel olarak gerekçelendirmek zorundadır. 53 Bu nedenle, dinî açıdan insan Kur’ân’ın belirlediği ve tarif ettiği temel eksen üzerinde olmak zorundadır. Eskilerin, “beyne’l-havf ve’r-recâ” dedikleri temel düstur bu olsa gerek.
Dolayısıyla, dinde hiç bir zaman ümitsizliğe ve çaresizliğe yer yoktur. Hal böyle olunca, insanın bu çaresizlik ve ümitsizliğini tatmin etme veya güvenceye
alma yeri olarak sihir ya da büyünün referans gösterilmesi hiçbir şekilde anlaşılır değildir. Çünkü Kur’ân, din konusunda insanın herhangi bir ümitsizliğe ve
çaresizliğe düşmesini; özellikle de bundan dolayı ortaya çıkabilecek kimi arızaları şiddetle reddetmiştir. Zira, bu türden eylemlerin, ancak kâfirlerin bir eylemi
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veya fiiliyatı olabileceği çok açık olarak ifade edilmiştir: “Ey oğullarım! Gidin de
Yûsuf’u ve kardeşini iyice araştırın. Allah’ın rahmetinden de ümit kesmeyin. Çünkü,
kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez.”54
“De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden
ümit kesmeyin! Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan,
çok esirgeyendir.”55
Diğer yandan din, dünyevî ve şahsî alanda zor ve çaresiz kalan kimseye,
özellikle de bu ihtiyacının karşılanması sadedinde sabır ve duâda bulunmasını
sürekli salık vermektedir:
“Ey imân edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah,
muhakkak sabredenlerle beraberdir.”56
“Asra yemin ederim ki, insan gerçekten ziyân içindedir. Bundan ancak imân
edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler
müstesnâdır.”57
III.c) Meraklandırma:
Daha önce de sözü edildiği gibi sihir, gerçekte bir boşluğu doldurmak ya
da bir ihtiyacı karşılamak üzere ortaya çıkmıştır. Nesnel alanda sihir gerçekten
bir ihtiyaç mıdır? Sihir, tam anlamıyla insanın mânevî ve rûhî ihtiyaçlarına
cevap verebilecek güçte midir? Sihir, insanın hangi boşluğunu doldurmaktadır?
Sihir yapılan kişi, bu olaydan sonra mânevî bir dinginliğe erişebilmekte midir
ya da erişebildiyse bu ne kadar sürmektedir? Yahut bütün bunların da ötesinde
sihir, bir ilgi ve merak konusu mudur?
Elbette, bütün bu sorulara çok yönlü ve doyurucu cevaplar vermek pek
mümkün değildir. Fakat, anlaşıldığı kadarıyla sihir mefhûmunun bulunduğu
toplumlarda, insanların bununla mutlu olmaya çalıştıkları, geçici de olsa ruhî
bazı dinginlikler hissettikleri dile dökülmektedir. Özellikle de Şamanizm gibi
kimi dinlerde, bu olgunun sürekli canlı tutulduğu, tanrı inancına alternatif bir
doktrin olarak kurgulandığı; hatta insanların, bu sayede kimi gaybî merak ve
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hayretlerini giderdikleri ifâde edilmiştir.58 Bu nedenle olsa gerek ki, sihrin varlık bulduğu ve insanların da kendisine rağbet ettiği kimi toplumlarda, insanların daha çok gaybî ve ilmî sorunlarla ilgilendikleri ve bunları araştırıp tartıştıkları tespit edilmiştir. Sihirbâz ve kâhinlerin, gaybî ve ilmî anlamda değişik buluş ve keşif iddiasında bulunmaları, gaybî ve sırlı bazı olayları örneklemeye
çalışmaları ve yaptıkları saptamaları insanların hoşuna gidecek ve meraklarını
artıracak bir biçime dile dökmeleri, bu konuya olan ilgi ve eğilimi aşırı derecede
artırmıştır. Bu durum öyle bir hâl almıştır ki, insanlar, hiçbir şey elde edemedikleri, vicdânen rahat ve huzurlu olamadıkları, meditasyon yaşayamadıkları
ve tam bir güvene ulaşamadıkları zamanlarda bile, sihrin bu eksikliğini kesinlikle görmek istememişlerdir. Çünkü, kendisine göstermiş oldukları bu rağbetin, bir gün onları mutlaka güvende ve ümitte kılacağı inancına kesintisiz bağlılık göstermişlerdir.
Din, asla insanları maceralara sürükleyip orada bekletmek niyetinde değildir. Din kutsaldır; dolayısıyla kutsalın olduğu yerde, sihirde olduğu insanı
meraklandırarak ve hayrete düşürüp ümitlendirerek ortada bırakmak söz konusu değildir. Dinde, Allah’ın, peygamberlerin, meleklerin ve kitapların konumu bellidir ve bunların durumları vahiyle belirlenmiştir. Özellikle de gaybî
konularda Kur’ân’ın çok açık olarak, “Onlar gayba inanmaktadırlar”59 veya “Ben
cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”60 biçiminde buyurması,
kişiyi tam bir imân psikolojisi içinde teslim alarak/bırakarak rûhen de teskîn
etme (rahatlatma) amacına matûftur.
IV. Sihirbâz ya da Kâhinin Temel Nitelikleri
Daha önce sihir hakkında bilgi verirken de değindiğimiz gibi, sihirbâzın
bu işin bir anlamda uygulayıcısı, yani yürütücüsü olduğuna işaret etmiştik.
Diğer taraftan, sihir işini yapan kişilere aynı zamanda “kâhin”61 de denilmekte-
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Tümer-Küçük, Dinler Tarihi, s. 50-51.
Bakara Sûresi, 2/3.
Zâriyât Sûresi, 51/56
Kâhinler, Resûlullâh'’ın gönderilmesinden önce de Araplar’da pek yaygındı. Resûlullâh, peygamber olarak gönderilince, semâvât meleklerle korundu; böylece cin ve şeytânların, semâya giderek kulak hırsızlığı yapıp kâhinlere haber getirmeleri de önlenmiş oldu. Dolayısıyla da, kâhinlik ilmi iptal edildi. Allah, kâhinlerin bâtıllarını, Allah’ın içerisinde hakla bâtılı ayırmış bulunduğu Furkân’la (Kur’ân) ortadan kaldırdı. Cenâb-ı Hakk, ihâtasından kâhinlerin âciz kaldıkları
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dir. Nitekim Kur’ân, yukarıda kısaca değinmeye çalıştığımız sihirbâz kelimesini
kullandığı gibi, diğer taraftan aynı işlemi yapan ve uygulayan kişi anlamında
olmak üzere “kâhin” kelimesinin kullanılmasına da olanak tanımaktadır:
“(Ey Muhammed) sen hatırlat, öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne
kâhinsin ne mecnûn.”62 “O (Kur’ân), bir kâhinin sözü değildir. Çok az düşünüyorsunuz!”63
İslâm düşünce tarihindeki sihir ya da kehânet olgusu ile ilgili olarak, bu
işlemi yapan ve icrâ eden şahıslardan yani “sihirbâz” ve “kâhinden” önce, bu
işi kimin öğrettiği veya kimlerden miras alındığı sorunsalı da tartışılmıştır. Zira,
İslâm düşüncesinin belli bazı dönemlerinde Hârût ve Mârût isimli iki meleğin,
sihri peygamberlere dolayısıyla da insanlara öğretmiş olduğu iddiası ileri sürülmüştür. Söz konusu âyete de istinâden sihrin, tabiatüstü veya ilâhî bir güçten gelmiş olduğu biçimindeki inancın İslâm toplumunda yer edinmesine hatta,
bir şekilde yaygınlaşmasına neden olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, hâdisenin
bu yönü bir anlamda netliğe kavuşursa, sihir açısından sihirbâzın; din açısından peygamberin konumu ve özellikleri daha da netlik kazanacaktır.

Hiç

kuşkusuz tartışmanın odağındaki âyetin meâli şu şekildedir: “[Tuttular da] Süleymân mülküne dair şeytânların uydurup izledikleri şeyin ardına düştüler. Halbuki
Süleymân inkâr edip kâfir olmadı; lakin, o şeytânlar kâfirlik ettiler. Onlar, insanlara
sihir öğretiyorlar ve Bâbil’de Hârût ve Mârût’a bu iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi, “Biz, ancak ve ancak sizi denemek için gönderildik, sakın sihir
yapıp da kâfir olmayın!” demeden kimseye bir şey öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı ile
kocanın arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah’ın izni olmadıkça bununla
kimseye zarar verebilecek değillerdi. Kendi kendilerine zarar verecek ve bir fayda sağlamayacak bir şey öğreniyorlardı. Yemin olsun ki, onu her kim satın alırsa, onu alanın
Ahiret’te bir nasibi olmayacağını da çok iyi biliyorlardı. Hakkıyle bilselerdi, uğruna
canlarını sattıkları şey ne çirkin bir şeydi.”64
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gaybî ilimlerden dilediğine, Resûl-i Ekrem’ini vahiy yoluyla muttalî kıldı. Allah’a hamd olsun
ki, artık günümüzde kehânet kalmamıştır. Bu husûsta bkz.: el-Ezherî, a.g.e., c. XIII, s. 459.
Tûr Sûresi, 52/29.
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Âyetin konusu şeytânlar ve onlara uyan Yahûdîler ile Hz. Süleymân’a ve
Hârût ile Mârût adında iki meleğe atılan “büyücülük” iftirasıdır. Şeytânlara
uyan kimseler, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Süleymân’ı peygamber zannetmekle gerçekte yanıldığını iddia ediyorlardı. Şüphesiz bunda, Hz. Süleymân’ın
rüzgârlara hükmedebilmesi65, Belkıs’ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar yanında bulması66, karıncalarla konuşabilmesi67, kuşlara hitap etmesi ve onları
görevlendirebilmesi68 biçimindeki olağanüstü bazı nimetlere sahip bulunması,
karşı taraf nezdinde mu‘cizelerin birer “sihir” olarak değerlendirilmesinde etkili olmuştur. Çünkü inkârcılar her dönemde peygamberlerini sihirle suçlamışlar;
gördükleri mu‘cizeleri inkâra ve bu doğrultuda vahyi yalanlamaya meyletmişlerdir. Hz. Süleymân’ın hükümdarlığı hakkında da Yahûdî bilginler, şeytânların uydurup naklettikleri haberlere uymuşlardır. Oysa Hz. Süleymân, kâfir
olmamıştı. O, sihir yapmamış, öğrenmemiş ve asla bir sihirbâz da olmamıştır.
Çünkü sihir, bir küfürdür. Fakat o şeytânlar, sihir öğrettikleri için küfre gitmişlerdir. Dolayısıyla, insanlara sihri aktarıp öğretenler esasen şeytânlardır. Zira,
Kur’ân-ı Kerîm’de bütün peygamberler Hz. Süleymân gibi büyücülükten veya
sihirden yani, göz boyayarak insanları kandırmaktan ve hile kurmaktan şiddetle tenzîh edilmiştir.
Meseleyi biraz daha açmak gerekirse, âyette bahse konu olan kimseler,
Hz. Mûsâ’ya indirilen Kitâb’ı (Tevrat) arkalarına atan bir grup Yahûdî din
adamlarıdır. Bu âyette Allah, sihir öğretme işini Hz. Süleymân’a yakıştırmamakta; bilakis, sihrin “küfür” ve “şeytân işi” olduğunu açıkça ifâde etmektedir.
Ancak “sihir öğrenme” ile “sihir yapma” arasında bir fark olduğunu düşünerek
sihrin öğretilmesini küfür olarak görmeyen kimi bakış açısı da mevcuttur. Nitekim, Ebû Nuvâs’ın şu sözleri bu bakış açısını yansıtmaktadır: “‘arraftu’ş-şerra
lâ-lişerri lakin litevakkihi” (Şerri, kötülük için değil; ondan sakınmak için öğrendim). Bu anlama biçimine göre iki meleğe indirilen husûs, Allah tarafından
bir imtihân aracı olarak gönderilmiştir. Sihri öğrenen veya yapan kâfir olur. Ne

65
66
67
68

Sebe’ Sûresi, 34/12.
Neml Sûresi, 27/40.
Neml Sûresi, 27/18.
Neml Sûresi, 27/16.
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var ki, zararından korunmak amacıyla öğrenen kimse mü’min olarak kalır.69
Kaldı ki Allah, bu iki meleği sihrin mâhiyetini ve kapsamını insanlara anlatmaları amacıyla göndermiştir.70 Hz. Süleymân’a verilen olağan üstülükler ile sihir
arasındaki fark iyice ortaya konmalıdır ki, bu konudaki zihin karışıklığı giderilmiş olsun. Nasılsa “hayr ve şer” Allah’tan gelmektedir. Sihir hakkında bir
bilginin indirilmesi, zina, içki ve kumar gibi mefsedet unsurları hakkında bilgi
vermekle eş değerdir.71 “Öğrenme” ile “yapma” arasındaki bu ayrım, gerçekte
Kur’ân’dan çıkarılacak bir hüküm değildir. Nitekim, şeytânların kâfir olmaları
büyü öğretmeleriyle ilgilidir. Yani, Kur’ân sihir/büyü öğretmeyi o kadar da
masumâne göstermemektedir. Mesela, kumarın zararlı olduğunu öğretmek
iyidir; ancak, kumarın zararlarını anlatmak için kumar oynamayı öğretmek ve
insanlara öğrettikten sonra “bunu yapmayın” demek ne kadar doğru bir yöntem olabilir? Bilindiği üzere Allah, Lût toplumunun sapkınlığını uygun bir dille
ifâdeye çalışmış ve yanlışın ne olduğu herkesçe de malûm olmuştur. Bir günahın öğretilmesinde ayrıntıya gerek yoktur ve belki de zarar vardır. Çünkü ayrıntıya girmek kötülüğün yaygınlaşmasına hizmet edecektir. Bu nedenle Hârût
ve Mârût’a sihir ile ilgili bilgileri içeren vahiy gönderildiğini kabul etmek bu
anlamda pek makûl değildir. Zaten sihrin şeytânlar tarafından öğretildiği bir
ortamda, iki meleğin bu ifsada ve fitneye ortak kılınması şeklindeki bir düşünce
hiçbir şekilde doğru değildir.
Görüldüğü üzere, anılan âyette iki meleğin öğrettiği şeyi mutlak anlamda
bir sihir olarak değerlendirmek, âyetin anlam ve yorum dünyasını zorlamakla
eşdeğerdir. Burada belirtilen sihrin, kötüye kullanıldığı zaman bazı olumsuzluklara yol açabilecek tarzda bir ilâhî öğreti olduğu husûsudur. Zaten, âyetin
devamından hareketle bunun zamanla bir fitne ve fesâda neden olma ihtimâlinin yüksek olduğu çok açık olarak ifâde edilmektedir. Kaldı ki, İslâm itikâdına
göre kutsal bir görevle görevlendirilmiş olan meleklerin, sonuçta insanlara hatta toplumlara menfî örnek teşkîl edebilecek “kötü” ve “çirkin” olan bir bilgiyi
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veya öğretiyi aktarmaları kesinlikle kabul edilemez. Bu itibarla, âyette bahse
konu olan sihir kavramını, mutlak anlamda bir “büyü” veya “kehânet” işi olarak görmemek; hele hele, melekleri de bu işin bir nevi baş aktörleri olarak değerlendirmemek gerekmektedir. Çünkü Kur’ân’a göre melekler, Rablerini dâima hamd ile tesbîh ederler ve yeryüzünde yaşayanlar için de bağışlanma dilerler.72 Melekler, Allah katında değerli olan kullardır. Allah’tan önce söz söylemezler ve onun emriyle hareket ederler.73 Onlar için, Allah’a kulluk etmekte
yüksünecek hiçbir durum söz konusu değildir.74 Hepsi de, kibirlenmeden Allah’a secde eden75; Hz. Âdem ve eşinin gıpta ettiği ve tıpkı onlar gibi olmak
istedikleri varlıklardır.76 Onlar, kâfirleri değil mü’minleri desteklerler.77 Allah’ın
izin verdikleri dışında hiçbiri konuşamaz. İzin verilen de mutlaka doğruyu
söyler.78
Bu bilgilerden hareketle, gaybî bilgiler söz konusu edildiğinde bu konuda öncelikle sihirbâz ile peygamberin konumlarının iyi belirlenmesi gerekmektedir. Zira, hem sihirbâz hem de peygamber, sonuçta gaybten bilgi aldığını
iddia etmektedirler. Bu nedenle, bu alan insanlara kapalı bir bilgi alanı olduğu
için, bunu doğrulayacak ya da sonuçta yanlışlayacak hiç bir delil elimizde mevcut değildir. Başka bir deyimle, gayb alanı bizim nesnel deneyim ve gözlemlerimizin ötesinde soyut ve esrârengiz bir dünyayı ifâde etmektedir. Ancak, gerek
peygamber gerekse de sihirbâz, her ne kadar gaybî bilgilere dayalı olarak bir
duruş sergilediklerini beyân etmiş olsalar bile, onları birbirinden farklı kılacak
kimi özelliklerin bulunduğu bir gerçektir.
Her şeyden önce, sihirbâz ya da kâhinler bu işi belli bir menfaat, fayda,
çıkar ve ücret karşılığında yapmaktadırlar. Öyle ki, sihirbâz, sihrinde başarılı
olmak adına meşru ya da gayr-i meşru tüm unsurları devreye sokabilmektedir.
Sihirde, mutlaka bir hakîkatin ve dinî hassâsiyetin takip edileceğine dair bir
usûl asla söz konusu değildir. Amaç, bu işte başarılı olmak; karşıdakini bu yolla
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etki altına almak ve yönlendirmektir. Ancak dinî açıdan bakıldığında, peygamberlik kurumu bir “meslek” olarak değerlendirilmediği için, peygamberin davasında asla bir karşılık beklemek yoktur. Nitekim Kur’ân’da, “Sizden herhangi
bir ücret istemeyen (elçilere) uyun, onlar doğru yoldadırlar”79 denmektedir. Çünkü,
peygamberlerin gaybten aldıkları bilgiler gerçek bilgilerdir; bu nedenle de,
onların öğretisi gerçeği yansıttığından karşılığında hiçbir çıkar, menfaat ve beklenti olmamalıdır. Eğer aksi söz konusu olsaydı, hiçbir peygamber bu kadar
eziyete ve hakarete maruz kalmazdı ve davaları da başarıya ulaşamazdı. Zaten,
herhangi bir beklenti ve yarar amacı taşımayan işlerin uzun süreli ve kalıcı olduğundan bahsedilebilir. Bu yüzden de, ancak dava ve kimlik sahibi insanlar
kitleleri peşinden sürükleyebilmiş ve başarıya ulaştırabilmiştir. Öte yandan,
Kur’ân dilinde peygamberin en temel özelliği de, âlemlere bir rahmet 80, uyarıcı81 ve müjdeleyici82 olarak gönderilmiş olmasıdır.
Sihirbâz, kimi zaman yaptığı eylemlerle bir toplulukta önü alınamaz ya
da telafisi zor bazı durumlara da neden olabilmektedir. Çünkü, sihirbâzı, yaptığı sihirde başarılı kılacak ya da onu onure edebilecek tek şey, başkalarının iltifatına mazhar olmak ve takdîrini kazanmaktır. Bu sebeple sihirbâz, bu amacı elde
edebilmek için olumlu ve olumsuz bütün yolları deneyebilmektedir. Sihirbâzın
yaptığı işin, mutlaka gerçeğe ve mâneviyâta uygun olması zorunluluğu da yoktur. Ancak, din ve daha özelde peygamber söz konusu olunca, tek ve yegâne
amaç hakîkati elde etmek ve bu sayede de en yüksek ideal olan gerçek mutluluğa (cennet) erişmektir. Kişinin hayatı ve irâdesi söz konusu olunca, peygamber sadece bir telkîn, öğüt ve hatırlatma konumundadır. Sihirbâz ise, gerektiğinde bu irâdeye ipotek koyan, istediği gibi yönlendiren; hatta, elden tutmak
yerine bir bakıma o eli kullanan, evirip-çeviren bir mevkiyi işgâl etmektedir.
Sihirbâz, dinde olduğu gibi kendisini destekleyecek ya da takviye edebilecek tüm araçlardan yoksundur. Öyle ki, bir sihir işlemi ya da gösterisi sırasında, sihirbâzın olumsuz bir tablo ile karşılaşması, başarısız olması, amacına ulaşamaması ve eleştirel bir duruma sürüklenmesi kuvvetle muhtemeldir. Her ne
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kadar, sihirbâzın da kendi sihri ile meydan okuduğu ileri sürülse bile,
mu‘cizede olduğu gibi kendisini destekleyecek hiçbir argüman bulunmamaktadır.83 Çünkü, peygamber, ancak Allah adına bir meydan okumada ve tasarrufta bulunabilmektedir. Bu itibarla, İslâm kelâmcılarınca dile getirildiği gibi
peygamberin mu‘cizesi denmesi, aslında tamamen mecâzîdir. Yani, dinde bu
tür müspet taraf ve korunmalardan bahsedilirken, sihirde bunlara rastlamak
pek mümkün değildir. Bilindiği üzere peygamberler, kendi dönemlerinde geçerli olan ve revaçta bulunan olay ve hâdiselerle ilgili meydan okumada bulunmuşlardır. Sözgelimi, Hz. Mûsâ sihir olayı ile meydan okumada bulunurken; Hz. Muhammed (s.av.) ise, Kur’ân sayesinde şiir ve belâgat sanatıyla en
üst seviyede meydan okumada bulunmuştur. Kısacası, sihir ve ona dayalı hâdiselerin, nesnel anlamda cismin ve cismî güçlerin hareketlerini aşan birer hâller
olduklarını kabul etsek bile, yine de onlar mümkinât alanın dışına çıkamazlar;
bu itibarla da, kesinlikle mû‘cizelere benzetilemez ve kıyaslanamazlar.
V. Sonuç
Kabul etmek gerekir ki, sihir ile dinin bir çok benzer tarafları vardır. Ortaya çıkış gerekçelerinden tutun da işleyiş ve uygulama yönü hatta, bu süreçte
rol alan aktörlerinin durumu ve konumları itibariyle de aralarında çok yönlü
benzerlik ve ilişkilerin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Eskiden beri dinden
önce hep sihrin olduğu; dinin olmadığı zamanlarda, sihrin bu boşluğu doldurmuş olduğu iddia edilmiştir. Bu iddia, bir dereceye kadar doğrudur; ancak,
sihrin bu boşluğu ne kadar doldurduğu, insanları ne kadar tatmin ettiği ve güvencede sağladığı ise son tahlilde tartışmalıdır. Her şeyden önce başlı başına bir
olgu olan sihrin birer kandırmaca ve hakîkat dışılık üzerine kurulu olduğu
gerçeğini kabul etmek gerekmektedir. Şayet sihrin bir hakîkati olsaydı, insanların gözlerini değil kalplerini büyülemesi gerekirdi. Dolayısıyla, şeytânın yardımıyla yine şeytâna yaklaşma ve ona ilticâ etmek demek olan sihir, insanların
aslında gördüğü gibi olmayan bir şeyi, gördüğü gibi zannetmelerine hatta ve-
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him etmelerine yol açan ve insanın gözünü doğrudan etkileyen bir mekanizmadır. Zira, sihir yapan veya yaptıran kimselerde bedenî, nefsî ve fikrî açıdan
bir şartlanmışlık söz konusudur. Bu üç noktaya bağlı kalınarak gerçekleştirilen
sihrin başarısından ya da güvenilirliğinden asla söz edilemez. Çünkü, dinde
hakîkati elde etme konusunda hiçbir şartlanmışlıktan bahsedilemez.
Olaya hedef ve ortada duran aktörlerin konumları açısından bakıldığında da, dinin çok güçlü bir olgu olduğu görülmektedir. Kuşkusuz sihir de, kendi
içinde bir gücü ve kuvveti barındırmaktadır. Din, kaynak açısından Allah’a
dayanmaktadır. Bu ilâhî güç, her zaman din denilen kurumun ardında yer almış ve yer almaya da devam edecektir. Sihirde ise, her ne kadar insanlar bir
gücün isteminde ve arayışında yer alarak böyle bir sürece girmiş olsalar bile,
mutlak anlamda böyle bir kutsiyetten ve ilâhî boyuttan hiçbir biçimde bahsedilemez. Dolayısıyla, hedefler açısından değerlendirildiğinde de, sihrin insanları
belli bir mecrâya kanalize ettiği, anlık duygu ve coşkunluğu tatmin ettiği hatta,
arzulanan ve ideal olarak sunulan noktalara kişiyi ulaştırması bakımından da
başarılı olduğu söylenebilir. Ancak, bu heyecan ve duygulanım, uzun vadede
kişiyi istediği noktalara ulaştırması ya da kesin bir güven çizgisi sağlayıp sağlamaması açısından son derece sıkıntılıdır. Durum, olayın içinde olan ve baş
aktörlüğünü gerçekleştiren sihirbâz ve kâhin açısından da aynı paraleldedir.
Çünkü, sihirbâzın sergilemiş olduğu hâdise ancak bir “olay” olarak nitelendirilirken; bunun karşısında peygamberin ortaya koyduğu “mu‘cize” olayı ise,
başlı başına bir dinî olaydır. Kısacası, beslenilen ve takviye edilen kaynak açısından da, sihirbâzla ile peygamber arasında mukâyesesi mümkün olmayan
farklılıkların olduğu gerçektir.
Bir önemli husûs da, sihirde elde edilen bilgi ile dinde elde edilen bilginin değerinin saptanmasıdır. Zira, sihir ile elde edilen veya ulaşılan bilgi ve
malûmât, belli olay ve kişilere göre şekillenmiş olduğundan söz konusu bu bilgi
ve tecrübenin hiç bir şekilde kesinliğinden ve evrenselliğinden bahsedilemez.
Öbür tarafa bakıldığında ise, ortada duran ilâhi bir öğreti (vahiy) ve bunu tebliğ
etme sorumluluğuyla görevlendirilmiş bir peygamber bulunmaktadır. Eğer,
sihirdeki gibi bu dinî bilginin mutlak olmadığı ve kesinlik sağlamadığı tarzındaki bir savdan hareket edersek, o zaman bütün dinin bir tarafa itilmesi ve
peygamberin kendi eylem ve söylemleriyle çelişmesi gerekirdi. Öyle ki, aynı
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şey evrim teorileri için de söz konusudur. Zira, evrim ve animizm teorileri ispat
edilemediği için, din karşısında bir “senaryo” olmaktan öteye geçememiş ve
kendi sonunu yine kendisi hazırlamıştır. Hatta gelinen noktada, söz konusu
senaryo veya duruş, dinlere karşı olan ilgi ve rağbeti artırmış; Kur’ân’ın kesinlik mesâbesinde savunmuş olduğu “yaratılış ve ortaya çıkış inancını”84 daha fazla
kuvvetlendirmiştir.
Bu itibarla, Kur’ân ve peygamber ilişkisi bağlamında dinî ve tarihî zemini canlı tutmaya hatta, kuvvetlendirmeye şiddetle ihtiyaç vardır. Bu yüzden,
tarihî ve ilmî verileri de dikkate alarak gerek din gerekse de onun lideri konumundaki peygamber algısının yeniden gözden geçirilmesi ve buna bağlı inanç
ve itikâd ilkelerinin çağın anlam dünyasına uygun ve muvâfık bir biçimde yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır. Çünkü, eski algı ve kurgulara yönelik taklid
ve taassub, kimi zaman doğru anlaşılmayı engellemekte kimi zaman da telafisi
zor karışıklıkların doğmasına neden olmaktadır. İşte bundan hareketle, dinin
yeniden inşâsı ve îcâdı değil; yeni bir tasavvur ve bakış açısıyla gözden geçirilmesi ve bu istikâmette anlaşılmaya çalışılması gerektiği husûsu ortaya çıkmaktadır.
Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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“Sihir ve Din İlişkisi” Adlı Tebliğin Müzakeresi
Prof. Dr. Hüseyin AYDIN
Teşekkür ediyorum Sayın hocam, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Müzakereme geçmeden önce daha önce Eskişehir’den önce görev yaptığım Malatya İlahiyat’ta böyle bir sempozyumun düzenlenmesi beni muhteşem mutlu
etmiştir. Başta arkadaşım Dekan Saffet Bey olmak üzere, Hulusi bey ve Mustafa
beye teşekkür ediyorum. Müzakereye başlayacağım ama burada söylenmeden
geçilmeyecek birkaç şey var. Burada dört yıl önce on dört tane bilim adamının
görevine son verilmişti. Bir müddet görevlerini ifa edemediler. Altı kadar arkadaşında Arapça yurt dışı eğitimleri nedeniyle görevlerine son verilmişti. Tabi
şu anda öyle karışık duygular içindeyim ki hem bir taraftan yirmi altı gün önce
on yedi yaşındaki kızımı kaybetmenin acısı hem de burada işte bunca zulüm
gören arkadaşlarımızın böyle bir organizasyona ev sahipliği yapabiliyor olmaları beni mutlu ediyor ama tabi o zamanları hatırlamamak mümkün değil. Tabi
bu zulmü yapanlara daha dünyada mazlumun ahı tuttu bırakmadı tabi ahrette
de durumları farklı olacak. Söyleyecek çok şey var ama uzatmak istemiyorum.
Başta şunu ifade etmek istiyorum ki Hüseyin bey’in burada sunduğu tebliğ ile benim elime geçen tebliğ arasında büyük bir fark var. Tabi ki ben elime
geçen metin üzerinde daha çok duracağım. Bir kere tebliğin kurgulanmasında
belli bir hata var. Yani tebliğin kurgusunda işte din ile sihir karşılıklı müzakere
edilmiş. Şöyle olmasını tercih ederdim sihirle din yerine kelami din’in mukayese edilmesi daha uygun olurdu çünkü her ne kadar zaman zaman sihir dinmiş
gibi görünmüşse de dine alternatif olduğunu sanmıyorum. Din içersinde yer
almış olabilir muteber bir tutum olmuş olabilir ama böyle bir şeyin yaşandığını
sanmıyorum. Şimdi Hüseyin Bey, sihrin üzerinde durmuş ama o sihirle şu andaki sihirbazların yapmış oldukları sihirle arasında ne gibi farklar var bunun
üzerine pek durulmuyor. Yani bugünkü ile o günkü arasında büyük farklar var.



Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

538 Altıncı Oturum

Bugünkü el çabukluğuyla yapılan sihir ile o günkü sihir denilen yapılanlar
arasında çok büyük farklar olduğu kanaatindeyim. Bu tebliğ çok toplayıcı geldi
bana tafsilini burada anlatacak değilim ama bunu takip eden kimseler var. İşte
birtakım tekniklerle işte marifet sergilediğini düşünen insanlar var. Bunları
tekfir etmenin tabi onları takip eden insanlar var. Onları takip edenleri de ilgilendirdiğini düşündüğüm için burada bu kadar katı davranmayalı kanaatindeyim. Zira İmam Şafi sihirbazların tekfir edilmemesi kanaatindedir. Bunda tam
bir ittifak söz konusu değil. İmam Şafi’nin anlayışına göre eğer sihirbaz sihri ile
bir adamın ölmesine sebep olursa işte o takdirde tekfir edilebilir ya da cezası
verilebilir şeklinde düşünüyor. Bunu da bilmek lazımdır. Tabi Cenab-ı Hak’ın
iradesi ve kudreti üzerinde bir şeyler yaptığını iddia eden, işte Allah’ın sıfatlarını Mehmet bey’in de dediği gibi yani Allah tasavvurunu bozan bir şeye inanca
yaslanıyorsa bunu kabul etmek mümkün değildir. Ancak burada hiç dile gelmeyen bazı şeyler var mesela Bakıllani sihir ile mucize arası nasıl ayırt edilecek
bunun üzerinde durmuş. Bakıllani çözümü diyor ki sihirbaz şayet nübüvvet
iddiasında bulunursa Cenab-ı Hak onun istediği şeyi onun elinde yaratmaz.
Böyle bir çözümü var Bakıllani’nin. Tabi bugün mutezile’nin de üzerinde durduğu endişelerin bir tanesi budur. Yani sihirbazla başkasını nasıl ayırt edeceğiz? Peki diyeceksiniz ki hocam zaten bugün böyle bir sorun yok yani ama şunu düşünenler var bana bizzat soranlar oldu. Hani Hz. İsa’nın dönüşü ile ilgili
birtakım şeyler söyleniyor. Pek çok insan bundan bahsediyor. Dediler ki Hz. İsa
dönerse nasıl ayırt edeceğiz? Yani peygamber olduğunu nereden bileceğiz? O
zaman üzerimizde çok büyük bir hükümlülük var yani bunu söyleyen insanlar
sıradan halktan insanlar. İşte tabi bir taraftan da şu aklıma geliyor. Eğer bir
sihirbaz nübüvvet iddiasında bulunursa aslında en önce meslektaşları tarafından keşfedilir diye düşünüyorum yani para kazanılıyor bu işten ama bu onun
ötesinde bir şey talep ediyor. Hâlbuki bu bizim bildiğimiz bir şey böyle bir şey
yapmaya hakkı yok. Nitekim hani Kuran-ı Kerim’de Hz. Musa ile sihirbazlar
kıssası var biliyoruz. Orada herhangi bir sihirbaz olsaydı sihirbazlar onun sahtekârlığını ortaya çıkaracaklardı. Ancak ortadaki sihir değildi başka bir şeydi.
Tabi diğer bir sorunda şudur mesela tasavvuf literatüründe velilere suda yürüme, havada uçma gibi şeyler atfediliyor bunlar şimdi yapana göre değişiyor.
İllüzyonist yapınca küfür oluyor, tasavvuf elemanı yapınca keramet oluyor.
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Burada tabi şey sorunu gibi geliyor bana yani yapılan şey aynı yapan farklı
olunca farklı hüküm alıyor. Böyle bir sorun var diye düşünüyorum. Tabi illüzyonistlerin diğer yaptığı şeyler var internetten bakıldıysa burada da videolarını
yayınlamışlar. Tıklanma rekorları kıran mesela bir suda yürüme var ya da havada uçma var. Mesela Budist bir rahip herhalde dinini daha iyi yayabilmek
için havada uçma deneyleri yapıyor görüntüleri var. Bu gibi şeyler çokça yapılıyor ve halk buna itibar ediyor. Tabi şöyle bir hususta var. Halk bu tür şeyleri
yani günümüzden bahsetmesek bile, insanlar sihir ve mucizeyi nasıl ayırt edecek. Çünkü sihirin hani biz tarafından bilinemediğine açıklanamadığına göre o
zaman bunu halkta ikisini ayırt edebilme gücü olmamış olacak. Yani halk sihirin sihir olduğunu açıklayamıyor ki zaten. Tabi âlimler sihirin mucize seviyesinde bir şey olmadığını da söylüyorlar bu da ayrı bir husus. Diğer yandan yine
söylemek istediğim bir başka şey, yani külliyen bütün sihir küfür olsa peki bu
harut ve marut’un öğrettiği şeyler tabi bu harut ve marut hakkında bir sürü
tartışma var, öğrettiği hakkında da tartışma var. Ancak kaynakta diyor ki orada
kadın ile kocasını ayıracak sihirler öğreniyorlardı. Yani sihrin illüzyonistliğin
belli bir amaçla yapılması belli şeklini burada hedef alıyor gibi görünüyor. Tabi
son olarak şunu da söylemem gerekir ki Fahreddin Razi ve Alusi diyorlar ki
muhsiyi tanımak ve anlamak için sihri biraz bilmekte fayda var diyorlar. Yani
sihrin nasıl bir şey olduğunu biraz tanımak onu yapmak anlamında değil ana
nasıl bir şey olduğunu tanımak muhsiyi ayırt etmeyi sağlayacağı için yararlıdır
diyorlar. Bunları da belirtmek istedim teşekkür ederim.
Prof. Dr. Süleyman TOPRAK: Efendim, ben Hüseyin beye de bu değerli
katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir iki cümleyle konuyu toparlamak
ve katkıda bulunmak istiyorum. İlk söylemek istediğim şu. Sihir ve büyünün
dinle ilişkisi yok. İslamla Kuran’la ilişkisi hiç yok. Tamamen bir ilim dalıdır ve
belli formüllerle yapılır. Hatta halk arasında papaz büyüsü denilen büyünün en
etkilisi olduğuna inanılır ki papazın İslamla hocalıkla ilgisi yok. Bu işlerle uğraşan kimselere de hoca veya cinci hoca denmesinin de hatalı ve yanlış olduğunu
ifade etmek isterim. İkinci bir husus sihir ve büyünün birbirinden ayrılması ki
arkadaşlarımız kısmen temas ettiler. İllüzyonistlerin yaptıklarıyla sihircilerin
yaptıklarının birbirinden ayrılması kanaatindeyim. İllüzyonistlerin yaptıkları-
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nın sadece göz boyamaktan ibaret olduğunu var olanı farklı göstermekten ibaret olduğunu bir başkasına zarar vermeyi kapsamadığını dolayısıyla fıkıh kitaplarında geçen işte kebairden sayılan hatta imam şafi hariç diğer dört mezhep
imamının tekfir ettiği ve irtidaden ölüm cezasına çarptırılır dedikleri büyücülerin illüzyonistler değil de bir başkasına zarar vermek için büyü yapanlar olduğu kanaatindeyim. Çünkü büyü yoluyla bir başkasına etki etmek bir başkasına
bir şeyler yedirmek içirmek bu suretle de zarar vermek söz konusudur onu
hastalandırmak vesaire ha sihrin varlığına inanmak farklıdır etkisine inanmak
farklıdır veya sihrin etkisini kabul etmek farklıdır. Ha sihrin varlığı bir hakikat
Ehli Sünnet âlimleri tarafından genelde kabul gördüğü varlığı ifade edildiği
ifade edildi arkadaşlarımız tarafından doğrudur. Mutezile tarafından kabul
edilmemesi mucize ile karıştırılması endişesinden dolayıdır ama şunu ifade
etmek istiyorum. velev ki haramlığına inanarak dahi büyü öğrenmek ve öğretmek büyük günahtır kebiredir. Büyük günahla ilgili eserlerde buna vurgu yapılmaktadır. Sihir yapanın ya da yaptıranın cezası haramlığına inanarak dahi
olsa dört mezhebin dördüne göre de ölümdür. Hüseyin bey, İmam Şafi'nin
görüşüne işaret ettiler. İmam Şafi der ki yani büyü yaparak bir başkasına zarar
verdiyse bir kişi ölüm cezasına çarptırılır ifsadından dolayı diğer dört mezhep
imamı ise derler ki: irtidaden öldürülür. Yani böyle bir kişi mürted adledilir
onun için öldürülür niye? Çünkü Allah'tan başka güçlerden yardım aldığına
inanmaktadır. Allah yerine başka güçleri koymaktadır ondan dolayı. Büyü yapanlar daha çok cinlerden istifade ettiklerini ve cinlerle irtibatlı olduklarını
söylerler. Adı ne olursa olsun medyum olsun başka bir şey olsun değişik isim
altında olsun netice itibariyle cinlerle irtibatı olduğunu söyleyen ve onlardan
yardım almak suretiyle başkalarına zarar veren insanların bu fetvaya veya verdiklerine inanan insanların bu fetvaya konu olduklarını bu fetvanın hedefi olduklarını ifade etmek istiyorum. Bunun dışında eklemek istediğim bir başka
hususta şudur. Büyünün tesiri meselesi dinle ilişkisi yok dedik. Yani netice
itibariyle İslamla Müslümanlıkla hocalıkla irtibatı yok. Birtakım formüller kimyadaki fizikte ki formüller gibi geçmiş kavimlerden beri gelen bir ilim dalı olarak birtakım formüllerle bazı şeyler yatıklarını ifade ediyorlar Bununla ilgilenenler. nitekim eskiden saklı satılan bugün açıktan satılan kitapları da var. Ha
bununla bir müslümanın ilgilenmemesi buna iltifat etmemesi gerekir. Ama bu
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konulara girince en çok sorulan şu oluyor. Efendim bize birisi büyü yaparsa ne
olur? Bende hemen Kuran-ı Kerim de ki ayetleri hatırlatıyorum. diyorum ki
Cenab-ı Hak müsaade etmedikçe hiç kimsenin hiç bir varlığın zarar vermesi
mümkün değildir. Yani biz Allah'a sığındığımız takdirde hiç kimsenin sihirle
de büyüyle de herhangi bir şeyle de hatta elinde ki silahıyla kılıcıyla dahi bize
zarar vermesi söz konusu olamaz. Onun için ben, Allah'a istiazeyi Allah'a sığınmayı tavsiye ediyorum diyorum. Sizin Allahla münasebetiniz iyi olsun gerisinden korkmayın. İkinci bir husus bu konuda etki altında kaldığını söyleyenlerin kendisine sihir büyü yapıldığını söyleyenlerin pek çoğunun kendi kendilerini psikolojik olarak tevarüzen diyorlar ya eskiler yani hasta olmadıkları halde
hasta olduğunu zanneden kişiler olduğunu ben kaniim. Bu itibarla bu işlerle
ilgili fazla kafa yormamak fazla bu işlerle meşgul olmamak insan ruhen etkileniyor. Yani acaba ben hasta mıyım diye başlayan bir insan biraz sonra herhalde
hastayım diyor arkasından da ben hastayım diyor. Nitekim tabip arkadaşlarımızın ifadesi şu. Bize hasta olduğunu ifade ederek müracaat edenlerin dahi
%70 i gerçek hasta değil. Ancak %30 kadarı bize gerçek hasta gelir. %70 hasta
olduğunu zannederek gelir ve doktora gittim diye psikolojik tedavi görür. Yani
doktora gittiğine iyileşeceğine inandığı içinde verilen ilaçtan değil de ilaç aldığı
için kendi kendisini tedavi eder. Sihir ve büyünün tesiri noktasında bu oran
daha da yüksektir kanaatimce. Onun için bir müslümanın bu işlere kafasını
yormaması gerekir. Efendim Allah müsaade etmedikçe bana kimse zarar veremez inancı içerisinde Allah'a güvenin tam olması gerekir. Öyle olduğu taktirde
sihir ve büyü bir müslümana tesir edemez. Vesselam... Son bir nokta Hüseyin
Bey konuya girdiği için iki cümlede ben söylemek istiyorum. Bu fakültenin
ikinci dekanı olarak 1996-98 yılları arasında görev yaptım. Dolayısıyla ev sahibi
sıfatı ile fakültemize hoş geldiniz diyor katkılarınız ve katılımlarınız için teşekkür ediyorum. O günlerden bu günlere geldiğimiz için gerçekten Cenab-ı Hak'a
ne kadar şükretsek azdır. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Ben o günde hiç
umudumu yitirmemiştim. Ve bu günleri umuyordum. Cenab-ı Hak gösterdi
çok şükür... Saygılar sunuyorum...
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YEDİNCİ OTURUM
EĞİTİM - ÖĞRETİM MESELELERİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
1. Tebliğ: Yrd. Doç.Dr. İbrahim KAPLAN “İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerindeki Kelam
Dersleri”
2. Tebliğ: Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ “Yüksek Lisans ve
Doktora Çalışmaları İle İlgili Bazı Mülahazalarım”
3. Tebliğ: Prof. Dr. Abdülgaffar ASLAN
“Lisans ve Lisansüstü Eğitiminin Pratiğine Dair”
4. Tebliğ: Doç. Dr. Özcan Taşcı “Eğitim-Öğretim Meseleleri”
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Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: "Bimillahirrahmanirrahim" Efendim yedinci oturumumuzu açıyorum. Bu oturumda görev alan arkadaşların isimlerini okuyorum. Lütfen kürsüye buyursunlar. Yrd. Doç. Dr. İbrahim KAPLAN, Prof. Dr.
Cağfer KARADAŞ, Prof. Dr. Abdulgaffar ASLAN, Doç. Dr. Özcan TAŞÇI buyursunlar efendim... Efendim bu oturumumuzda İlahiyat Fakültelerinde öğretmenlik bölümlerinde ki eğitim-öğretim meselelerini konuşacağız birinci başlığımız bu. İkinci başlığımız yine anabilim dalı olarak çıkarmakta olduğumuz
malumunuz Kelam.org web sayfamız var. Ve burada çıkarmakta olduğumuz
bir Kelam araştırmaları dergisi "Kader" dergisi var. Onunla ilgili bazı sorunlarımız var onu konuşacağız. Üçüncü olarak da önümüzde ki yıl yapacağımız
koordinasyon toplantısı ile ilgili bazı değerlendirme konuları olacak. Önümüzdeki yılın ev sahibi fakültesi tespit edilecek. Ve önümüzde ki yıl yapılacak toplantının konusu tespit edilecek. Dördüncü olarak da şunu ifade edeyim. İki
gündür hep kürsüdekiler konuştu. Dinleyiciler sadece dinlediler pasif kaldılar.
Bu oturumumuzun bir kısmını ki ben vakti yarı yarıya kullanmayı düşünüyorum dinleyici konumunda olan hocalarımıza arkadaşlarımıza vermek istiyorum. Özellikle eğitim-öğretim ve burada saydığım diğer konularla ilgili sizlerin
düşüncelerini görüşlerini almak istiyoruz. Şimdi eğitim-öğretimle ilgili dört
arkadaşımız var söz alacak. Onar dakika çok görünüyor yedişer dakikalık bir
söz dört kişi yirmi sekiz otuz dakikaya çıkar. Öncelikle arkadaşlarımız bir eğitim-öğretimle ilgili kanaatlerini beyan etsinler sonra bu mikrofon gezecek. Eğitim-öğretimle ilgili sizlerin de görüşlerini tecrübelerini alalım. Sonra da web
sayfasıyla ilgili ve diğer önümüzdeki yıl ki faaliyetle ilgili konuyu görüşelim.
Evet buradaki sıralanışta ilk söz Yrd. Doç. Dr. İbrahim KAPLAN beyin, İbrahim
KAPLAN bey burada ki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümünde
öğretim üyesi olarak çalışıyor. Zannediyorum ağırlıklı olarak da kendi çalıştığı
bölümle ilgili olacak. Hocamızı dinliyoruz efendim.
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İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Bölümlerindeki Kelam Dersleri
Yrd.Doç.Dr. İbrahim KAPLAN
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde Kelam dersi V. Yarıyılda okutulan zorunlu derslerden biridir. Bilindiği gibi, bütün
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde YÖK'ün
belirlemiş olduğu paket program okutulmaktadır. Bu programda 3,4,5,6,7 ve 8.
Yarıyıllarda toplam 7 tane de seçmeli ders yer almaktadır.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde yer
alan Kelam dersinin içeriği şu şekilde belirlenmiştir: İslam İnanç öğretisini konu
edinen Kelam İlminin doğuşu ve özgünlüğü. Kelam ekolleri ve doğuş nedenleri: Bilginin imkânı, kaynakları ve çeşitleri. Varlık teorisi. Allah’ın varlığının ve
birliğinin temelleri. Peygamberlik kavramı, peygamberliğe ilişkin sorunlar.
Ahiret hayatı, kaza ve kader, ecel ve ömür. Düalizm sorunu, ahlak, dua ve tövbe.
Bu içeriğe uygun olarak dersin öğrenme çıktılarını şu şekilde belirlemek
mümkündür:
-Kelam’ın tanımı, konusu ve gayesini tanımlar.
· Kelam’ın doğuşuna etki eden iç ve dış faktörleri yorumlar.
· Kelam’ın diğer İslami ilimlerle ilgisini analiz eder.
· Kelam ekollerini tarihi süreçleri içerisindeki konumlarını karşılaştırır.
. Kelam’ın geçirdiği temel dönemleri tanır ve karşılaştırır.
. Kelamcılar ve eserlerini tanır ve karşılaştırır.
Yine bizim programımızda VII. Yarıyılda "Günümüz Kelam Problemleri" adıyla seçmeli bir ders yer almaktadır. Söz konusu dersin içeriği ise şu şekildedir: Din-bilim, din, demokrasi ve laiklik. Metodoloji sorunu. Reenkarnasyon, satanizm, cin ve şeytan, falcılık, medyumluk, ateizm, dini çoğulculuk,
dinler arası diyalog, yeni selefiye ve köktencilik (fundemantalizm). Şiddet, te-
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rör ve din, küreselleşme ve din. Gelenek, çağdaşlık ve İslam. Yenileşme, reform ve İslam.
Kelamla ilgili derslerin içeriği hakkındaki bu kısa bilgilendirmeden sonra, kısaca İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerindeki
Kelam öğretimiyle ilgili sorunlar üzerinde duracak, daha sonra da bu husustaki
önerilerimi dile getireceğim.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümleriyle ilgili
olarak alan derslerinin yetersiz olduğu yönünde genel bir kabul söz konusudur.
Bu anlamda hem ders saati hem de içerik açısından Kelam derslerinin de yetersiz olduğu dile getirilmektedir. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde alan yetersizliği konusunda ileri sürülen iddiaların İlahiyat programlarına kıyasla ortaya çıkan değerlendirmeler olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki, ilahiyat programının İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde de uygulanması gerektiği gibi bir algı oluşmuştur.
Genelde alan yetersizliği öne sürülürken Eğitim Fakülteleri bünyesinde yer alan
bu bölümün İlköğretim okullarında görev yapacak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni yetiştirdiği göz ardı edilmektedir. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde yer alan ders programları, İlköğretim
4,5,6,7 ve 8. Sınıflarda okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin amaç,
öğrenme hedefleri ve ders içerikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla
eğer alan konusunda bir yetersizlikten bahsedilecekse öncelikle bu hususun göz
önünde bulundurulması gerekmektedir.
Kelam dersiyle alakalı olarak eksik görülen hususlar seçmeli derslerle telafi edilme imkanına sahiptir. Kaldı ki, bu konudaki yetersizliği ders saatine
indirgemek de yanlıştır diye düşünüyorum. Esas sorun bu bölümlerde Kelam
dersini kimin, nasıl verdiği olmalıdır. Bildiğim kadarıyla bazı İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde Kelam alanında uzmanlaşmış öğretim elemanı bulunmaktadır. Ama bunu bütün İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümleri için söylemek imkansız. Dolayısıyla
Kelam özelinde konuşacak olursak, öğretim elemanı yetersizliği önemli bir
sorun olarak durmaktadır.
Buna ilave olarak, bu bölümlerde okutulacak Kelam ders kitabına ihtiyaç
vardır. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde
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okutulacak ders kitaplarının, ders içerikleri ve dersin hedefleri göz önünde
bulundurularak hazırlanması gerekmektedir.
Burada benim asıl üzerinde durmak istediğim konu, bu programlarda
mutlaka yer alması gereken bir ders hakkında olacaktır. Bu dersin adı "İnanç
Esasları Özel Öğretim Yöntemleri"dir. Bu programda biri VI. Yarıyılda ve MB
kodlu "Özel Öğretim Yöntemleri I" ve VII. Yarıyılda yer alan A Kodlu "Özel
Öğretim Yöntemleri II" dersi yer almaktadır. Ben 2'si teorik 2'si de uygulama
olan bu dersin iki farklı ders olarak verilmesinin amaca daha uygun olacağını
düşünüyorum. Yani "Özel Öğretim Yöntemleri II" dersinin "İnanç Esasları Özel
Öğretim Yöntemleri" ve "İbadet Esasları Özel Öğretim Yöntemleri" şeklinde
bölünmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Zaten programda VI. Yarıyılda
"Ahlak ve Değerler Eğitimi" adıyla bir ders yer almaktadır. Bu bölünmeyle
İnanç, İbadet ve Ahlak esaslarının öğretim yöntemleri müstakil olarak ele alınmış olacaktır.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Evet İbrahim beye bende teşekkür ediyorum tam
vaktinde bitirdi. Şimdi Sayın Dekanımız da Cağfer KARADAŞ, Cağfer bey biliyorsunuz Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanıdır. Duymayan hocalarımızda duymuş olsunlar. Evet buyurun...
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Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları İle İlgili Bazı
Mülahazalarım
Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ
Muhterem hocalarım ve dostlarım…
Lisans üstü çalışmalar hakkında bazı mülahazalarımı müstesna kelam
camiasıyla paylaşmak istiyorum. Bu mülahazalarımın bir sesli düşünme olarak
algılanması ve bu konudaki görüşlerin ilerideki kelam koordinasyon toplantılarında hatırlanması ve tartışılması dileğim ile…
Kelam ilmi 1400 yıllık geçmişi olan bir bilim dalıdır. Bu, kelamın 1400 yıllık tarihi bir birikime sahip olduğu anlamına gelir. Kelam alanında yapılan
çalışmaların çoğu haklı olarak anılan tarihi birikimi anlamaya, anlamlandırmaya ve günümüz şartlarında nasıl okunması gerektiği hususuna odaklanmaktadır. Bugüne kadar yapılan ürünler incelendiğinde ister konu, ister şahıs isterse
kurum/mezhep şeklinde bir çalışma olsun, yapılacak çalışmalarda iki yöntem
izlenmesi söz konusu olmuştur.
1. Baştan Birinci el kaynaklara gidilmesi
Bu yönteme göre çalışmanın başında birinci el kaynaklar okunduktan ve
konuyla ilgili zihinde bir fikir oluştuktan sonra ikinci veya üçüncü el kaynaklara/çalışmalara gidilerek değerlendirme yapılır ve buna göre tez ortaya konmaya
çalışılır. Örnek vermek gerekirse, tarihi bir şahsiyet olan Bakıllanî’yi çalışacak
araştırmacının öncelikle bizzat onun yazdığı eserleri okuması ve onun düşüncesine dair zihninde bir izlenimin oluşması gerekir. Ardından aynı şahıs hakkında yerli veya yabancı yapılmış çalışmalara müracaat edilmesi söz konusu
olabilir. Bu çalışmalara müracaat, araştırmacıya kendi izlenimini destekleyip
desteklemediğini, yeni bakış açısı getirip getirmediğini kontrol ve kendisinin
fark edemediği yeni bulgulara/bilgilere ulaşma imkanını sağlar. Bu tür yöntemde araştırmacı kendi bulgu ve bilgilerini öncelediğinden ve buna göre bir
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değerlendirme yaptığından, sonuçta şahsiyetli/özellikli/orijinal bir çalışmanın
ortaya çıkması söz konusu olur.
Bu yöntemle okumada, tarihi hiyerarşiye dikkat etmekte yarar vardır.
Örneğin bir şahıs çalışılırken eğer mümkünse kitaplarının hayatı sürecinde
yazılış tarihine veya hayatının hangi safhasına geldiğine dikkat edilmeli, gençliğinde yazdığı kitap ile olgunluk döneminde yazdığı kitap arasındaki farklar
adım adım takip edilmelidir. Eğer bir konu çalışılıyorsa, konuyu ihtiva eden
kitapların tarihi hiyerarşisi göz önünde bulundurulmalı, okuma bu sıraya göre
yapılmalıdır. Böylece kişinin ya da konunun tarihi gelişimini yakalamak/anlamak söz konusu olur. Ayrıca bu okuma biçimi çalışmaya başlı başına
bir orijinallik katar.
2. Günümüzde yazılmış/ortaya konmuş konuyla ilgili eserlerden edinilen bilgi/algı ile birinci el kaynaklara müracaat edilmesi
Bu tür çalışma, başkasının algısı/tasavvuru ile konuya yaklaşmak anlamına geleceğinden daha baştan orijinal olma iddia ve özelliğini yitirmiştir. Söz
gelimi yukarıda zikredilen Bakıllanî hakkında günümüzde yazılmış yerli veya
yabancı eserleri okuyup onların gözüyle/algısıyla onu tanıdıktan ve anılan algıyı zihnine taşıdıktan sonra okunacak birinci el kaynaklar yani Bakıllanî’nin
eserleri daha önce oluşmuş bu algının gölgesinde kalacaktır. Bu okuma bir başka deyişle oluşmuş algıyı tarihi şahsiyet olan Bakıllanî’ye giydirmek anlamına
gelir. Her ne kadar tez çalışan araştırmacının bizzat kendisi bazı yeni bulgu/bilgi edinse ve bunları tezine yansıtsa bile, bunlar daha önce oluşmuş algının gölgesinde kaybolmaya mahkum olacaktır. Bu tür bir yöntemin sağlıklı ve
doğru olmadığı açıktır.
Tez çalışması esnasında dikkat edilmesi gerekin diğer bazı hususlar
1. Adrese dayalı çalışmadan kaçınılmalıdır. Bunun anlamı, ikinci el kaynakta bulunan bir bilginin izi sürülerek sadece o kısmın görülmesiyle bir hükme varılması veya kaynak gösterilmesidir.
2. Ulaşılabilme imkanı bulunan birinci el kaynak dururken ikinci el kaynaktan bilgi aktarmak veya sadece ikinci el kaynağa dayanmaktan uzak durulmalıdır.
3. İkinci el kaynağın gönderme yaptığı birinci el kaynaktaki bilgi görüldükten sonra ikinci el kaynağı göstermekten imtina etmek haklı bir tutum sa-
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yılmaz. Bu bilimsel adalete ve vicdana sığmaz. Hak sahibine hakkını teslim
etmek gerekir.
4. İkinci el kaynak üzerinden birinci el kaynağa gönderme yapmak isabetli değildir. Falan kişinin naklettiğine göre Gazzali şöyle demektedir gibi.
5. Bir konunun veya şahsın günümüzde nasıl anlaşıldığını anlamak bakımından ikinci el kaynaklar da bazen birinci el kaynaklar kadar önemli olabilir. Bu yüzden birinci el kaynakları okuyup şahsi algı elde edildikten sonra mutlaka geçmiş veya çağdaş ikinci el kaynaklara da başvurulması gerekir.
6. Her çalışmanın kendisine göre bir ehemmiyeti vardır. Konuyla ilgili birinci veya ikinci el hiçbir çalışma değersiz görülmemelidir. Ulaşılabildiği ölçüde
bütün çalışmalara bakılmalı ve yararlanılmalıdır.
7. Araştırma esnasında sabit fikirlilikten kaçınılmalıdır. Her bulunan bilgi
mutlaka değerlendirilmeli ve önceki algının değişmesi/değiştirilmesine imkan
ve fırsat tanınmalıdır. Katı ve sabit tutumlardan kaçınılmalıdır. Ancak bu, sürekli fikir değiştirme psikolojisine argo deyimle maymun iştahlılık şekline de
dönüşmemelidir.
8. Tez, bulunan bütün bilgilerin doldurulduğu/boca edildiği bir torba değildir. Elde edilen bilgi ve bulgular, belli bir düzen içinde ve belli bir hacimde
toparlanmalı ve kompoze edilmelidir. Bu esnada dışarıda kalan bilgiler veya
bulgular başka çalışmalarda kullanılmak üzere arşivde tutulmalıdır. Tez, belli
zamanda belli bilgilerin belli bir hacim içinde sunulduğu bir çalışmadır. Bunun için de
zamanın iyi kullanılması, bilgilerin iyi düzenlenmesi ve hacmin iyi hesaplanması gereklidir.
9. Müslüman araştırmacının müsteşriklerin etkisinde kalması da onları
yok sayması da aynı oranda tehlikelidir. Bunun için yukarıda önerilen birinci
yöntemin tercih edilmesinde yarar vardır. Bir müsteşrik ne diyorsa doğrudur
demek ile o ne diyorsa yanlıştır demek aynı şekilde hatalı bir tutumdur. Birinci
yöntemin takibi yani birinci el kaynaklardan bilgi edinerek bir sonuca/algıya
ulaşılması sonunda artık araştırmacı bütün ikinci el kaynaklara rahat bir şekilde
bakabilir. Bu esnada kendi algısı kendisine rehber olacağından, başkasının etkisinde kalması söz konusu değildir. İkinci el kaynaklara bu şekilde bakması
araştırmacıyı farklı bakış açılarına veya algılarına götürecek belki önüne yeni
perspektiflerin açılmasına fırsat tanıyacaktır.
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10. Çalışmanın muhtevası kadar kompoze edilmesi ve şekli de önemlidir.
Bunun için özellikle ilahiyat araştırmacılarının edebi eserleri okumasında yarar
vardır. Bunların başında da hikaye ve roman gelmektedir. Maalesef akademik
camiamızın bir kısmı, araştırma türü eserlerde edebi dili gereksiz görmek gibi
bir yanılgı içindedirler. Bu yüzden de araştırma türü eserler sadece müracaat
kaynağı olmak gibi bir talihsizliğe mahkum edilmektedir.
11. Bir bilim dalından/alandan yararlanmak ile o alana girmenin ayırt
edilmesinde yarar vardır. Kelamcı her alandan yararlanır ve bunda bir sakınca
görmez, ancak kendi alanını/zihniyetini terk ederek başka alanlara girmesi/onların zihniyetini benimsemesi, kendisini ve alanını inkar anlamına gelir.
Bunun anlamı, Mevlana’nın “bir sufi pergel gibidir, bir ayağı şeriatta sabit, diğer ayağı ile bütün bir alemi dolaşır” istiaresinde olduğu gibi bir kelamcı bir
aşağı ilk ve öncelikli kaynakları Kur’an ve Sünnet olan kelam ilminde/zihniyetinde sabit olmak üzere bütün alanlardan yararlanan bir şahsiyettir.
12. Kelamcı batıda oluşmuş bölgesel/lokal problemleri Müslüman topluma taşıyıp tartışmaktan kaçınmalıdır. Çünkü kelamcının öncelikli görevi İslam
inancını izah etmek ve savunmaktadır. Batının yerel sorunlarını ve tartışma
konularını bilgiçlik adına veya muhtemel tehlike varsayarak tartışmaya açmak,
kendi yerel ve alan sorunlarımızı ıskalamanın yanında fuzuli işlerle uğraşmak
anlamına gelir. Tabi ki, hızlı iletişim çağında bütün sorunlar kolaylıkla bir yerden bir yere taşınmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, bütün bunlara rağmen
bazı sorunlar hala yerel/bölgesel ve belli kültürlere aittir. Basın ve yayın organlarına bakıldığında ülkeler ve bölgeler arasındaki haber önceliklerindeki farklar
bunun en önemli göstergesidir. Ancak bu sorunlarla örneğin din bilimleri uzmanları ilgilenebilir. Kelamcı bu sorunlarla ancak pratik anlamda yerel sorun
olma vasfı kazanmasıyla ilgilenir. Bu sorunlarla da, din bilimleri yöntemiyle
değil, bizzat tarihi köklere dayanan kelam yöntem ve zihniyeti ile ilgilenmek ve
bunlara o şekilde yaklaşmak elzemdir.
Selam ve hürmetle…
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Evet, ben de teşekkür ediyorum Sayın Dekan’a,
şimdi Cağfer bey ifade edince benim de aklıma geldi. Dekanlarımız burada
zannediyorum bir dekanlar toplantısında bu ders içerikleriyle ilgili bir görev
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taksimi de yapılmış. Acaba lisans üstü ile ilgili de böyle bir şey var mı onu bilemiyorum. Saffet bey onu belki bilir yani böyle bir çalışma yapılıyorsa bizim
herhangi bir mesai harcamamıza gerek yok ama yoksa belki bizde en azından
boşlukları doldurmak umuduyla çalışabiliriz. Bana bir arkadaş her bir anabilim
dalı düzeyinde böyle taksim edildiğini fakültelere işte şu fakülte kelamı hazırlasın şu fakülte hadisi şu fakülte islam tarihini gibi böyle bir bilgi gelmişti. Lisans üstü yok herhalde burada. Evet peki. Yani dekanlarımız yani zannediyorum ki YÖK de bu ihtiyacın farkında böyle bir çalışma yapılıyor. Ama eğer
Sosyal Bilimler düzeyinde böyle bir çalışma yoksa benim kanaatim hem yüksek
lisans için hem de doktora için bir defa yeterlikler ve içeriklerin ayrı ayrı tespit
edilip kararlaştırılması gerekiyor. Aksi taktirde zaten biraz uçurum vardı bundan sonra daha büyükte bir uçurum olacak ve tamamen yönetici hocanın yani
kişisel inisiyatifine kalmış bir durum olacak. Bu nedenle hoca da temas etti bu
ders yeterlikleri ve ders içerikleriyle ilgili bir çalışma alanı gözükmüyor. Yine
hocadan tabi bu araştırma teknikeri diye bir dersimiz var ama o tamamen teknik bir şey ama yöntem araştırma metodolojisi bu ilmi araştırmalarda herhalde
çok önemli bir husus. Bu nedenle araştırmaya başlamadan araştırma yöntemini
herhalde kavratmak gerekiyor. Yani buna da dikkat çekmek istedim. Ve bu
tespitlerden sonra üçüncü konuşmamız Prof. Dr. Abdulgaffar ASLAN buyurun
efendim...

Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu
25-27 Mayıs 2012- Malatya

Lisans ve Lisansüstü Eğitiminin Pratiğine Dair
Prof. Dr. Abdülgaffar ASLAN
Değerli başkan, muhterem hocalarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bana ayrılan beş dakikalık zaman içerisinde lisans ve lisansüstü eğitiminin pratiğine yönelik birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum.
LİSANS EĞİTİMİ
1. Öğrencilerin kelama ilişkin bir önyargısından söz edilebilir. Bunun nasıl giderileceği değerlendirilmelidir. Kelamın diğer dinî ilimler arasındaki konumu özellikle ele alınmalı ve konunun boyutları dersler sırasında geliştirilmelidir.
2. Derslerin içeriklendirilmesine ilişkin ortak bir tavrın belirlenmesi ve
örnek içerik çalışması yapılmalıdır. İmkânlar ölçüsünde bir müfredat birliğine
gidilmesi uygun olacaktır.
3. Ders materyallerinin geliştirilip çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Onun
ötesinde ders kitapları, ders notları ve örnek okuma metinleri yazılmalı ve seçilmelidir. Bunun için komisyonlar kurulabilir veya ders konuları ile ilişkili
çalışması olan öğretim üyeleri belli ölçüde inisiyatif alabilir.
4. Özellikle kelam tarihi dersinde mümkün olduğu kadar fazla sayıda kelamcı ile öğrenciyi karşı karşıya getirmek ve kelamın kavramsal yapısını öğrenciye kavratmak için özel çaba sarf etmek gerekmektedir. Böylece kelamın terminolojik farklılığı ve kullanmış olduğu yöntemlerin kelama ne ölçüde özgü
olduğu öğrenciye kavratılmış olacaktır.
5. Arapça metin dersi kelam altyapısının oluşturulması için bir fırsat sayılmalıdır. Ancak hangi metnin nasıl okutulacağı konusunda belli bir fikir ve
tavır birliğine varılması bu dersin hedefine ulaşması bakımından yararlı olacaktır.
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LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ
1. Akademik çalışmalar öncesindeki ilgi eksikliği ciddi bir problemdir.
Akademik çalışma yapacak kişinin bu konuda öncelikle tavrı ve niyeti bakımından belli ölçüde sınanması gerekmektedir. Bu konudaki kararlılığı kavranmaya çalışılmalı ve gerekirse o kişiye özgü yaklaşımlar geliştirilmelidir. Söz
gelimi, akademik çalışma dışında meşguliyetleri olan kimseler ders dönemini
bir dönem daha artırabilir ve tez dönemini kendilerine göre ayarlayabilirler.
2. Akademik ilgi ve tavırları destekleyecek ve devamlı kılacak metodik
yeterliliğin güçlendirilmesi gerekmektedir. Genel metodik bakışların ötesinde
ilahiyat araştırmalarına ilişkin metodik bakışları öğrenciye kazandıracak çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu alana ilişkin materyallerin geliştirilip zenginleştirilmesi de düşünülmesi gereken bir konudur. Kelamın bilgi tanımına ve
kelamın yöntemine ilişkin metodlar üzerine de ayrıca konuşmak gerekmektedir.
3. Öğrencinin dil problemi öncelikle ortadan kaldırılmalıdır. Bu hem
Arapça hem de batı dilleri açısından böyle değerlendirilmelidir. Gerekirse bunun için belli bir hazırlık devresi yaşanabilir. Ders döneminde, böylece tezde bir
dil probleminin yaşanmasını engellemek önemlidir. Yüksek lisans ve doktora
düzeyinde kaynak dilimiz olan Arapça etkin şekilde kullanılmalıdır.
4. Ders döneminde güçlü ve inşa edici metinlerle öğrencileri karşılaştırmak, analitik bakışlarla metinleri çözümletmek gerekmektedir. Anlama ve kavramanın ötesinde eleştirel bakışı içeren tutumları özellikle kazandırmak gerekmektedir.
5. Seminer ve ödev yazımı önemsenmelidir. Yazım belki bir ders olarak
değerlendirilmeli, akademik yazı tekniği ve disiplini tez döneminden önce henüz ders döneminde bulunurken belli bir düzeye yükseltilmesi önemsenmelidir.
6. Yapılan tezlerde tasviri yaklaşımlardan ziyade tahlili yaklaşım özellikle benimsenmeli ve analitik bakışı içeren eleştirel ve inşa edici tutumlar önemsenmelidir. Tezlerde tarihi kelam problemlerine ilişkin çalışmalar yanında belki
daha da fazla olarak güncel dini sosyo-kültürel konulara özellikle yer verilmeli
ve kelamın günlük dini/itikadî problemlerle buluşması önemsenmelidir. Teşekkür ederim.
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Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Bende teşekkür ediyorum Abdulgaffar beye, evet
şimdi Doç. Dr. Özcan TAŞCI hocamız, Özcan bey meşhur ama biz yine takdim
edelim. 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Kelam Doçenti olarak görev
yapıyor. Buyurun...

Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu
25-27 Mayıs 2012- Malatya

Eğitim-Öğretim Meseleleri
Doç. Dr. Özcan Taşcı 
Çok değerli hocalarım, kelam ailesinin değerli üyeleri ve sevgili öğrenciler, Sözlerime her şeyden önce bir tespitle başlamak istiyorum. Bu da şudur: İmam Hatip Liselerinden gelen öğrenciler neden ve hangi sebeple Kelam
ilmine uzak ve mesafeli bir şekilde yetişiyorlar. Bunun nedenlerinin detaylarıyla, hatta mümkünse bir araştırma projesiyle ortaya konulması, lisans düzeyindeki ilahiyat öğrencilerinin kelam ilmine olan ilgilerinin artırılmasına kanaatimce oldukça fazla katkıda bulunacaktır.
Lisans düzeyindeki eğitim sorunlarına gelince bu konuda benim dikkatimi çeken en önemli husus, lisans öğrencilerine tavsiye edebileceğimiz yeterli kelam kitaplarının olmayışıdır. Buna kelam tarihi ve sistematik kelam kitapları dahildir. Biz hala Alman müsteşriki ve önemli bir kelamcı olan Josef Van Ess’i
(d. 1934) bu konuda geçememişsek önemli bir vebal altında olduğumuzu düşünüyorum. Van Ess ilk cildi 1991 yılında son cildi ise 1997 yılında yayınlanan ve
7 ciltten oluşan “Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert” adlı bir
anlamda kelam tarihine adadığı eserinde 3.000’in üzerinde kaynak kullanmak
suretiyle önemli bir eser ortaya koymuştur. Şimdi bizler sadece bu eseri Türkçe’ye çevirmek suretiyle övünmek durumunda kalmayıp, bu eserden daha hacimli, bir o kadar da kaliteli bir kelam tarihi ve sistematik kelam kitabı yazmak
durumundayız. Bu konuda bir komisyon kurulabilir. Bu şekilde ileride bu konudaki eksiklik giderilmeye çalışılabilir.
Lisans öğrencilerine yönelik olarak bir başka sorun, öğrencinin kelam
disiplininin yerinin ve öneminin nelere olabileceği hususlarındaki kafa karışıklığını giderecek çözümleri hala bulamadığımızdır. “eşrefu’l-ulum” demek suretiyle öğrencideki bu kafa karışıklığını gideremiyorsunuz. Bunun için kelamın
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durduğu nokta nedir? Konuları tam anlamıyla nelerdir? gibi soruların, öğrencinin kelam ilmini daha iyi, detaylarıyla kavraması için, cevaplanması gerekmektedir.
Lisans düzeyinde bir başka husus, yüksek lisansta kelam alanına yönelen mezun olmuş lisans öğrencilerinin tefsir, hadis gibi diğer alanlara yönelen
öğrencilerden sayıca daha az olmalarıdır. Bu konuda da ciddi araştırmaların
yapılması gerekmektedir. Öğrenciler yüksek lisans ve doktora düzeyinde kelam
alanına diğer Temel İslam Bilimleri alanlarından neden daha az ilgi göstermektedirler? Bu sorunun temelinde yatan etken ya da etkenler nelerdir? Bu ve benzeri sorulara verilecek yanıtlar ilerleyen yıllarda bu konudaki eksiklerimizi
görüp, bunları gidermemiz konusunda bizlere ışık tutacaktır.
Kütüphane hizmetleri açısından olaya yaklaştığımızda da kendi adıma gördüğüm önemli bir soruna da işaret etmekte fayda görüyorum. Ankara
ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirde bulunan ilahiyat fakültelerimiz
açısından çok ta sorun olarak görünmeyen kaynak temini küçük şehirlerdeki
İlahiyat Fakültelerinde büyük bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Öğrencilerin kaynak temini oldukça sorunlu gözükmektedir. Öğrencilerimiz bulamadığı kitapları mevcut şartlarda fakülte kütüphanesinden temin etme durumları
bulunmamaktadır. Bu durumda yapacakları şey kitapları sipariş etmeleridir. Bu
da maddi durumu iyi olan öğrenciler için söz konusu olmaktadır. Diğer öğrencilerin böyle bir olanakları bulunmamaktadır. Bundan dolayı -bir öneri olarak
getiriyorum İSAM Kütüphanesinin bölge kütüphaneleri olarak şubelerinin
açılması mümkün olamaz mı? Bu konuda çalışmalar yapılamaz mı? Kütüphane
sorununun çözülmesi lisans ve yüksek lisans- doktora düzeyinde öğrencilerin
kalitelerinin yükselmesine doğrudan büyük katkılar sağlayacaktır.
Beni dinlediğiniz için hepinize en derin saygılarımı sunuyorum.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Evet bende teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere söz
vereceğim ama problem alanlarını başlıklarını bir hatırlatmak istiyorum o alanlarda görüşlerinizi alalım. Tabi hazırlık sınıfı şu anda bir çok fakültemizde en
önemli konulardan birisi çünkü orada alt yapıyı o Temel Arapça bilgilerini
verirsek sonra işimiz kolaylaşıyor. Bu konuda tecrübelerinizi ve uygulamalarınızı öğrenmek isteriz. Bir çok fakülte de bitirme tezi ya da bitirme ödevi gibi bir
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uygulama var. Bununla ilgili görüşler verilebilir. Ders kaynak ve kitaplarıyla
ilgili tecrübeler paylaşılabilir. Şimdi İbrahim Bey inanç esasları özel öğretim
yöntemlerinden bahsetti. İlköğretim için. Aslında bizim doğrudan fakültede ki
öğrencilere inanç esasları öğretim yöntemlerini konuşmaya ihtiyacımız var. Bu
konuda da kanaat ve görüşlerinizi ifade edebilirsiniz. İsam biliyorsunuz bu
yapılan tezler kataloğu hazırladı. Bir katalog hazırlayan hocalarımızdan birisinin ifadesi diyor ki onlarca mükerrer tez var diyor İlahiyat Fakültelerinde. Yani
noktası virgülü ile başlık aynı onları bilgisayarda alt alta sıralayınca böyle bir
sayfa aynı başlıkla yapılmış tezler karşımıza çıkıyor dedi buda bir problemdir.
Herhalde konuşulması gerekiyor. Ders materyalleriyle ilgili de konuşmamız
gerekiyor. Yani fakültelerde bir çok yerde gerek projektör gerek tepegöz gibi
teknik imkanlar yaygınlaştı. Dolayısıyla bunlardan istifade eden dersini bu
şekilde verip de öğrencinin ilgisini alakasını kazanan ve başarı elde eden arkadaşlarımız hocalarımız görüşlerini ifade ederse bu da yararlı olur. Bir de yine
eğitim-öğretim anabilim dallarını ders dışında fakültede anabilim dalı faaliyeti
olarak yaptıkları veya yapabildikleri hizmetler varsa bunları da paylaşırlarsa
memnun oluruz. Bizim kelam.org da haber olarak da duyurmuştuk. Mesela biz
bu geçtiğimiz dönem güncel kelam tartışmaları diye bir başlık açtık ve orada on
beş günde bir daha çok din-bilim ilişkisi bağlamında fakültede tartışmalar yaptık özellikle hocalar ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik mesela bu
Hawkins'in “The God Design” kitabı Türkçeye bir ay önce çıktı o tercüme ediliyordu tam basında yer aldı biz onu bir arkadaşımız İngilizcesinden hazırladı ve
kitapla ilgili bir sunum ve orada dile getirdiği temel argümanlarıyla ilgili bir
tartışma açtık. Yani kitabın içeriğini hepiniz biliyorsunuz ama temel şey şu: bu
zat daha önce çıkardığı zamanın tarihi isimli kitabında diyordu ki evreni nihai
noktada izah edebilmek için bir tanrıya ihtiyaç vardır. Ama bu son çıkan kitabında ben diyor ihtiyaç duymadan da evreni izah edebilirim. Kanıta ihtiyaç
duymadan da izah edebilirim. Tabi bir çok insan burada büyük bir materyalizm
çıkarıyor. Biz mesela nedir yani bunu derken elinde ne var bu tezi neye dayanıyor bunları tartıştırdık. İşte bu İsviçre de ki Cern deneyi nereye gidiyor, işte
Tanrı parçacığı diyorlar bilmem birtakım iddialar bunların mahiyeti nedir iç
yüzü nedir yani bu tarz konular konuştuk ve yani zannediyorum ki ilgi uyandırma ve bu güncel konuları da takip etme açısından yararlı oldu. Ben inanıyo-
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rum ki bir çok fakültemiz belki bu tarz çalışmalar yapıyor ama burada paylaşılırsa işte modelleme usulü birbirimizden yararlanmış oluruz. Şimdi ben mikrofonu böyle gezdirteceğiz ve yani el kaldırarak hocalarımız söz isterlerse mikrofonu vereceğiz ve konuşacaklar. Tabi buradakilere süre verdiğimize göre oradakilere de bir süre vermemiz gerekiyor. Şerafettin hocam üç dakika dedi. Hadi
bir dakika da benden tolerans olsun en çok dört dakika da meramınızı ifade
edeceksiniz şimdi Bekir Bey hocam, buyurun hocam...
Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU: Efendim, birçok problem var bunların bir
kısmı imam hatip liseleriyle ilgili ancak bu ilk ve orta öğretim yeni düzenlemesinde bu imam hatip liselerinin yeni bir şekil alması söz konusu. Gerçekten
benim üç çocuğum da imam hatip lisesinden mezun oldu. Bu sebeple İstanbul
da ikinci imam hatip lisesi olarak açılan Kadıköy. Fakat kelam ilmi nedir neyin
nesidir kimin kızı kimin oğludur hiç bir şey bilmezler. Bir enteresan şeydir böyle geldiler geçtiler. Şu anda ben bununla ilgilenmek gerekiyor. Bu düzenlemede
Milli Eğitim Bakanı ne yapacak neyi nasıl düzenleyecek benim üzerinde durmak istediğim konu aslında hazırlık sınıfı bulunan İlahiyat Fakülteleri bunlar
on beş kadar diye söylendi on altı-on yedi olmuştur zaten zannediyorum ileride
daha fazla olacak bu hazırlık sınıfında nedir ilk yıl sadece Arapça eğitimöğretimi yapılacak. Ondan sonra derslerde de ben tam bilmiyorum ama en
azından Temel İslam Bilimleri derslerinde ilk yıllar dersin efendim %35 i daha
sonra %50’si hoca tarafından Arapça anlatılacak öğrenci bunu anlayacak sorular Arapça sorulacak öğrenci Arapça cevap verecek. Bunu bazı okullarda iki yıl
olarak uygulanmış uygulanmaya başlanmış. Ben şunu söyleyeyim ben şahsen
medrese mensubu biriyim. Medrese de okudum kendi memleketimde icazet
aldım sonra gittim imam hatip okuluna girdim. Şimdi buraya geldiğim zamanda şimdi burada ki arkadaşların bir kaç kişisiyle görüştüm. Bunlarında medrese
mensupları olduklarını öğrendim. Bunlar daha çok bu yöre tarafında ki medreselerde ben şahsen Arapçanın insanın zihnine girmesi yerleşmesi göz hafızası
sağlaması açısından medrese eğitim-öğretiminin çok faydalı olduğunu olduğu
kanaatindeyim. Medreselerde ki eski eğitim-öğretim ufuk açısından çok dar bir
çerçevedir. İmam hatip mezunu birinin ufku belki ondan daha geniştir. Dine
dünyaya müslümana vesaire bakışı ama şu Arapçayı daima öğrencinin gözünün önüne koyması okuyacağı her şey Arapça gramer yani onun şeklini imlası-
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nı her şeyini kapıyor. Bu olmaksızın bizim yaptığımız eğitim-öğretim Arapçayı
öğretmiyor. Meğer ki İlyas beyin söylediği gibi konuşması sırasında özel olarak
diyelim ki İlahiyat Fakültesinde okurken işte bazı hocalardan orada ki hocalardan veya başka bir yerlerden medreseye benzeyen Arapça metne dayanan bir
eğitim görmüş ise o olabiliyor değil ise olmuyor. Bana göre İlahiyat Fakültesi
mezunu “ihya ulumud-din”i lugat vasıtasıyla hala hepimiz lugat kullanıyoruz
ama her sayfa da yirmi otuz defa değil üç dört defa bakmak suretiyle anlayabilir o seviyede bir metni anlayabilir hale gelmelidir. Ondan sonra lisansüstü
yapacaksa mutlaka bu olmalıdır. Lisanüstü çalışması yapan Temel İslam Bilimlerinde buna İslam tarihi ve Siyeri de koymak lazım ne farkı var. Efendim bölümlerinde anabilim dallarında Arapçayı sökemeyen gerçekten kaynakları
okuyamayan bir insanın yapacağı her şey buz üzerinde yazı gibi geliyor bana.
Profesör de olabilir. O tarz da bu tarzda şu tarz da. Bir çok işler var. Fakat olmaz. Nüfuz edemiyor edemeyince de o sahanın bir ileticisi olamıyor. Başka
problem de problemler de çıkıyor. Şimdi son olarak da şunu söyleyeyim dakikalarım belki bitiyor. Benim şu anda ilk uygulama olarak hazırlık sınıfları açılan İlahiyat Fakültelerine düşündüğüm bir husus var. O da nedir. İşte bu Temel
İslam Bilimlerinde ana bilim dallarında efendim öyle kitaplar olmalı ki bir kitap
eğer okutuluyorsa İlahiyat Fakültelerinde. İlahiyat Fakültelerinde işte programlarına uygun bir şekilde ise Arapça ise o kitap aynen Türkçeye tercüme edilmeli, ona denk Türkçe bir kitap varsa değil çünkü dil bu üstün muhteva aynılığı
gerekiyor. Eğer kitap Türkçe ise Arapçaya tercüme edilmeli hoca da bundan
istifade edecek ders verirken o cümle de verilen Arapçadan istifade edecek
öğrencide dinleyecek hocayı anlamadığı yer var ise Türkçesine bakacak ama
Arapçasına da bakacak. Ben böyle düşünebildim. Başka şeyler de belki düşünülebilir. Şu anda bana göre şu on beş İlahiyat Fakültesinde uygulanıyor da ama
henüz başlangıç dönemindedir. Bu dönemin atlanması daha inkişaf etmesi hususunda da benim bildiğim belki fazla da bir şey bilmem varsa arkadaşlar söylerler. Bir tedbirde alınmamıştır. Son olarak şunu söyleyeyim. Biz İstanbul bizim Marmara İlahiyatta eskiden beri İslamda İnanç Esasları diye bir kitap işte
üç arkadaş yazdık ama okuruz gideriz İslam Dini Esasları için. Azıcık biraz etli
butlu bir ilmihal kitabı klasik efendim. Öbüründe de kelam ilmini okuyacak biri
neyi bilmeli belki bunun tarihçesini şu sunu bu sunu bilmeli o bağlamda kelam
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ilmine giriş kitabım var. Biz dedik ki bu iki kitap Türkçe Arapçaya tercüme
edelim. Arapçaya tercüme İlahiyat Fakültesinde vakıf var yayınları var yaptırsın parasını ödesin. Tercüme ettirsin. Yayınlansın dedik istifade edelim. O benim kitapları bir tanesi üç arkadaşın öbürü benimle beraber tercüme edecek
Arapçaya tercüme edecek bir mütercim bulamadık. İçinizde böyle biri varsa
veya bildiğiniz biri varsa yardımcı olursanız çok memnun oluruz. Parası verilecek kendi adı tercüme etmiş olacak ama o arkadaş bir iki deneme yaptık olmadı
okuyor cümleyi okuyor e anladığı şeyi yazıyor. Doğru onun anladığı da doğru
ama bu o değil. Oradakini tercüme edecek çünkü Türkçe dil benzerliği olacak.
Arapçaya yardım edecek oradan birebir tercüme edecek ona pek razı olmuyorlar. Bana göre bunu Arapçası çok iyi olan ana dili Arapça olan veya Arap ülkelerinde doktora yapmış olan ve nüfus etmiş olan Arapçası olan bir bu işi yapabilir. Bunu da ben istirham ediyorum. Varsa bize haber versinler. İstanbul'a
haber versinler. Benim söyleyeceğim şu anda bundan ibaret.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Peki hocam teşekkür ederim. Saim bey hocamız
söz buyurdu...
Prof. Dr. Saim YEPREM: Efendim çok basit bir iki konuya temas edeceğim. Birincisi bana çok önemli geliyor. Ömer şey Özcan beyin bahsettiği öğrencilerimiz kelama gelen öğrencilerde ilk öğrencilerde kelam düşmanlığı var. Biz
bunu bir öğretim yılında anket yaptık fakültemizin birinci sınıfa başlayan bütün
öğrencilerinde bir anket düzenledik. Ve ikinci sınıf öğrencilerine de anket yaptırdık. Gerçekten ilahiyat fakültesinde Marmara İlahiyat Fakültesinde birinci
sınıfa kaydolan öğrencilerin tamamına yakın kelam deyince ne anlıyorsunuz
verdikleri cevap burada ben tekrarlamaktan korkuyorum gerçekten ve olumsuz
fikirlerle geliyorlar. İslam ilimleri arasında en muzır en faydasız bir ilim dalı
olarak mütalaa ediyorlar. İkinci sınıf yani bir yıl okuduktan sonra ikinci sınıfa
geldikleri zaman kelam ilmi hakkında ki fikirlerinin şekli değişiyor bu sefer
yani zikretmem biraz mahzurlu olmakla birlikte söyleyeceğim. Tasavvuf hocalarımız hadis hocalarımız kelama çok fazla sempati duymayan alanların temsil
eden hocalarımız okunacak kelam dersleriyle ilgili öğrencilerimizin olumlu
bakışlarını olumsuz yöne çeviriyorlar. Bunu da bir realite olarak görüyoruz. Bu
arada fakülte dışında muhtelif kurumlarda sohbet meclislerinde dini konuları
veya İlahiyat konularının nasıl öğrenilmesi lazım geldiği hususunda fikir beyan
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eden oluşturan çevrelerde de kelam ilmiyle ilgili müfredatın ve öğretimin şeklinin ciddi anlamda olumsuz değerlendirmelerle geliştiğini görüyoruz. Bunun
nasıl düzeltilmesi lazım geldiği konusunda ufak bir teklifim var benim. İzmir
de uygulanmakta olan şey devam ediyor mu hala bilmiyorum. Öğretim metodu
İzmir de bir dersin bütün olarak hazırlanmasında modüllerin hazırlanmasında
o konuyla ilgili tüm alan hocaları bir araya geliyorlar. O konuyla ilgili hadis
hocaları tefsir hocaları tasavvuf hocaları islam tarihi hocaları ve her bölümün
hocaları öğrenciye verilecek modülü müşterek hazırlıyorlar. Bunda ki fayda şu.
Hiç olmazsa hadis hocası ile kelam hocası tasavvuf hocası ile kelam hocası aynı
masanın etrafında o konunun anlatılmasında ki farklı görüşleri tartışıyorlar
masada önce hocalar tartışıyor. Ve kimin o konuyu nasıl öğreteceği hususunda
mümkün mertebe bir ortak nokta ortaya çıkıyor. Buna benzer bir uygulama
diğer fakültelerimizde de yapılabilir. Muhtelif derslerin hocaları hele birbirleriyle çatışan konuları öğrenciye takdim eden hocalar öğrenci huzurunda böyle
bir araya getirilse panel gibi toplantılarda bir araya getirilse ihtilaflı konularda
özellikle o konular buralarda tartıştırılsa yahut üst seviyede önce yüksek lisans
ve doktora seviyesinde tartışılsa sonra diğer öğrencilere yavaş yavaş öğretilse
herhalde izole edilir diye düşünüyorum. İkinci bir konu Cağfer KARADAŞ'ın
ifadelerine şahsen benim katılmam mümkün değil. Gazalî hazretleri kelam
ilmini tıbba benzetiyor bildiğiniz gibi hem de hazir bir tabibin elinde ki tıp ilmine benzetiyor. Tıp ilmi malumunuz bir çok ilim dalının müşterek faaliyetinin
adıdır. Tıp ilmi diye bir bilim yoktur temel bilimleri vardır. Bir çok alt bililer
vardır. Hepsinden yararlanır tıp faaliyeti ortaya çıkar. Kelamda böyle bir ilim
dalıdır. Belirli bir spesifik alanın derinlemesine işlendiği bir alan değil klasik
kelam ilminin tariflerini hepimiz biliyoruz. Onlardan bilinen tarif muhatabın
zihnindeki şüpheleri izole etmek için deliller irhas etmek. Özellikle tarihi seyrine baktığımız zaman da kelamcılar hep bunu yapmışlar böyle yapmışlar. Dış
kültürlerden dış fikirlerden gelen cereyanlara cevap vermişler ama günümüzde
de inanç sistemlerine insanların inanç problemlerine cevap verebilmek için
kullanılacak malzeme de çok farklı alanlardan da yararlanmak mecburiyeti
vardır. Din felsefesi kelam, din psikolojisi kelam, din sosyolojisi kelam belki bu
üçüyle birlikte araya dinler tarihini de katmak hatta hadisi de katmak suretiyle
ikişer üçer alanı birleştirmek suretiyle yapılacak çalışmaların çok daha randı-
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manlı olacağına inanıyorum ben. Mesela bu iki konuda bitiriyorum hocam,
bugün dünden beri devam eden gnostik ve okültist cereyanlarla ilgili burada
bazı konuşma yapan arkadaşlarımız bu konuda ki modern fizik çalışmalarını
illüzyon ile ilgili psikoloji çalışmalarını beyin faaliyetlerini inceleyen nörolojiyi
ve nöroteolojiyi de bu konuda ki şeyleri de okuyup gelmiş olsalardı buraya
buradaki tartışmaların bu alanda ki tartışmaların veçhesi de değişmiş olacaktı.
Teşekkür ederim...
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Teşekkür ederiz. Sırayla şey yapalım birinci sıradan söz alan yok herhalde ikinci sıradan varsa böyle evet Osman KARADENİZ
hocaya verelim.
Prof. Dr. Emrullah YÜKSEL: Şimdi İlahiyat Fakülteleri bir isim altında
ama benim duyduğuma göre dört tane program var İstanbul Üniversitesinde.
Bir normal İlahiyat Fakültesi programı ondan sonra İkinci Öğretim İlahiyat
Fakültesi bir de o uluslar arası birkaç fakültede üniversitede var bildiğim kadarıyla bir de Din dersleri ve Ahlak programı var. Bunların programlarında kelam
ilmi aynı mıdır bunların düşünülmesi lazım. Onu hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ederim.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Evet, teşekkürler hocam, Osman KARADENİZ
hocamıza verelim.
Prof. Dr. Osman KARADENİZ: Teşekkür ederim Sayın Başkan, şimdi
aslında problem belki bazı yerlere dokunacak ama İlahiyat Fakültelerinin son
zamanlarda fazla artması tabi sayı arttıkça öğrenci sayısı da artıyor ben epeydir
İzmir'deyim. Bende bir değişiklik olmadı arkadaşlar bilir sanki son iki senedir
sıkıyormuşum halbuki hiç sıktığım yok. Geçen sene de aynıydı on sene öncesinde de aynıydı. Diyorlar ki çok sıkıyorsunuz öğrenci kalıyor filan. Ondan
biliyorum ki çünkü bende değişiklik olmadığını biliyorum oradan çıkarıyorum.
Kalite düşüyor. Ve bunu sayıya bağlıyorum. Şu anda atmış beş mi dediler atmış
yedi-yetmişe doğru gidiyor herhalde vilayeti yakalayacağız kaç vilayet var onu
da tam bilmiyorum. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Ankara'ya sinyal gönderiyorum. Efendim, bir de bazı hocalarımızın orada sözü geçebilir. Bizim bilmiyorum siyasi yönden belki uğrasak tesir olabilir. Bir de İlyas beyin söylediği bu
tez meselesi önemlidir. Yüksek lisans ve doktora da orada da seviye düştü tabi
lisansta düşerse yüksek lisansta da düşer. Bu bellidir. Çok tekrarlar var bir kata-
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log gönderdiniz sağ olun. Ona da kim bakıyor bilmiyorum internetten bakıyoruz ediyoruz ama çok tekrarlar gördüm. Ben bazen bizim tefsircilere de kızıyorum. Diyor ki mesela: Kuran-ı Kerim'de diriliş yahu bu konu sizin mi bizim mi
bunu bir anlayalım. Kuran'da her şey var dolayısıyla her konuyu yaptırıyorsunuz ama kelamî midir tefsirî midir nedir belli değil. Yani sadece bizim branşta
değil öte ki branşlarla da ilgilenmemiz bu konuda hassas davranmamız lazım
teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Evet teşekkür ederiz. Buyurun Saim KILAVUZ...
Prof. Dr. Saim KILAVUZ: Şimdi hem programlarla ilgili hazırlık sınıfıyla ilgili bir de açılan İlahiyatlarla da ilgili kanaatimi dile getirmek isterim tabi
bende önceleri İlahiyat Fakültelerinin sayısı çok artıyor. Sayının artması keyfiyetin düşmesi ile ters orantılıdır diye olaya bakıyordum ama bu son iki aylık
gelişmeden sonra yani siyer dersleri ile Kuran-ı Kerim dersleri seçmeli olması
ve imam hatip orta okullarının ciddi anlamda sayılarının artması yani akla hayale gelmedik ölçüde şimdi orta okullara alternatif imam hatip orta okulları
açılıyor yani her Milli Eğitim Müdürlüğü önümüzde ki yıl hangi okulların
imam hatip orta okulu olacağını bildirdiler milli eğitim bakanlığına. Yani kusura bakmayın siyaset şu anda hızlı gidiyor önde gidiyor bizler yakalamaya çalışıyoruz. Eteklerinden tutabilir miyiz diye. Ve düşünün ki önümüzde ki yıl içerisinde hesap edildiğinde takriben kırk bin İlahiyat mezunu öğretmene ihtiyaç
var. Bu bir ihtiyaç mı değil mi önce onu düşünelim. Dolayısıyla yani siyasetin
bu sayıyı artırma noktasında ki tavrını anlamaya çalışalım. Benim demek istediğim odur. Yani Osmancım karşı çıktığımız zaman kim okutacak bu dersleri
sınıf öğretmenleri okutacak. Matematik öğretmenleri okutacak ücret alacak.
Şimdi bunun alternatifi öğrenci sayımız artıyorsa bizim kaliteyi artırmak noktasında da çok ciddi gayret göstermemiz lazım. Bunun da yolu öncelikle hocamın
işaret ettiği Arapça derslerine gereken önemi vermekle geçiyor. Bu karar verilirken de zaten daha önce İlahiyatçılar’ın Arapça konusunda yeterli donanıma
sahip olmadan mezun oldukları temel tezinden hareket edildi şimdi öğrenci
sayımız az olduğunda kaliteli İlahiyatçı yetişiyor idiyse ben sizi temin ediyorum ki 1997 yılına kadar yetişen İlahiyatçılar son on beş yılda yetişen İlahiyatçılardan daha kaliteli miydi? Kendi vicdanımıza soralım son on beş yılda öğrenci
sayımız kaçtı bizim. Çoğu fakültede yirmilere otuzlara düştü demek ki yani
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öğrenci sayısının az olması kalitenin yükselmesi ile doğru orantılı gözükmüyor.
O ayrı bir hadise. Peki, etkili mi etkili ona itiraz etmiyorum. Ama orada biraz
meseleyi dert edinmemiz vicdani bir mesele edinmemiz eksiği vardı çoğu arkadaşımız imam hatipler travma yaşadı dolayısıyla imam hatipte iyi yetişmiyor
diyorlar doğru ya adamlar var olma mücadelesi verirken nasıl iyi yetişecek? Biz
çocukları orada tutmaya çalıştık. Herhalde başarılı olan üç-beş veliden biride
benim çocuklarımın hepsi de orada oradan mezun olup gitti. Çoğumuz ne yaptık kolejlere aldık orada bir muhasebe-i nefs yapmamızda fayda var. Dolayısıyla imam hatiplerin yaşadığı travma kaliteyi düşürdü buna itiraz etmiyorum.
Var olma mücadelesi veren bir okul nasıl kaliteyi yükseltecek. Gelelim Arapçanın önemine tabi bu bir anda olduğu için de belki hazırlıksız yakalandı İlahiyat
Fakülteleri. Keşke Çanakkale şartlarını sağlamıyorsa hocası yoksa hazırlık sınıfı
açmasaydı. Tüm dersleri arapça veriyorum diye gayret göstermeseydi. Şartları
tutanlar bu işe talip olsalardı. Bakın bizim yedi tane Arapça hocamız vardı ve
Arapça Eğitimi konusunda iddia ediyorum Türkiye'nin bir numarasıdır. Bir
numarasıdır Uludağ İlahiyat. Buna rağmen iki yıl içerisinde dokuz okutman üç
tane de Mısır'dan hoca getirdik şu an on yedi hocası var. Önümüzde ki dönemde de dört kişi alacağız. Yirmi beş kişilik sınıflarda yapılıyor. Arapça dersleri
Arap hocalar tarafından Arapça anlatılıyor. Ve öğrencinin Türkçe konuşması
yasak. Dört yüz öğrencinin içerisinde elli öğrenciyi biz eğer iki yıl önce Urfa'da
da söylemiştim. Elli öğrenciyi Arapça okur okutuyoruz problemimiz yok, konuşur anlar ve yazar duruma getirebilirsek ki iddiam odur bu dört yüzün içinde kırk öğrenci bu durumdadır. Ve tüm İlahiyatlar buna gönülden katılırlarsa
Türkiye'nin rengi çok değişecek arkadaşlar. Yeter ki dert edinelim. Problem
edinelim. Programlara da öyle çok fazla kafanızı takmayın. Özcan hocamız on
bir saatte kaldı diye üzülüyor. On bir saat Türkiye İlahiyat tarihinde kelam
tarihinin zirve yaptığı saattir onu da bilsin. On saate çıktı şu ana kadar ama on
bir saattir. İslam hukuku on beş saat ya bundan niye gocunuyoruz. Bizim medeniyetimizin paradigma ilmi fıkıhtır arkadaşlar. Batıda sosyoloji ne ise bizde
de İslam Hukuku Fıkıh budur. Ha biz bu anlamda fıkıhçı yetiştiriyor muyuz?
Onu tartışalım ayrıca. İlahiyat Fakültelerimizin İslam Hukuk Anabilim dalları
arzuladığımız medeniyetin paradigma ilmi olacak fıkıhçıyı yetiştiriyor mu onu
tartışalım o ayrı bir konu. Ama fıkıh şu kadar oldu tefsir şu kadar oldu kelam
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bugün gerisinde kaldı öyle bir çok gerilerde de kalmadık yani. Bir diğer husus
herhalde uzattık. Bir son noktayla şimdi biliyorsunuz Bologna süreci diye bir
süreç başladı Türkiye'de biz 2002 de başlamıştık buna. Ondan sonra sonraki
yönetim ara verdi. Veyahut da o başlayan yönetim Ergenekon işlerine girdiği
için daha önemli buldu hadiseyi. O kaldı. Sakarya bizden öğrendi epeyi mesafe
aldı. Bologna sürecinde biliyorsunuz İlyas hocamın bahsettiği ders yeterlikleri
çıktıları ve değerlendirmeleri var. Yani bir derste neleri kazanması hedefleniyor
öğrencinin bir İlahiyat öğrencisi kelam dersini okuduğunda neleri değer olarak
kazanmalı bilmeli bilgi olarak kazanmalı davranış olarak kazanmalı? Bunlar
tespit edildi. YÖK de iki yıl önce bu işe başladı. Tahmin ediyorum yeni YÖK
başkanının da birinci hedefi bu olacak. Yani bundan sonra kaliteye yönelmesi
gerekiyor Yüksek Öğretim Kurumlarımızın. Şimdi biz orada o yeterlikleri çok
iyi tespit edersek edebilirsek kelam dersinde neyi okutacağımız belli zaten bizim. Yani bu işin bir tarihi var tarihçesi var. Literatürü var. Ondan sonra da
sistematiği var uluhîyeti var nübüvveti var semiyyatı var yani temel konular
değişmiyor. Şimdi dolayısıyla kelamda neyi okutacağız neyi okutmayacağız
aşağı yukarı belli işte Anadolu üniversitesi ön lisans programı yaptı kelama
giriş kitabı yazıldı. Konular belli orada on tane ünite var. İlitam kitapları yazıldı
çeşitli fakültelerimizde orada üç ve dört de ki kelam dersleri var. Yani tekrar
keşfetmeye gerek yok büyük ölçüde okutacağımız konular belli ama bunları ne
kadar kazandırabiliyoruz. Yani biz temel uluhîyet konularını öğrenciye vermeden kazandırmadan din felsefesi mi yapıyoruz? Cağfer'in söylediği oydu esasında o, o vasıtaları kullanalım dedi. Ama din felsefesini kelam yerine ikame
etmeyelim. Yani biliyoruz ki jüriler de girdik çıktık ben böyle genç gözüktüğüme de bakmayın. Süleyman hocadan sonra şu anda aktif fiili görevde olan kelamcıların iki numarasıyım. Bir numara Süleyman hocam. Evet, dolayısıyla çok
girdik çıktık ama Arapça ibareyi okuyamayan arkadaşlarımız çıkıyor akademisyenler içerisinde yani dolayısıyla biraz gayret edersek biraz dert edinirsek
birazda temel konulara ağırlık verirsek ama temel konulara ağırlık verirken
elbette günümüzün akımlarından felsefesinden istifade de ederek tartışarak
yaklaşırsak ben büyük ölçüde problemi aşacağımızı düşünüyorum. Sabrınız
için teşekkür ediyorum hakkınızı helal edin...
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Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Evet teşekkür ediyoruz. Süleyman hocam buyurun...
Prof. Dr. Süleyman TOPRAK: Efendim adımız zikredilince iki kelime de
ben ilave edeyim istedim. Benim temas etmek istediğim konu şu. Biz dersimize
sahip çıkarsak saati önemli değil. Yani iyi bir ressam olursak o resmi 15x20 kağıt üzerine de yapabiliriz, 1 metreye 1.5 metre duvar üzerine de yapabiliriz
yahut 10x8 küçük bir kağıt üzerine de yapabiliriz. Dersin saati fakültelere göre
değişiyor her fakülte YÖK ün temel esaslarına bağlı kalmak şartıyla ders saatlerini kendisi tanzim ediyor. O sebeple ders saati çok önem arz etmiyor. Bizim on
iki saat kelam okuttuğumuz yıllarda oldu şimdi sekiz-dokuz saat okutuyoruz.
Eski lisansta sekiz yeni de dokuz saat okutuyoruz. İnanç esaslarını sayarsak on
bir olur. Netice itibariyle önemli olan bizim kelam dersinde kelam okutmamızdır. Saim bey buna vurgu yaptılar ben tekrar altını çizmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız kelam dersinde maalesef kelam okutmuyorlar başka şeyler okutuyorlar. Ondan sonra da öğrenciler lisans üstünde bizim karşımıza geldiğinde
yani çok basit konuları bilmez halde fakülte bitirip geliyorlar. Ben bundan
muzdaripim. Kelam dersinde kelamın tüm konularını ama kelam okutmak
şartıyla okutmalıyız. Osman KARADENİZ hemşerimin görüşüne katılmıyorum. Biz ağaç dikelim onu sulayan çıkar. Eğer sulama imkanımız olursa kimisi
daha çabuk yetişir. Kimisi yavaş yetişir ama netice itibariyle ne kadar fakülte
açarsak her biri kendisini kurtarır. Bu fakülte kurumadığına göre hiç birisi kurumayacaktır inşallah...
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Evet başka söz almak isteyen... Evet, Metin
YURDAGÜR...
Prof. Dr. Metin YURDAGÜR: Efendim ben hepinizi hürmetle selamlıyorum. İsam'ın tezler bibliyografyasından söz edildi. Daha önce İsam'ın tezler
bibliyografyası iki cilt halinde yayınlanmıştı. Kısa zaman önce ilanlarında da
arkadaşlarımıza sunduk. Tek cilt halinde 2011 yılına kadar olan tezler bir ciltte
arkadaşlarımızın istifadesine sunulmuştu. Temin edilebilir. Bu konuda tekerrürü önleyici bir tedbir olduğunu düşünüyorum arz ederim. İslam ansiklopedisi
kırk dört ciltte tamamlanacak. Neslimizin ortak faaliyeti iftihar kaynağımız bu
noktada inşallah yakın zamanda bitecek. İsam'ın yine makaleler bibliyografyası
var. Yirmi iki bin makale pdf de herkesin istifadesine açık bu arada doküman-
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tasyon merkezinin arşiv faaliyetleri var onlarda online yararlanılabiliyor. Tanji
hocamızın evrakı yine bilgisayar ortamına aktarıldı. Kelamcı arkadaşlarımızın
merhum hocamızın evrakına da göz atmaları tez tespiti çalışma yapma bakımından hepinize saygıyla arz ederim.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Teşekkür ederiz. Şimdi ben Saim KILAVUZ hocam ifade edince aklıma bir şey geldi. Benim bildiğim kadarıyla YÖK de bu
yeterlikler üç ana branşta sosyal bilimler ve beşeri bilimler diye bir, sağlık bilimleri bir, birde fen bilimleri olarak üç ana noktada yeterlikler hazırlanıyor.
Tabi bizi de yani İlahiyat öğretimini de bu sosyal ve beşeri bilimler içinde mütalaa ediyorlar. Ama herhalde onun altında bir yani beşeri ilimler içerisinde de
olsak bir İlahiyat yeterliklerin hazırlanması ve bu yeterliklerin tüm fakültelerimiz için bit temel kriter olması gerekiyor. Yani şimdi elimizde YÖK tarafından
hazırlanmış böyle bir doküman yok. İlahiyat yeterlikleriyle ilgili YÖK bir çalışma yaptırdı mı bilemiyorum. Ama Diyanet İşleri Başkanlığının işte müftülüklerde imamlarla müezzinlerle ilgili yeterlikler kriterler hazırlattıkları şeyler var
böyle belgeler var. Şimdi yukarıdan aşağıya gelmelidir. Yani İlahiyat yeterliklerini Kelam Anabilim dalı bilmeli ki Kelam Anabilim dalı orada üzerine düşen
dereceyi yakalayacak bir program yapmalıdır. Dersler ona göre konulmalıdır
öğretim metotları ona göre olmalıdır. Şimdi işte anabilim dalı yeterlikleri hazırlanıyor. Eğer dekanlarınızın elinde İlahiyat yeterlikleri yoksa anabilim dalı yeterlikleri tamamen o yeterlikleri hazırlayan komisyonun perspektifine ve kabiliyetine kalmış bir şeydir. Ve bu tutarlı olmayabilir yani Tefsir, Hadis, Kuran-ı
Kerim, Kelam, İslam Tarihi bunların tümünü nihayet bir pota içinde bir bütünlük arz eder tarzda sunması gerekiyor. Bu nedenle özellikle Ahmet Saim
KILAVUZ hocamızdan şey yapıyorum eğer böyle bir çalışma yoksa bunu talep
etmemizde bence yarar vardır. Bu çalışmanın yapılması gerekiyor.
Prof. Dr. Saim KILAVUZ: Son durumu bilmiyorum da Şinasi hoca ile
Raşit hocanın da bulunduğu yönetim komitesi İlahiyat yeterliklerini çalıştığını
hazırlıyorlar diye biliyorum.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Evet peki. Arkalardan bayan arkadaşlardan söz
almak isteyen varsa evet en arkada bir arkadaşımız var. Mikrofon ulaştırırsak.
Kız öğrencilerimizin problemleri yok mu onlar da söz alsın dile getirsinler evet.
Buyurun...
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Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi: Öncelikle merhaba ben
Ankara Üniversitesine İslam Felsefesi yüksek lisans öğrencisiyim kelamcı değilim. Yalnız benim hazır böyle hocalarım da buradayken hazır bu konu konuşuluyorken sormak istediğim bir şey var. Anladığım kadarıyla hocalarımızın geneli İlahiyat Fakültelerinden mezun olan öğrencilerin niteliklerinden şikayetçiler. Bizim öğrenciler olarak yani daha doğrusu örgün İlahiyat mezunu öğrenci
arkadaşlar olarak merak ettiğimiz bir şey var. İlitam neden var ben bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Evet onun cevabı Saim hocam verecek. Evet, evet
Ahmet Bey buyurun...
Prof. Dr. Ahmet AKBULUT: Aslında ben konuşmayacaktım ama mecbur
kaldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi ilitam özel şartlarda kuruldu.
1994’den itibaren ki çarşambadan belliydi perşembenin geleceği biz önlem aldık. Ve bence ilitamı kuranlara teşekkür etmek lazım. Çünkü İlahiyat ön lisansı
Kemal GÜRÜZ'e kabul ettirdik. İlitamı da Erdoğan TEZİÇ'e kabul ettirdik. Ama
şu anda da ilitamın kapanmasını isteyen bir kişiyim. Çünkü devri sona erdi.
Yani arkadaşlar onu sorgulamakta haklılar. Ama o şartlarda kurulmalıydı. Bence de görevimizi yaptığımızı düşünüyorum. Takdir edilmemiz gereken bir alan
diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun...
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Peki ikinci maddemiz vardı. Peki, bu kürsüde ki
arkadaşlarımıza isteyene birer dakika söz verelim.
Doç. Dr. Özcan TAŞÇI: Teşekkür ediyorum hocam, ben İsam hakkında
biraz konuşmak istiyorum. İsam bizim bir markamız hatta sınırlarımızı aşan bir
marka. Biz yerli otomobil için bir marka çıkaramadık ama İsam gibi bir marka
çıkardık bununla gurur duymamız gerekiyor bana göre. Almanya da yüksek
lisans yaptığım arkadaşım doktorasını Amerika'da yaparken İstanbul da karşılaştım. Hakikaten kaynak için İsam'a gelmişti. Bu çok önemli bir olay İsam'a bu
konuda Allah razı olsun diyorum ancak Çanakkale 18 Mart öğrencileri için de
bir şey istiyorum. Lisans öğrencileri giremiyormuş İsam'a şimdi bizim maalesef
kütüphanemiz de yok. Kelam kitaplarımız hele hiç yok. O nedenle bizim öğrencilerimizin muhakkak ve muhakkak İsam'a girmeleri gerekiyor. Bu konu da
Çanakkale 18 Mart öğrencileri için bir ayrıcalık yapılabilir mi? Ve bu konuda
kime başvurabiliriz burada hocalarımız var ikinci bir teklifim İsam kurulduğu

Eğitim-Öğretim Meseleleri  573

zaman onbeş-on altı tane zannediyorum İlahiyat Fakültesi vardı. Yoğun bir
istek var bir markadır İsam. Bundan dolayı acaba İsam'ın bölgelere yayılması
mümkün mü acaba yani bir kaç tane daha kurulabilir mi?
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Evet teşekkür ederiz. Şimdi İbrahim bey'e sözü
bırakıyorum.
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KAPLAN: Teşekkür ederim. Şimdi ders programları ile ilgili konuşuldu. Ben biraz ters bir şey söylicem. Ben İlahiyat fakültelerinde ki Tefsir, Fıkıh, Hadis ve Kelam derslerinin sayısının azaltılmasını buna
karşı tarih Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe gibi derslerin sayısının da artırılması
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Tarih Felsefesinden haberdar olmadan Psikoloji, Felsefe ve Sosyolojiden yeterli nosyonu almadan Kelamla ilgili yeterli değerlendirmeyi yapmak mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca ben
şöyle bir öneri daha sunmak istiyorum. Biz seçmeli derslerle ilgili yelpazeyi
biraz daha geniş tutalım. Mesela bizim öğrencimiz gitsin Tarih’ten ilgilendiği
herhangi bir dersi alsın ve bunu krediye dahil edelim. Ya da Felsefeden ya da
İktisattan alabilir. Ya da ne bileyim Tıp Fakültesinde hazırlık temel dersler gibi
bunların da ben İlahiyat Fakültesi öğrencisi için İlahiyatın İlahiyat öğrencisinin
hayatın içinde hayatı anlayabilen çağı yorumlayabilen bir yapıya sahip olması
için önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bir husus daha var hocam özür
dilerim. Yani burada DİKAB’larla ilgili ben özel öğretim yöntemlerinden bahsettim. İlyas hocam da değindiler. O konuya değinilmedi yeterince tahrik edememişiz demek ki. Bu çok önemli bir mesele olarak görülmeli diye düşünüyorum. Yine yeterlikle ilgili olarak DİKAB’ların İlahiyat Fakültelerine alınmasıyla
ilgili hep alan yetersizliğinden bahsedildi. Bu bölümler daha geçen yıl mezun
verdi. Hiç kimse kalkıp ta ya burada yetişen öğrenciler ne kadar yeterlidir ne
kadar yetersizdir diye herhangi bir araştırma yapmadan bunu söylediler. Bunu
da takdirlerinize bırakıyorum teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Peki. Teşekkür ederim. Şimdi ikinci maddemiz
bu web sayfasıyla ilgili. Biliyorsunuz kelam.org diye bir sayfamız var. Bir web
sayfası var. Bu sayfa içerisinde kader adında bir dergi çıkarıyoruz. Ve bu bizim
yaptığımız koordinasyon toplantılarına paralel olarak zannediyorum 10 yıla
yaklaştı. Bu faaliyette düzenli bir şekilde yürüyor. Yılda iki sayı çıkarıyoruz
dergi de. Ve diğer anabilim dalları da yani en azından bilenler bu faaliyetimizi
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takdir ediyor. Hatta bazıları için de örnek oluşturduk. Şimdi bununla ilgili bazı
problemlerimiz var. Ahmet İshak DEMİR arkadaşımız bunun koordinasyonunu
yapıyor. Her yıl bunun yürütülmesi ile ilgili bir kurul seçiyoruz. Şu anda bu
hizmeti veren kurul onları da takdim etmek istiyorum. Çünkü yeni seçimde en
azından yapmamız gerekiyor. Prof. Dr. Saim YEPREM, İlyas ÇELEBİ, Şaban Ali
DÜZGÜN, Temel YEŞİLYURT, Ahmet İshak DEMİR şu andaki yürütme kurulumuz bu hocalarımızdan oluşuyor. Önce dergimizin bu web sayfasının gidişatı
ile ilgili bilgi alalım. Sonra hem bu kurulun akıbeti ile ilgili yenilenmesi ile ilgili
hem de bir iki öneri daha var ben onları da size takdim etmek istiyorum. Evet
Ahmet İshak Hoca...
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİR: Kürsüyü beyaz bulunca buraya
gelmek istedim. Sayın başkan, Saygıdeğer hocalarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Affınıza sığınıyorum çünkü Saygıdeğer Hocam İlyas ÇELEBİ, arada
senin ismini anons edeceğim gelirsin dedi herhangi bir hazırlığım yok. Ama
ismi çok geçen ev sahibi dekanımızın bizden övgüyle bahsettiği site hakkında
kısa bir tarihçe vermek istiyorum. İlk kez katıldığım kelam toplantısı Erzurum'du. Bu karar orada alındı on iki yıl oldu hocam. On iki yıldır faaliyette.
Dergimizde bir sonraki sene sonunda kararlaştırıldı. On birinci yılında. Aralıksız aksamasız çıkıyor. Fakat kelam.org'un bir sorunu var. Başladığı zaman ki
amacına on iki yıldır ulaşamadı. Şaban Ali hocam burada çok iyi hatırlayacaklar kendi teklifleriydi. Tezler mutlaka listelenecekti yetmezdi özet ve abstractlarda yer alacaktı. Şu an bu geleneği internette başlatan ilk ve yine benim ölçütlerimde ki meslekleri saymazsak tek bilim dalı kendi tezlerini gerçi övünç kaynağı da olsa İsam’dan takip etmek zorundayız. Biz kendimiz gireceğimiz bir
bilgidir burası kendimiz buraya girmezsek başkası bizim bilgimize ne kadar
derler sizin takdirinize sunuyorum. Buraya bilgiyi biz koyacağız yine biz paylaşacağız. Bunu heyetimizden rica ediyorum en önemli tarafı bu. Bir de Sayın
Başkanım dergi yönetimi ile siteyi ayırmamız lazım netice de dergi de saydığımız üç isim dergi editörüdür. Onu siteden bağımsız sonuçta kelam araştırması
dergisinin üç tane editörü var. Sitenin işçilik kısmı bende. Ama içerisinde ne
olması gerekiyor ne malzemeleri olması gerekiyor bu takdir heyetimizindir.
Fakülte temsilcileri ayarlamıştık. Faaliyetleri yoktur haberiniz olsun şikayet
olarak da alabilirsiniz bir sürü fakültemiz var kelam.org dan haberleri yoktu
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bunu duysunlar diye buraya çıkışımın da esasında amacı budur. Böyle bir site
var. Bilgileri şifreleri girebiliyorsunuz gerçi içinde ki teknoloji benim işte on yıl
önceki bilgime dayalı çok basit bir yapılanmadır. Belki görevi üstlenip daha
fonksiyonel bir şekilde yürütecek biri mümkündür doğrusu biz o zaman “Abdurrahman Çelebi” görevi üstlenmiştik. Devir değişti teknolojiler gelişti yeni
elemanlar yetişti. Ben gündeme gelmesi için söz verdiğiniz için çok teşekkür
ediyorum. Burada önemli olan bilgi akışıdır. Bunu hatırlatmak için geldim.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Teşekkür ederim. Şimdi söylemek istediğim bir
husus şu. Biz bu toplantıları yapıyoruz yıllardır. Bu toplantıların kitabı da çıkıyordu. Son üç yılda yapılan toplantıların kitabı çıkmadı biraz önce Abdulgaffar
bey Isparta'nın ki bitmek üzere dedi ama ondan önce Urfa, Samsun ve yıllar
önce Kayseri de yapılan toplantıların kitabı çıkmadı. Acaba şöyle bir şey yapabilir miyiz. Yani bir fakülte toplantı kitapçığını hazırladığı anda öncelikle onu
pdf olarak hazırlasın öncelikle onu web sayfasına koyalım. Ama imkanları el
verdiği anda da onu yayınlasınlar . Şimdi eğer pdf hazırlanırsa onun cdleri
yapılır fakülte kütüphanelerine cdleri gönderilebilir. Yani sayı ve şey çoğaldıkça faaliyetlerde yavaşlama gevşeme oluyor. Bu nedenle böyle bir şey yapılabilir
bunu ifade etmek istiyorum. İkincisi tabi bu yürütülmesi tabi Ahmet İshak bey
fedakarca bunu yürütüyor ama zorunlu olarak harcamamız gereken bazı masraflarımız da oluyor. Biz Urfa'da üç yıl önce profesörlerden bir miktar para
almıştık. Ondan biraz yürüdü. Şimdi bugün tekrar bir toplama gerekiyor. Sadece profesörler mi diyelim doçentleri buna dahil edelim mi? Bilmiyorum onun
kararını siz verin. Hocam biz şimdi topladığımız parayı Ahmet İshak bey nereye kadar götürürse bir yıllık diye toplamıyoruz. Yani o bittiği anda artık cebinden harcamaya başlıyor artık ikinci toplama zamanı diyoruz. Yani şu anda diyelim ki 2.000 lira paramız olsa bu da önemli. O zaman sadece emekli hocalarımıza... Yani yemekte de konuşabiliriz. Evet şimdi Ahmet İshak beyde ifade
etti dergi yönetimi ve web sayfasının yönetimi olarak iki farklı yönetimimiz
vardı. Dergi yönetiminde şu anda kimler görünüyor Ahmet İshak bey? Saim
bey hocamız bu konuda söz istiyor buyurun hocam...
Prof. Dr. Saim YEPREM: Site yönetiminin başında ben varım öncelikle
benim konuşmam gerekiyor. Efendim site yönetimiyle ilgili başlangıçtan beri
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heyet lütfetti sembolik bir isim olarak bendenizi başına koydu. Ama ben o günden bu güne sadece ismimin o site başında bulunmasından öte hiçbir faaliyette
bulunmadım. Ve bunun muazzam bir ağırlığını taşıyorum ben aslında ama
geçen sene Isparta da durum bunu gerektirdiği için doğrudan doğruya sitenin
başında benim adımın bulunmasına ben talibim diye başladım konuşmaya
katılanlar hatırlayacaklar. Hatta çokta hoşuma gidiyor dedim o sitenin başında
bulunmak. Ve heyetin aynen devamını talep ettim şimdi zaman geçti köprünün
altından daha başka sular aktı. Bu sefer bendeniz bu sitenin başında bulunmak
istemiyorum efendim. Siz o sitenin başından önce benim adımın silinmesine
rıza gösterin tabi o sitenin başından benim adım silindiği zaman hükümette
düşmüş olacak. Ondan sonra yeniden bir seçim yaparsınız bu güne kadar tahammül ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Aslında bu bir lütuftur burada bulunmuş olmak bu müesseseyi sanal ortamda temsil eder olmak bir marka isim
olarak görülmek hak etmediğimiz halde beni onurlandırır beni memnun eder
ama artık nöbetin bir başka arkadaşa devredilmesinde belki aktivitenin artırılması hususunda fayda olacaktır bu bakımdan hepinize teşekkür eder saygılarımı ve sevgilerimi sunarım.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Evet. Şimdi hocam ayrılmadan önce ibra gerekiyor belki ibra etmezlerse ayrılamazsınız ibra edilmeniz lazım. Ondan sonra
istifa. Evet öncelikle bu güne kadar bu hizmeti yürüten özellikle Temel
YEŞİLYURT hocamız, Şaban Ali DÜZGÜN bey ve Ahmet İshak bey gerçekten
çok düzenli hiç aksatmadan iptal olmaksızın yürüttüler. Yani anabilim dalı
olarak biz bu üç hocamıza çok büyük bir teşekkür borçluyuz. Şükran borçluyuz
bir alkışlayalım. Şimdi tabi site yönetiminde bir şey olabilir yeni değişim olabilir ama benim kanaatim dergi yönetiminde özellikle Temel bey ile Şaban Ali
beyin bu işi gerçekten çok iyi götürüyorlar ve onların böyle dakik çalışmaları
sayesinde dergi hiç aksamadan yürüdü şimdi iyi biliyorum Şaban Ali bey eğer
yazı azsa hemen fakültede hocalara görevler veriyor bir hafta içinde hemen
yazılar yazılıyor dergiler yine çıkıyor onun için yine çok teşekkür ediyoruz.
Dergide ki o abstractları hoca kendisi yazıyor bu nedenle eğer uygun görürseniz dergi yönetiminde iki hocamız kalmak üzere ben değişebilirim veya.
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN: Ben ücretimin artırılmasını istiyorum.
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Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Para topluyoruz ya... Evet bu tabi Ahmet İshak
bey de çok meşgul ama şimdilik ona bir yardımcı ve bizim fakültemizde Mehmet BULGEN diye bir arkadaşımız var bu konulardan çok anlıyor meraklıda
Ahmet İshak beye bu arkadaşımızı da yardımcı olarak verelim. Belki şu da üzerinde ki işlerin bir kısmını ona aktarabilir ama yine biz Ahmet İshak beyin bu
yöneticiliğini istiyoruz arzu ediyoruz. Evet peki o zaman dergi yönetimi bir
ilave ile yani dört kişi idi biz ona bir de Mehmet BULGEN i ilave ediyoruz dergi
yönetimi tamam.
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİR: Hocam gözden kaçan bir nokta var
dergi editörlüğü dergi yönetimi ayrı bir iştir. Yani o ister sitede ister başka bir
yerde dergi editörlüğüdür. O yazıların toplanması hakeme gönderilmesi ayrı
bir şey. Sitenin yönetimi ise Saim YEPREM hocamın başkanlığında siz Isparta
dan Musa KOÇAR hocam ve bendeniz vardım. Şu anda bu sayıya eksiltme
yaparak ya da yapmayarak Mehmet BULGEN hocayı önerdiniz. Durum budur.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Peki yani hocam eğer isminiz bulunursa memnun oluruz.
Prof. Dr. Saim YEPREM: Fiilen bu sitenin yönetiminde Ahmet İshak bey
vardır onun dışında ne benim ne Musa KOÇAR'ın onun dışında pek fazla iş
yok. Site yönetimi Ahmet İshak da ve yapılması gereken şeyler onda düğümleniyor. Mehmet BULGEN'i de yardımcı verdiğiniz zaman mesele tamamlanıyor.
Eğer zat-ı âliniz o nazım rolünüzü devam ettirdiğiniz sürece bizimkiler sadece
görüntüden ibaret.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Hocam benim bir önerim var eğer kabul ederlerse. Madem siz ayrılıyorsunuz Ahmet Saim KILAVUZ hocamızı...
Prof. Dr. Saim KILAVUZ: Hiç mümkün değil.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Hocam sizden aynı Saim bey hocamız gibi sadece isminiz bulunacak. Biz bir hizmet istemiyoruz.
Prof. Dr. Saim KILAVUZ: Şu an ki görevim itibariyle mümkün değil.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Öyle mi?
Prof. Dr. Saim KILAVUZ: Ama marka isim istiyorsanız THY Ahmet İshak ama onun dışında öbür arkadaşlarımız olsun.
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Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Tamam. Peki o zaman Musa beyi de ibga ediyoruz. Ahmet İshak bey, ben bulunayım Mehmet BULGEN ve Musa KOÇAR
aynen devam etsin.
Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ: Benim bir önerim var en kıdemli hocayı seçelim emekli olmayan.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: İşte en kıdemli hocamız emekli olmayan Süleyman hocamız
Prof. Dr. Süleyman TOPRAK: Ben ne yapacağım.
Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ: Hiç bir şey yapmayacaksınız hocam, evet
en kıdemli hocayı yapalım
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Tamam eğer kabul ederlerse tabi ki şeref duyarız.
Prof. Dr. Süleyman TOPRAK: Yani teknolojik olarak bir yardımda bulunamam ama Saim bey gibi isim bulunacaksa amenna.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Tamam o zaman öyle yapalım Süleyman bey ile
bu sitenin başkanı olarak... Hukuki bir sorumluluk olursa o zaman sizin adınızı
veririz... Diğerlerini biz yürütürüz hocam... Evet bir de emekli hocalarımızdan
parayı toplarsınız... Evet peki yani dergiyle ilgili problemlerimiz bunlardı. Herhalde de hallettik. Kendi konumumuzu da koruduk. Buyurun...
Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU: Burada bir arkadaşımıza görev verelim
burada ki profesörlerden para alsın kim ne kadar verirse. Yüz liradan az olmasın.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Hocam kimi görevlendirelim Özcan hoca, hocam
bu işi Özcan bey çok iyi becerir. Tamam Özcan bey, bu işi halleder peki o zaman profesörlerden hocam miktar belirtmeyelim yine hocalarımız...
Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU: İki yüz de olur tabi Allah Allah
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Tamam, sonra akşam otelde olur yemekte olur.
Tamam evet tamam. Şimdi son maddemiz gündemde ki son maddemiz önümüzde ki yıl bu toplantı nerede yapılacak konusu ne olacak bunlardan önce
acaba önümüzde ki yıl acaba bu toplantıların formatında bazı değişiklikler yapsak mı diye düşünüyoruz. Şimdi Bekir TOPALOĞLU hocam bu konuda kısa bir
açıklama yapacak. Sonra da müzakere edebiliriz yani diğer arkadaşlarımız is-
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terlerse. Fikirlerini beyan ederler onu kararlaştırdıktan sonra konu ve toplantı
yerini konuşabiliriz. Evet.
Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU: Şimdi efendim. Bu işe ilk başladığımız
zaman İlahiyat Fakültelerinin sayıları çok azdı. Şu anda zannediyorum en kalabalık katılım şimdi burada oldu bundan önceleri neyse biraz daha fazla artarak
gitti. Ne bileyim yani şimdi Malatya'ya dışarıdan gelenlerin sayısı belki iki yüz
civarında mıdır. İki-üç sene sonra her sene artmak suretiyle üç yüz-dört yüz
olması çok uzak bir şey değil bu zor burada açılışta konuşmalar yapıldı teşekkürler yapıldı o teşekkürlerin içinde epeyi esma zikredildi.. Falan filana teşekkür bu teşekkürler bedava değil. Demek ki ama burası çok gelişmiş bir yer maşallah çok memnun olduk iş adamları var fakat bu imkanlar her zaman her
yerde olmayabilir. Diyanet vakfı her zaman yardım ediyordu bu sene etmedi.
Mehmet GÖRMEZ, Hadis alanında profesör onların toplantısında bile para
vermedi. Onların da bir çok işleri problemleri var. Şimdi biz burada epeyice
günden bu yana istişare ettik bu toplantının geleceği ne olacak üç yüz kişi dört
yüz kişi bir araya gelecek ne olacak zaten bu gidişle herkes kendi parasıyla
geliyor gidiyor. Görevli olanlar galiba bir harcırah gibi bir şey alabiliyorlarsa
alıyorlar. Burada önemli olan oteldir yatak parası. Biz konuştuk dedik ki katılımcı bunu kendi sağlasın. Onun dışında yemesi içmesi var oradan buraya buradan oraya bir şehir içinde taşınması var onlar karşılanır hangi ilde olursa
onlar karşılanır ama kim gelecek olursa onlar kendisi ailesi veyahutta kızı oğlu
varsa katılımcı otel parasını ödesin bu da iki gecedir belki en fazla üç gecedir bu
da öyle çok fazla bir şey değildir. Böyle düşündük başka da bir kaynak yok.
Cenab-ı Allah gökten su indiriyoruz buyuruyor ama para indiriyoruz buyurmuyor. Başka da bir şey yok bizim düşündüğümüz budur. Fikirler serbesttir
tabi düşünülebilir.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Teşekkür ederiz hocam, şimdi tabi ben öncelikle
ev sahibi fakültemize ve Sayın Dekana çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda teorik olarak biraz yardımcı oldum onun için de yani bunun özellikle
mali boyutuyla ilgili çok sıkıntı çektiler sonunda tabi Malatya'nın âl-i cenaplığı
bu işi halletti. Ben Hulusi beye ta bundan beş ay önce böyle bir öneride bulundum dedim ki biz böyle bir şey yapalım. Dedi ki hocam Malatya bunu yaptırtmaz dedi. Bu Malatya da olmaz dedi. Şimdi de nerede yapacağımız belli olma-
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dığına göre hangi fakültede yapacağımız belli olmadığına göre bu prensip kararını önce alıp sonra fakülteyi belirlersek bundan sonra ki yıllarda bu iş böyle
devam eder. Eğer hocamın teklifi hususunda söz almak isteyen varsa söz vereceğim yoksa sükut ikrardandır sözüyle bunu kararlaştırmış olalım.
Prof. Dr. Abdulgaffar ASLAN: Şunu da ilave edebilir miyim?
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Buyurun
Prof. Dr. Abdulgaffar ASLAN: Şimdi bazen maddi sıkıntı söz konusu
olmazken yer olarak otel konaklama problemi göz önüne alınarak bu hususu
değerlendirmek gerekir. Teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Evet bakıyorum. Söz almak isteyen yok yani dolayısıyla bu konu kararlaştırılmıştır önümüzde ki yıldan itibaren toplantımız
nerede olacaksa ev sahibi fakülte yeri organize edecek bulacak pazarlığını yapacak ama toplantıya katılanlar o ücret ne ise onu fakülteye ödeyecekler onlar
da o kurumla bu işi halledecekler. Artık hocalarımız fakültelerden ödenek almak yollarını şey yapıp oradan ödenek alarak bu masrafı karşılayabilirler.
Şimdi ikinci husus bununla ilgili önümüzde ki yıl hangi konuyu sempozyum
konusu ne olacak bu konunun tespiti ile ilgili müzakeremiz var. Konu önerileri
varsa önce onları isterseniz alalım sonra öneri sahiplerine önerilerini açıklamaları izah etmeleri için söz verelim ve sonra da oylayalım ve konu tespitini de
böyle yapmış olalım eğer müsaade ederseniz. Evet önümüzde ki yıl için öneri...
Evet Bekir TOPALOĞLU hocam evet arkada kim var tamam getir hocamız şey
yapsın...
Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU: Efendim geçen bir kaç ay önce Diyanet İşleri Başkanlığı bir kaç arkadaşı davet etti fakültelerden. Kelam anabilim dalına
mensup arkadaşlardan konu şu Diyanet İşleri Başkanlığına bir çok soru soruluyor. Binlerce sorular işte internette şurada burada soruluyor. Acayip şeyler öyle
sorular var ki orada bulunan Din Yüksek Kurulu üyeleri bir araya gelseler dahi
her alanında uzmanı yok istişareye ihtiyaç var ne olacak ne cevap verilecek
onlar bir toplantı düzenlediler biz akaid alanıyla ilgili konular idi konu. İşte
epeyice hoca vardı orada Saim bey de vardı zaten daha başka hocalar vardı
orada bazı şeyler konuştuk. Daha sonra onlar bize bir seçim ile internetten herhalde göndermek suretiyle iki bin kadar akaitle ilgili soru gönderdiler. Yani
kelam dersek kelam da içindedir on bin kadar soru varmış onların dosyalarında
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halk bunu soruyor. Ben şahsen bu sorulara epeyice göz gezdirdim ve emin olun
duygulandım. Belki birkaç tanesi laf olsun diye sorulmuş ama çoğu öyle değil
bir defa kim soruyor adı soyadı ne iş yaptığı var. Efendim ondan sonra eğitim
seviyesi var çok enteresan sorular. Sorular bana samimi geldi ve enteresan bir
kısmı manasız gibi onlar önemsiz ama onun dışında önemli sorular. Bazı problemler vardı. Zannediyorum tabiin döneminde derlerdi ki ben kitaplarda okudum bu çok zor bir soru. Bu soru Hz. Ömer'e sorulsa Bedir ashabını toplar istişare ederdi. Böyle ibareler gördüm. Tabi İslam fütuhatı genişliyor yeni problemler çıkıyor neye nasıl cevap vereceksiniz. Bu soruların da epeyice bir kısmı
bizim insanımız Amerika’ya gitmiş Almanya'ya gitmiş onunla görüşmüş bununla hısımlık yapmış bu arada akaitle ilgili bu arada belki o on binin yarısı
fıkıhtır. Çünkü fıkıh her alana yaygın bir şey Müslümanın. Ama bunlar bizim
için. Ben bunlara baktım bana sorulsa ben bunlara bir kısmına tatminkar cevap
veremeyebilirim. Mesela adam soruyor diyor ki benim hanımla hanımların
soruları çok fazla dikkatimi çekti galiba onlar daha çok. Ben diyor dört-beş yaşında bir oğlum var bir de kızım var çocuğum var bana soruyor Allah nerede
şunu bilir mi İngilizce bilir mi ben oğluma kızıma Allah hakkında din hakkında
nasıl bilgi verebilirim. Yani şahsen ben o konuda hiçbir şey bilmiyorum ama
bunların da şeyi bulunur. Onun için ben düşündüm dedim ki bir yıl sonra ki
konu bu olsun. Nasıl olsa halkın soruları bağlamında günümüz Kelam problemleri mesela kafamıza göre bazı problemler ileri sürüyoruz onları ama bu
yaşayan insanların ve dini yaşamakta olan insanların meseleleri problemleri.
“Halkın soruları bağlamında günümüz Kelam problemleri” Yalnız bunun için
bir heyetin kurulması lazım. O iki bin soru kendilerine verilmeli onlar bunları
incelemeli ve gruplara ayırmalı kendilerine göre biliyorsunuz bu iman esasları
altı ona göre ayırabilir. Ona göre ayırsa bile yine de hiçbirine girmeyen ama
yine de inançla ilgili konular var. Bazı sorular var fıkıhla da biraz ilgisi var ama
ona bizim cevap vermemiz gerek kanaatine vardım o gruplandırılmalıdır. Ondan sonra da bunlar belli olur ben şahsen biraz çalıştım bu konuda ne nasıl
olabilir çok kaba bir taslak yaptım bu kurulacak olan kurulun bir üyesi olamam
çok işlerim var acil mutlaka gruplar halinde yürüttüğümüz işler var ama onlara
bedava istişare de bulunurum. Bana gereğinde sorarlar şunu şöyle yapalım fikir
verebilirim. O nerede olacaksa oraya böyle bir kurul kurulmalı bana göre böyle
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bir konu olmalı o sorular bildirilir sonra bizim şeyde yayınlanır. Efendim bildirilir önümüzde ki yıl şu sorular var mümkündür ki biz önümüzde ki yıl bunların hepsini müzakere edemeyiz tabi bunlar bu konular da biraz taksim edilebilir. Diyelim ki filan konuda filanın bir tebliğ sunması gerekir. O mutlaka tebliğ
sunması gerekir diyorduk ama ondan sonra yazanlar olabilir. Öyle bir görevlendirme de yapılır belki bir sonra ki yıla bile taşabilir bu konular. Bunlar hayatın içinden çıkmış sorular böyle zihni tarihten gelmiş şeyler değil. Ben bugün
yine arkadaşlarla müzakere ederken dedim ki belki bu sorular bize Kelam ilminin konularının genişlemesine de yardımcı olur. Yeniden bazı konular zannediyorum tasavvufla ilgili ama bizim ele almamız gereken meseleler var fıkıhla
ilgili bizim kanaatimizin bulunması gereken meseleler var. Bizim de ufkumuzu
belki açar diye düşünüyorum bu kadar.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Evet başka öneri var mı konu önerisi. Bakıyorum
el kaldıran yok o zaman hocamızın ifade ettiği halkın soruları bağlamında
“Günümüz kelam meseleleri veya problemleri”. Bu konuyu oylarınıza sunuyoruz. Edenler... Kabul edilmiştir. Şimdi bir konuyla ilgili tasnif heyeti var ama bir
sempozyum düzenleme kurulunun olması gerekiyor. Bir defa ondan önce şunu
ifade edeyim önümüzde ki yılın ev sahibi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Dolayısıyla düzenleme kurulunda otomatik olarak orada 3 tane kelam hocamız var Ömer AYDIN, Ramazan YILDIRIM ve Hikmet bey bu üçü düzenleme kurulunda olacak buna ilaveten diğer fakültelerden üç tane daha eleman
arkadaşlarımıza yardımcı olmak üzere verelim. Hocam bu üç eleman aynı zamanda tasnif elemanları da olursa artık düzenleme kurulu soruların tasnifini
filan yapar. Benim bir önerim var bu Din İşleri Yüksek Kurulundan da kaynaklanan bir problem olduğu için burada Din İşleri Yüksek Kurulu üyemiz var
Ramazan bey, Ramazan ALTINTAŞ aynı zamanda N. Erbakan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Bu üç kişiden birisi Ramazan bey olsun derim.
Diğer iki kişiyi o zaman sizin önerilerinizle yapalım. İkincisi hakikaten de hocamızın çok büyük katkısı olur orada YURDAGÜR hoca, ha bir de Temel
YEŞİLYURT hocamız bu konuda çalışıyor dedi Cağfer bey Temel bey gıyabında... Evet o zaman önümüzde ki yıl İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde
ki üç öğretim görevlisi hocamıza ilaveten Prof. Metin YURDAGÜR hocam, Prof.
Ramazan ALTINTAŞ hocamız, ve Prof. Temel YEŞİLYURT hocamız düzenleme
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kurulu üyeleri olarak seçildiler kendilerine hayırlı olsun. Cağfer bey diyor ki
isimde Kelam yerine inanç problemleri diyelim bence doğru.
Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ: Halkın Kelam problemi yok inanç problemi
var.
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ: Tabi. İnanç tamam. Efendim ben tekrar ben
kendi adıma ve sizlerin adına ev sahibi fakültemize teşekkürlerimi arz ediyorum. Gerçekten onların bu güzel organizasyonu olmasa bu toplantı böyle olmazdı. Ve son oturumumuz değerlendirme oturumu oturum başkanımız Prof.
Dr. Ahmet Saim KILAVUZ hocamızı davet ediyorum ve biz size teşekkür ediyorum.
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Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ: Sevgili arkadaşlarım, iki günlük yorucu bir faaliyetin ardından değerlendirme oturumuna gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle tabi bu kadar kalabalık bu kadar misafiri ağırlama şerefini bizlere bahşeden İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Dekanlığına başta Saffet SANCAKLI
hocamıza, Hulusi beye, Mustafa beye ve katkıda bulunan diğer arkadaşlara
teşekkür ediyoruz hem ev sahipliği hem de böyle düzenli olarak icra edildiği
için. Hemen oturuma geçmek istiyoruz değerlendirme oturumunda görev alacak hocalarımı kürsüye arz ediyorum. Evet İlyas bey zaten raconu kesti hocam
altı dakikayı geçmesin kişi başı. Otuz dakika da bitirin dedi. Buyurun hocalarım... Evet Hüseyin ATAY hocam, Şerafettin GÖLCÜK hocam, Ahmet
AKBULUT hocam, Ramazan BİÇER hocam ve Saim YEPREM hocam... Evet
hemen değerlendirme konuşmalarına geçiyoruz. İlk konuşmacımız mesleğimizin piri, piri mütekellimin Hüseyin ATAY hocamız, hocam önceki oturum başkanı altı dakika diye nasb etti. Bende tebliğ ediyorum size. Hocam buyurun...
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Değerlendirme Konuşması
Prof. Dr. Hüseyin ATAY
İki gündür kafanız ilimle doldu. Şimdi ben size fakülteye girdiğimden
zamanımıza kadar olan ilmi kelamın tarihçesini ve serüvenini anlatmak istiyorum. Burada kendi hayatımdan bir yaprak olarak adlandırdım böyle bir not
çıkardım. Şimdi kısaca yapıyorum 1956 senesinde Ankara İlahiyat Fakültesine
İslam Felsefesi asistanı oldum. Biliyorsunuz ben Bağdat’dan mezun olmuştum.
Bağdat da iken her hafta konsolosluğa giderdim. Konsoloslukta ki zat her zaman bizi tehdit ederdi. Sizi polise vereceğim askerlere göndereceğim sizi diye.
Sonra tabi askere bizi gönderemediği için şunu söylemeye başladı. Ya siz efendim Türkiye'ye gideceksiniz köyde odun kırarsınız dedi bize. Tabi biz yine
dinlemedik tahsilimizi bitirdik. 1951 senesinde çok daraldık çok sıcaktı gittik
dedik ki efendim biz Kerkük tarafına gideceğiz. Ne emredersiniz ya bizim böyle sormamızın manası nedir çünkü orada komünistler çoktur bilmem bir komünistle arkadaş olursak bizim aleyhimize ileride not olur ondan emin olmak
için bizim nereye gittiğimizi onlara haber veriyoruz ki bizden haberleri olsun.
Yani biz devletin aleyhine çalışan herhangi bir guruba dahil olmadığımızı bu
şeklide ortaya koymak istedik. Müsteşar bize dedi ki “ya dedi niye Türkiye'ye
gitmiyorsunuz”. Dedik ki “gittiğimiz zaman gelemezsek tahsilimiz yarı kalacak. Tahsilimizi bitirelim ondan sonra gideriz bir daha dönmeyiz”. Ama aramız
çok iyi idi. Bizleri de çok iyi tanıyordu. Özellikle de ben ve kardeşim çünkü biz
ilkokulu İstanbul da bitirmiş ve o şekilde orta okula liseye kaydolmuştuk. Dedi
ki ben size resmi talebe pasaportu vereceğim. Suriye'den de size parasız vize
alacağım Türkiye'ye gider misiniz dedi gideriz dedik. İşte o şekilde Türkiye'ye
geldik. Ve Türkiye'de de o talebeliğimizden istifade ettik. Bu şekilde ama 1954
senesinde mezun olduk şimdi bizim Bağdat'ta o zaman da üniversite yok. Fakülteler var hep ayrı fakülteler. Bizim Külliyet-il Şeria o da İlahiyat Fakültesinde ama ayrı bir fakülte onun da nizamı diğer fakülteler gibi. Ama tabi Türkiye
ile Irak arasında kültür anlaşması var. Şimdi biz bu kültür anlaşmasından isti-
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fade etmek için gittim bizim hocamız vardı Arapça nasıl öğretilir hocamız vardı
o oradaki Talim Terbiye'nin müdürüydü. O da dedi ki efendim siz bize İlahiyat
Fakültesi liseden sonra dört senedir diye bize bir kağıt vereceksiniz. Dedi ki
Hüseyin siz gidin biz göndeririz dedik ki hayır biz alacağız öyle döneceğiz. Bir
ay daha kaldık biz o kağıdı resmen aldık altıncı Irak kültür topladık o kararı
aldık geldik. Türkiye'ye geldik ama Türkiye'de bütün polisler bizim arkamızda
niye askere gitmiyorsunuz diye. Neyse gittik efendim şeye askerlik şubesine.
Askerlik şubesinde baktı ha bunlar İlahiyat Fakültesinde, İlahiyat Fakültesindekiler de askere alınır çünkü o zaman herkes askere alınmıyor öğretmene ihtiyaç
var. Baktı altında filan Arapçası var dedi nedir bunun altında ki dedim ki Bağdat İlahiyat Fakültesini bitirdim. Gitti içeride müdüre sordu peki dedi o şekilde
yedek subaylığımızı da yaptık yedek subay olduktan bitirdikten sonra müracaat etik Milli Eğitime. Üç ay Ankara ya gittik geldik toplanamıyor orada ki
Talim Terbiye çünkü sonradan öğrendik adam göndermişler Bağdat'a bizim
oradaki durumumuzu inceletmişler. Bakmışlar efendim bir sakınca yok ve o
şekilde bizim diplomamızı kabul ettiler. İşte bakınız biz akıllıca hareket ettik
çünkü biz işleri biliyorduk. Devletin felsefesini biliyorduk anladık ona göre
bizde devletin felsefesine aykırı hareket etmedik. Sonra tabi bir sene adaylık var
bir sene sonra asla geçeceksin. Fakülte bana dedi ki Hüseyin bey siz dedi üniversiteyi bitirdiniz mi üniversite kaç senedir iki olur üç olur dört olur. Sen işte
bize dört olduğuna dair bir kağıt getir işte biz Bağdat'ta iken dört sene yaptırdık ya onun da işte faydasını gördük. Aman efendim Milli Eğitime gittik bizim
Ankara Milli Eğitim getirdik şey yaptık asaletimizi tasdik ettirdik. Şimdi bakınız Noter Müdürü benim evrakımı görünce diplomamı dedi ki İlahiyatçı. Ya
dedi Kuran-ı Kerim de namaz beş vakit yok ne dersin sen bu işe? Ben dedim ki
Kuran'da olduğu zaman siz kabul edecek misiniz beş vakit namazı? Dedim ki
namazın

vakit olduğu Kuran'dan daha kuvvetlidir. Çünkü peygamberimiz

hacda yüz bin kişiye namazı kıldırdı. Halbuki o zaman Kuran-ı Kerim yüz kişi
tarafından okunmuyordu. Anlatabiliyor muyum? Böyle sonra uzatmayayım.
1968-69 senesinde Doçent oldum. O zaman da İslam Felsefesinde üç kişi olmuştuk ben, Cavit SUNA bir de İbrahim Ahlak ÇUBUKÇU. Kelam dersi Mezhepler
Tarihine bağlıydı. Şimdi nasıl İslam İnanç Esasları varsa böyle lüzumsuz bir
dersti. Kimi bulurlarsa o okutuyordu. Yaşar bey Allah rahmet etsin Yaşar
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KUTLUAY Mezhepler Tarihi Kürsüsü Başkanıydı. Beni çağırdı sen dedi gel
dedi bizim kürsüye ve Kelamı okut dedi bende kabul ettim. 1968 de Mezhepler
Tarihi Kürsüsüne geçtim. Ve o sene de Yaşar bey vefat etti. Ben kürsünün başkanı oldum. Kelam dersini okutuyordum bir de Usul-ü Fıkıh'ı okutuyordum.
Şimdi tabi Neşet beyle aram çok iyi şeye gittim. Necati bey Konya Yüksek İslam
Enstitüsünde mantık dersine giriyordu. Bir sene nereye gitti Pakistan'a mı gitti
1971 senesinde Konya Yüksek İslam Enstitüsünde Mantık dersine gittim. Döndüm Neşet beyi ziyaret ettim. Kendisi Dekan dedi bana Hüseyin ne var ne yok?
Aynen bana şu ifadeyi kullandı. Öyle bir rüzgar esecek Yüksek İslam Enstitüsü
kapanacak Ankara İlahiyat zor kurtulacak. Çünkü Enstitü hiç hoşuma gitmedi.
Enstitünün öğrencisi iki üç guruba ayrılıyor sabahtan bir kısmı ders yapıyor
ötekiler geziyor tozuyor çünkü Yüksek İslam Enstitüsünün programı tam lisenin programı hocalar lisenin hocası talebeler tabi ki bıkıyor. Aynı dersleri okuya okuya bu şekilde görünce gittim o zaman ki Din Eğitimi Müdürüne gittim
hiç tanımadığım bir zat dedim ki beyefendi dedim siz bu İslam Enstitüsünü
açtınız ama bunun bir hocası yok. İlimden zarar gelmez dedi. Sizin mutlaka bu
öğrencilere bir hoca bulmanız lazım dedim. Ben bu şekilde mücadeleye başladım. Sonra 1970 senesinde yine Neşet bey Dekan bir gün dedim ki hocam dedim Türkiye Cumhuriyeti’ne yapmış olduğu inkılâplar ne için tutulmadı? Anlatabildim mi tabi ben bunu sorduğum zaman da beni çok iyi tanıdığı için bunu
Atatürk'e düşmanlık için söylemediğimi biliyor. Dedi ki niçin durdurulmadı
dedim ki çünkü bunlar gerekçesiz yapıldı? Gerekçesiz yapıldığını nereden çıkardın? Çünkü askerler gerekçesiz yaptı ben emir verdim oldu bu şekilde yapıldı bunlar gerekçesiz. Bunu bileceksin. Sonra şunu biliyordum 1840 senesinden tanzimattan 1920 ye kadar çok değişiklikler yapıldı medreseler de yapıldı
ama bizim medrese hocaları bunlara gerekçe hazırladı onun için 1840’dan o
zamana kadar olan yeniliklere kimse itiraz etmedi buna tutundu. Çünkü gerekçeliydi. Dedim ki işte hala biz bu inkılâpların gerekçelerini yazabilmek için
münakaşa etme hürriyetine sahip değiliz. Bunu bileceksin ona göre hareket
edeceksin.
Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ: Hocam çok mu daha çok güzel konuşuyorsunuz da şimdi on dakika oldu biz altı demiştik. Şerafettin hocam üç da-
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kikasını verdi dokuz,üç dakikasını da Saim hocam Saim biliyorsunuz oruç tutmak anlamına da geliyor ya üç dakika da o veriyor hocam.
Prof. Dr. Hüseyin ATAY: Bizim konuşmamızı siz konuştunuz. En azından benim şimdi on beş dakika konuşmam lazım.
Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ: O zaman Ramazan Hocamın üç dakikası vardı o da az konuşacak Ahmet bey de hamd ediyor buraya çıktığına üç
dakika da oradan değil mi efendim. Hocam bir on dakika daha o zaman. Size
on dakika daha veriyoruz.
Prof. Dr. Hüseyin ATAY: Tamam teşekkür ederim. Şimdi tabi ben kürsü
başkanı olunca, İstanbul da ki arkadaşlara sertifika yaptırıyordum. Ben onu
çağırdım. Ankara'ya çağırdım onu. Mezhepler Tarihi Kürsüsü Başkanı oldu.
Ben o zamanda Kelamı ayırdım Kelam Kürsüsünü kurdum. Ve kelam Kürsüsüne seçildim. Kelam Kürsüsünü kurdum ve Kelam bu sayede gelişti. Kelam
dersi başladı. Anlatabiliyor muyum tabi bu şekilde Kelam Kürsüsünde ilerlemiş
oldu. Ve 1977’de Sabah Gazetesinde uzun bir makale yazdım. Her üniversite de
bir İlahiyat Fakültesi tabi şunu da anlatmam lazım. 1957’de İmam Hatip okulları ne olacak diye bir komisyon kuruldu. İmam hatip okullarının konfederasyonunun seçmiş olduğu yedi kişilik bir heyet vardı o heyetin içinde bende vardım. Üç fikir vardı. Birisi benim fikrim, birisi Tayyip beyin fikri, birisi de Mustafa beyin fikri. Ezher de okumuş Diyanette vazifeliydi. Sonra Millet Vekiliydi
şimdi ben İmam hatip okullarının Üniversiteye alınmasına taraftardım. Mustafa
Bey köylerde imamlar yoktur İlahiyat Fakültesine almak istiyorum dedim. Ama
Tayyip hoca hayır dedi İlahiyat Fakültesine bu dinsiz hocalara ben vermem
dedi. Anlatabildim mi işte bu gibi günlerden geldik geçtik. Şimdi tabi 1972 senesinde devam ediyordu Dekanlığa Neşet Bey dedim ki iyi bir İlahiyatçı yetişmesini istiyor musunuz? Ben o zaman doçenttim. Evet dedi ne yapacağız dedi
Hüseyin? Ama o bana çok güvenir. Dedim ki fakülteyi beş sene yapacağız. İlk
üç senesi müşterek diğer dört ve beş Tefsir, Hadis ve Kelam-Felsefe bölümü
olacak. Peki dedi programı yaptık. Üniversiteye gönderdik üniversite bir komisyon kurdu. Başında Semih TEKELLİ kendisi İlim Tarihi profesörü Arapçası
var. Dil Tarihte hoca bizi çağırdı “yav” dedi “niye dedi hazırlık yapmadınız? 5
sınıf yaptınız?” Ben dedim ki talebemizin bir sene kaybetmesini istemiyoruz
dedim. Peki dedi dikkat ediyor musunuz? Bir kelimeyle hazırlık kaldırdık sınıf
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yaptık. Çünkü hazırlık eğitimden sayılmıyordu. Beş sene olursa ne olur onun
kıdemi öyle olur. Onun için bu YÖK çıkana kadar bizim fakülte beş senelik idi.
Ve beş seneden mezun olanlar doğrudan doğruya doktoraya giriyorlardı. Anlatabildim mi? Evet efendim işte benimde benim fakülteye yaptığım budur. Fakültede YÖK çıkana kadar fakülteyi bu şekilde ben yönlendiriyordum diyebilirim. Tabi ben fikir söylüyordum ama o fikirler herkesin kabul edebileceği fikirler öyle kabul edilmeyecek fikirler değildi. Ben burada nasıl insanın iş yapacağını size anlatmak istiyordum. Ama ancak bu kadar imkan oldu. Teşekkür ederim.
Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ: Hocam bizde çok teşekkür ediyoruz.
Tabi hocamın bir diğer önemli hizmeti de 12 Eylül’den sonraki mevcut şu anki
anayasamızda din dersinin konulmuş olmasında zat-ı âlinizin önemli katkıları
diye biliyorum hocam. Yanlış değil herhalde değil mi hocam. Evet, hocam onun
için Allah razı olsun kendisinden çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Şerafettin
hocam var...

Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu
25-27 Mayıs 2012- Malatya

Değerlendirme Konuşması
Prof. Dr. Şerafettin GÖLCÜK
Allah adın zikrederim evvela... Hepinizi muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum. 1996 yılında mütevazî bir şekilde Konya da başlatmış olduğumuz
küçük Kelam ailesi toplantılarının en büyüğünü en ihtişamlısını Malatya'da
yaşıyoruz. Evet, bundan dolayı Allah'a şükrediyorum. Ve sizlerin her birini
tebrik ediyorum. Sizlerin katkısı olmasaydı sizler bunu benimsemeseydiniz bu
hale gelmeyecektik. Niye böyle oldu değerli kardeşlerim beni bağışlayın "İslam
dini dinlerden bir din değildir. İslam dini Allah'ın Hz. Âdem'e gönderdiği dindir. İslam dini Hz. Âdem’den peygamber efendimize kadar yüzyirmidört bin
veya ikiyüzyirmidört bin binlerce peygambere gönderilen dinin adıdır ve İslam
dini son olarak da Hz. Muhammed'e evrensel olarak kıyamete kadar baki olarak kalacak dinin adıdır." Kelam ilmi de ilmi disiplinlerden bir disiplin değildir.
Kelam ilmi usulid-dindir. Hz. Âdem’in öğrettiği usulid-dine bugün devam
ediyoruz. Hz. Muhammed'in öğrettiğini de biz bugün devam ediyoruz. Dolayısıyla biz Hz. Âdem’den Hz. Muhammed'e kadar geçen bütün peygamberlerin
sorumluluğunu üzerimizde taşıyoruz. Ve biz Hz. Muhammed'in ümmeti olarak
biz kelamla uğraşan ilim adamları olarak Hz. Muhammed'in misyonunu devam
ettiriyoruz. Biz ona karşıda sorumluyuz. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum.
İçimizde iyi en büyük bağış var. En büyük nimet var: bir;Kuran-ı kerim, iki;
aramızda canlı olarak yaşayan Hz. Muhammed'in sünneti. Dolayısıyla biz bu
büyük iki metaa layık-ı veçhiyle sahip çıkarsak: bir;sınıfta problemimiz olmayacaktır kendi adıma söylüyorum, iki;halkımızla fazla problemimiz olmayacaktır. Çünkü çözüm yolları bizim geçmiş kitaplarımızda olduğu gibi Kuran-ı kerim de olduğu gibi bugün de bunun nasıl çözülebileceğini biz az çok biliyoruz.
Şöyle bağlayayım. Allah'ın ihsanına mazhar olmuş kişileriz bunun karşılığını
vermekle mükellefiz dolayısıyla Kelam Anabilim dalına mensup olan sizler
bizler inşallah bunu daha ileri götüreceğiz. Bugün hem Türkiye'mizin hem de
insanlığın karşı kaldığı problemler için var gücümüzle çalışacağız. Allah bizden
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bunu istiyor Allah bunu yapmamız için bize güç vermiştir imkan vermiştir
ihsan da bulunmuştur. Dolayısıyla bu ihsanı bu fazl-ı kerem'i ne yapalım Allah'a karşı yerine getirmek için gayret sarf edelim. Bu arada evet Malatya’da ki
kardeşlerime teşekkür ediyorum bizi çok güzel ağırladılar. Gelecek sene inşallah İstanbul da buluşmak üzere sağlıkla afiyetle yuvalarınıza dönmenizi diliyorum saygılar sunuyorum.
Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ: Evet Şerafettin hocamıza da bu duygulu veciz konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çoğumuzun üzerinde
emeği var önemli emekleri var şahsen benim hem doktora hem doçentlik hem
de profesörlük jürilerimde yer aldı. Çoğu hocamızın da bu anlamda hem eski
hem yeni arkadaşlarımızın üzerinde emeği var. Allah kendilerine sağlıklı hayırlı huzurlu uzun ömürler nasip eylesin. Şimdi sırada dostumuz Ahmet
AKBULUT kardeşimiz var.
Prof. Dr. Ahmet AKBULUT: Sürem ne kadardır vaaz edeceğim biliyorsunuz vaazlarda sürem uzun
Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ: Efendim siz hocama vermediniz. Altı
dakika hocam...

Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu
25-27 Mayıs 2012- Malatya

Değerlendirme Konuşması
Prof. Dr. Ahmet AKBULUT
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Gerçekten Kelam İlmi, İslamî disiplinler içerisinde ilim olma hüviyetine
sahip tek ilimdir. Bu önemli ve anlamlı bir tespittir. Ancak buradaki tartışmalarda bu kurala uymadığımızı gözledim. Hangi anlamda bu kurala uymadığımızı belirtmek istiyorum. Kelamda üç tane temel parametremiz vardır. 1Ulûhiyette tevhid, 2-Allah-İnsan ilişkisinde nübüvvet 3-İnsanın dünyada yaptıklarından ve yapmadıklarından dolayı, öldükten sonra dirilerek hesaba çekilmesi yani mead. Kelamcı yorumlarını yaparken bu üç ilkeye aykırı olmamak
şartıyla yapmalıdır. Bu bence çok önemli bir durumdur. Doğrusu söz konusu
ilkelerin bu sempozyumda da dikkate alınmadığına tanık oldum.
Dinin sahibi ve göndereni Allah’tır. Yüce Allah insanla iletişimini kitap
aracılığıyla kurmaktadır. Allah’ın vahyi kitaptır. Peygamberin peygamberlik
görevi de bunu bize tebliğ etmek, yani bildirmek ve tüm insanlığa yaymaktır.
Onun peygamberlik görevi budur. Fakat ne hikmetse kelamcılar bile alternatif
bir vahiy kaynağı alternatif bir kanal açıyorlar. Tıpkı tasavvufçuların yaptığı
gibi. Aslında sorunlarımızı ilkesel olarak ele almak zorundayız.
Dinin ilkeleri kadar yorumları da hayatidir. Yorum deyip geçemeyiz.
İlkeler evrenseldir ama yorumlar yereldir, zamana ve mekâna aittir. Çünkü
dinin yaşaması için bu hayatidir. Ben bir örnek vermek istiyorum. Konuyu bir
örnek üzerinden tartışalım. Örneğin Endonezya'nın bir adası var Minankabu
adası. Burada Kadın Cumhuriyeti var. Ne demek kadın cumhuriyeti, yani müftü kadın, imam kadın erkeklerin araba kullanması yasak, hatta erkeklere mirasta bile kalmıyor. Bu durumu gerekçe göstererek, bazen kız öğrencilerime takılıyorum. Siz kadınlar erkeklerden daha daha zalim çıktınız. Biz, size yarı veriyorduk, sizler bize hiç vermiyorsunuz gibi. Burada önemli olan nokta, işin magazin tarafını bir yana bırakalım, bu yorumu yapanlar da Müslüman ve Kuran'a dayanıyorlar.
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Yorumun dindeki yeri çok önemlidir... Dini ilkeleri yorumlaması gerekenler de aslında kelamcılardır. Kelamcıların çok birikimli olması lazımdır. Bu
sempozyumda hocalarımızdan bazıları çeşitli alanlardaki uzmanlığın önemini
vurguladılar. Doğrusu bütün saçmalıklar nübüvvete alternatif kanallar açmak
suretiyle ortaya çıkıyor. Zaten bütün dinlerin temeli de nübüvvettir. Her din
bozulacaksa da nübüvvette bozulur düzeltilecekse de nübüvvet algısında düzeltilebilir. Sorunun temeli peygamberliktir. Mesela önemli bir sorudur, doğru
ile yanlışın toplamı doğru eder mi? Doğru etmez, ama başka bir şey eder. Doğruyu doğru olmaktan çıkarır. Biz ilkesel olarak Kuran’ın yanında sünneti saymak zorunda değiliz. Kuran teoridir. Sünnet pratiktir. Eğer siz, teori ile pratiği
aynı platformda sayarsanız, uygulama ile teoriyi ortadan kaldırırsınız. Bana
göre, İslam Ümmetinde de gerçekleşen husus budur. Bu tespit, sünnet karşıtlığı
değil, her şeyi yerli yerine oturtmanın gereğidir. Sözkonusu tespiti ben çok
önemli görüyorum.
Sözlerimi şimdi bitireyim Sayın Başkan itiraz edebilir. Buna mahal vermemek için bir apartman toplantısında bir komşumun bana sorduğu bir soruyu
ben de sizlere soruyorum Ben bu sorunun cevabını veremedim. Söz konusu
komşum “şaribu’l-leyl ve’n-nehar”, sadece Ramazanda onları bırakır camiye
gider. Bana soruyu sorduktan sonra, ben kendisine Fahreddin abi keşke Ramazanda da camiye gitmeseydin, dedim. Çünkü sorusunun cevabını veremedim.
Komşum, o gün bizim vaiz efendiyi dinlemiş. Vaaz hocamız da miracı anlatmış.
Komşum diyor ki, keşke bizim peygamberimiz Hz. Musa olsaydı. Ben onunla
başka tartışmaya girmiyorum Yani Hz. Musa da Hz. Muhammed de Müslümanın peygamberidir, demiyorum. Çünkü onun söylediği şey başka bir şey. Ne
için dedim Muhammed efendinin neyini beğenmedin? Doğrusu ben de bu tabiri kullandım. Dedi ki “ hiç aklı ermiyormuş”. Devam etti, “eğer bizim peygamberimiz Musa olsaydı, namazı haftada bir vakte indirir onu da pazara çevirirdi”
dedi. Görüyorsunuz ki burada çok önemli bir durum var. Benim hocam kürsüde dini anlatıyor, belli bir seviyesi olan insana (Ziraat İşleri eski Genel Müdürlerinden) bunu düşündürtüyor. Burada bizim sorumluluğumuz yok mu? Biz
dini insanlara en güzel şekilde tebliğ etmekten sorumlu değil miyiz? Maalesef
geçmişte yapılanları nakletmekle kelamcılık görevimizi yapmış olmuyoruz.

Değerlendirme  597

Görevimizi yerine getirmek için ilme sarılmak zorundayız. Geçmişimizi de
enine boyuna sorgulamak durumundayız.
Unutmayalım ki İslam Dininin bir numaralı kaynağı akıldır. Cenab-ı
Hakk aklımızı kullanmamızı istiyor, iki numaralı kaynağı da Kuran'dır. Çünkü
aklı olmayan Kuran’a muhatap değildir. Kısaca mükellef değildir. Mükellef
olmak, aynı zamanda sorumlu olmaktır. İnşallah mükellefiyetimizi yerine getirenlerden oluruz. Ben Malatyalılara ve Malatya İlahiyat Fakültesinde ki hocalarımıza gösterdikleri misafirperverlikten dolayı gönülden teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ: Hocam çok teşekkür ederiz. Hemen
zaten benim de bir adım Ahmet olduğu için çok konuşmuş oluyorum ama bizde derler ki dokuz Mehmet bir treni durduramamış ama bir Ahmet durdurmuş.
Yani sözü dinleyen kişiler de Ahmettir yani sözü dinlenen kişilerdir. Zamanında da bitirdiniz teşekkür ediyorum. Buyurun Ramazan Bey...

Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu
25-27 Mayıs 2012- Malatya

Değerlendirme Konuşması
Prof. Dr. Ramazan BİÇER
Teşekkür ederim Sayın hocam. Ben başka bir alana dikkat çekmek istiyorum alanlarla ilgilenen akımlar Türkiye'de ki oluşumlara giden takip eden izleyen üye olan insanların %99'u eski dinlerini terk ediyorlar. Yani bu alan bizimle
doğrudan ilgili biz bu alanda çok çalışmalar yapmalıyız. Ve bu alanda insanların duyarlılığını test ettik RTÜK diyor ki bu konuda tez yapın bu tezleri bize bir
rapor halinde sunun biz de onları işleyelim diyor. Bu alanda dikkat çekmek
istediğim bir iki oluşum var. Türkiye bazında konuşuyorum. Bunlar içerisinde
en tehlikelisi itikadi açıdan tehlikeli diyorum bizim Kelam ilmini ilgilendirdiği
için ve legal bir yapıda görünmesine rağmen İslamın tamamen aleyhinde yani
arka planda New-Agnopolis dediğimiz bir felsefe akım var birçok yerde ilanları
görünür batı da zararlı akımlar arasında değerlendirilir. O Türkiye'de ismini
değiştirerek Yeni Yüksekleme Kültür Derneği şeklinde felsefe dersini aktif felsefe işte bunlar da işlenen konular bildiğiniz kişilik geliştirici sloganlarla hareket
ediyorlar. Bunlar içerisinde Dünya Kardeşlik Birliği, Evrensel Birleşim Merkezi
ya da Mevlana Yüce Vakfı bir başkası Saintology ve son zamanlar da özellikle
Türkiye'de faaliyet gösteren ve tanıtım pazarlayan BİKA ve son olarak da Türkiye'de bizim vakıflar dernekler de kolaylıkla gördüğümüz NIP’ler ve Raiki…
Bu tür şeylerin sonuç itibariyle başlangıçta sunumlar çok güzel olabilirdi. Bu
kategoride değerlendiriyoruz ve bir Müslüman için Türkiye için zaten zararlı
çünkü Müslüman açısından itikadi yönden çok ciddi problem olduğunu düşünüyoruz. Ve bu konular kelamın ilgi alanı olduğu için bu konulara ağırlık verilmesi gerektiğini de özellikle vurguluyoruz. Son cümle hocam, bu tür yapılanların çoğu illegal görünümün altında af edersiniz legal görünümün altında
illegal olduğu için bizde yapılan tezlere baktığımda şu anda yapılıyor işte birisi
bu oluşumlardan birisini izliyor ama internet sitesine bakıyor ya da onların
halka yönelik kitaplarına bakıyor ve tatmin etmiyor yani istediğimiz sonuca
hatta olumlu bir oluşum olarak karşımıza çıkıyor. Oysaki bu gibi çalışmaların
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verimli olması için içlerinde çok iyi bilen giren birileri olmaksızın bu çalışmalar
verimsiz kalır ha bu konuda çalışılmış ve demek ki çok sorun değil diyerek de
hatta onların lehine çalışılmış olur. Bu alana ilgi ve dikkatlerinizi çekmek üzere
dikkatiniz için teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum.
Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ: Ramazan beye bu bilgilendirici tamamlayıcı katkılarından dolayı bizde teşekkür ediyoruz. Son değerlendirme
konuşmacımız Saim YEPREM hocamız buyurun hocam...

Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu
25-27 Mayıs 2012- Malatya

Değerlendirme Konuşması
Prof. Dr.M. Saim YEPREM
Efendim Sayın Başkan benim altı dakikamın üç dakikasını Hüseyin
ATAY hocaya vermişti. Ben üç dakika mı konuşacağım şimdi. Geri iade alıyorum. Efendim hepinizi saygı ve sevgi ile selamlarım. Ben iki önemli hususa
vurgu yaptıktan sonra sözlerimi bitireceğim. Bir arkadaşımız burada Kelamı
kelam olarak yapmak lazım geldiğini söyledi gerçekten fevkalade önemli bir
noktadır bu. Ben vefatı hicri 505 olan Gazalî'nin vefatından önce yazdığı son
kitap 1504’dür kitabın bitiş tarihi mukaddimesinde ki giriş kısmında ki bir espriyi nakletmek istiyorum. İlimleri tasnif ederken orada Kelam ilmini külli ilim
olarak vasıflandırıyor. Külli ilim dediği zaman kastettiği de diğer bütün İslam
ilimlerinin kendisinden bir şeyler alacağı onların hepsinin üstünde bulunan bir
ilim… Şümul itibariyle mevzu itibariyle metot ve olaylara bakış itibariyle külli
niteliğini taşıyan bir ilim. Hatta altında detay olarak da hadisçilerin tefsircilerin
fakihlerin hepsine kelam okutmanın lazım geldiğini de söylüyor. İslam ilimlerinin tamamının ilgilendiği alanın teolojik üst yapısını oluşturan bir ilim olarak
tanımlıyor diyor ki kelam ilmine bizim bu bakış açısıyla bakmamız lazım bunun canlandırılması lazım. Ve bunu ifade eden de bir piramidi işaret edecek
şekilde hepimizin bildiği külli bütün İslam ilimlerine tepeden bakan bir ilim
dalı şeklindeki tasnifidir. Hemen bir kaide koyayım yaşlı hocalarıma hitap etmiyorum gençler için söylüyorum bunu hatırlarında böyle bulunmalıdır Kelam
ilmi. Tabi böyle olduğu zaman sadece bir alana tıpkı hem mütekaddimun kelamcıların hem de müteahhirun kelamcıların ve çağımızda ki yeni kelamcılar
dahil olmak üzere günümüze kadar bu konularla meşgul olanların yaptığı gibi
vesail üzerinde devamlı yenilenmek en yeni vesileleri kullanmak suretiyle günün ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Bu konu birinci konu... İkinci bir konu sadece ihbardır. Bizim hocalığımızı yapmış olan bir muhterem zat var Allah rahmet eylesin. Ali Rıza SAĞMAN hoca, bu zat son dönem
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ders hocalarındandır. Medrese de Kelam-Felsefe bölümü mezunlarındandır.
Ayrıca Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul barosunda kayıtlı avukattır.
Mehmet Akif ERSOY'un talebesidir. Çok yönlü bir zattır. Hafız Ali Rıza
SAĞMAN benim neslim iyi bilir çünkü hocamız olur. Bu zatın kelamcılığını
çoğu kimse bilmez. Ama biz Hafız Ali Rıza SAĞMAN'ın kendi el yazısıyla bütün metrukâtını torunundan devraldık ve Hafız Ali Rıza SAĞMAN külliyatını
neşre hazırlıyoruz. Bir iki tanesi baskıya hazır hale geldi ki onlardan biri hocanın Kuran-ı Kerim mealidir. Çok orijinal ancak daha önceden basılmış olan bir
nüsha Mümin ÇEVİK tarafından basılmış olan bir nüsha maalesef bu arkadaşımız tarafından ya bilinerek ya da bilinmeyerek tahrif edilmiştir. Dipnotları
karıştırılmıştır baskıda. Bu büyük bir skandaldır o zaman ki basına da intikal
etmiştir biz bu hocanın el yazısını yazısıyla yazılmış orijinal metne sahip olduğumuz için o dipnotlarını da ilave etmek suretiyle baskıya hazırladık. Üzerinde
çalışma devam ediyor. İkinci bir husus hocanın İmam Ali ağzından “ruz-i ceza”
diye bir Kelam kitabı vardır. Manzum 1950’li yıllarda bunun birinci cildi basılmış ancak o ikinci ancak o ikinci cildi yine o meal gibi son derece uygun olmayan bir emek olmayan bir baskıyla yapılmış. Şimdi ikinci cildi de dahil olmak üzere üzerinde bir heyet çalışıyor. Orijinal el yazısı basılmak suretiyle
rahmetlinin inci gibi birde el yazısı var. Gerçekten İlahiyat Fakültesi öğrencilerimiz ve İlahiyatla ilgilenenlerin zevkle okuyacakları hem de bu yazıya karşı
mümareselerini artıracakları bir tarzda el yazısıyla olan orijinali onun karşısında onun okunuşu ve açıklamalarını hazırlıyoruz. Bu da kelam akaid konusunda
Osmanlı'nın son dönem medresesinde kelam alanında geldikleri noktayı göstermesi bakımından önemli bir metindir. Bu noktayı da haber vermiş olayım.
Allah'a iltica isimli İslam'a aykırı inançları reddeden ancak burada tasavvufa
karşı çok sert bir dil kullanan bir eserini de hazırladık. Benim Malatya'dan dönüp hocanın neden bu kadar sert bir tasavvuf eleştirisini yaptığını açıklayan bir
yazı yazmam gerekiyor. Bir tarafta hangi şartlar altında hoca bu kadar sert bir
dil kullanmıştır. Tasavvufa karşı bunu Diyanet İşleri başlığını taşıyan bir yayında neden yer alıyor bunu açıklamam gerekiyor. Uzun bir girişle… O da inşallah çıkacak. Efendim böyle bir toplantıya ev sahipliği eden Malatya Üniversitesi Rektör başta olmak üzere Dekanlarımız ve öğretim üyelerimiz Kelam Anabilim dalı arkadaşlarımıza bende çok teşekkür ederim. Gösterdikleri misafir-
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perverlik organizasyonda ki düzgün titizlik bütün her şey çok güzeldi. İnşallah
bundan sonra ki toplantılar bu güzelliğin devamını sağlar. Hepinize saygı sevgi
teşekkürlerimi arz ederiz.
Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ: Bizde Saim hocamızın vermiş olduğu
bu bilgiler için teşekkür ediyoruz. İhbarını istihbar ettik. Şimdi de sempozyum
kapanış konuşmalarını yapmak ve yarın ki Nemrut gezisiyle ilgili bilgi vermek
için sözü Yrd. Doç.Dr. Mustafa Bozkurt’a bırakıyorum.

Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu
25-27 Mayıs 2012- Malatya

Kapanış Konuşması
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOZKURT
Çok değerli misafirlerimiz hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.
Sempozyum düzenleme kurulu olarak davetimize icabet etmeniz bizleri çok
mutlu etti. Özellikle kitapları ile büyüdüğümüz emektar hocalarımızın aramızda bulunması bizler için bir övünç kaynağıdır.
İki günden beri kelamın önemli konularından biri olan “Gnostik akımlar
ve Okültizm” hakkında birbirinden değerli çok güzel tebliğler ve müzakereler
sunuldu. Tebliğ sunarak ve müzakerede bulunarak sempozyumumuza katkı
sağlayan tüm hocalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umarım bu alanda
bilim dünyasına önemli katkılar sağlanmıştır.
Sempozyumumuzun açılışında değerli hocamız Prof. Dr. İlyas Çelebi Bey
Hermetizm hakkında öz ve kapsamlı bilgiler verdi. Hermetizmin İslam kültürüne girişi ve tesirleri hakkında çok önemli tesbitlerde bulundu.
Birinci ve ikinci oturumlarda farklı din ve felsefelerde gnostisizm üzerinde duruldu konuyla ilgili önemli tebliğler ve müzakereler sunuldu. Yaşayan
son gnostik din olarak bilinen sabiilik hakkında bilgiler verilirken dünya sabiilerinin lideri olan Prof. Dr. Brikha NASOIRAIO’nın aramızda olması ve konuyla ilgili tebliğ sunması sempozyumumuza ayrı bir güzellik katmıştır. Buradan
kendilerine düzenleme kurulu adına tekrar teşekkürlerimi arzediyorum. Ayrıca
Sayın Nasoiraio’nın konuşmalarını tercüme ederek bizlere aktaran Prof. Dr.
Şaban Ali DÜZGÜN beye de teşekkürlerimizi arzederiz.
Sempozyumumuzun diğer oturumlarında “İslam düşüncesinde gnostisizim” ve “İslam kültüründe gnostik ve okülistik tezahürler” konuları farklı açılardan ele alınarak tartışılmıştır. Sempozyumumuzda her yıl olduğu gibi eğitim
ve öğretim konuları da farklı boyutlarda ele alınıp genel müzakerelerle tartışılmıştır.



İnönü Üniversitesi İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

606 Sekizinci Oturum

Değerlendirme bölümünde konuşmalar yapan kıymetli hocalarımız çok
önemli konulara dikkat çekerek sempozyumumuza ayrı bir perspektif ve derinlik kazandırmışlardır. Bizler düzenleme kurulu olarak emeği geçen tüm bilim
insanlarına katkılarından dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bizler şuna inanıyoruz ki sempozyuma hocalarımız sadece tebliğlerle katkıda bulunmamışlardır. Aynı zamanda burada bulunmaları sempozyum aralarındaki hararetli konuşmalar ve tartışmalarla kelam ailesinin zihin dünyasına önemli katkılar sağlamışlardır. Bu sempozyumların en önemli özelliklerinden birisi de bu fikir
teatileridir. Burada da bu teatiler için önemli fırsatların olduğunu müşahede
etmiş bulunuyoruz. Tebliğ ve bildiriler sona erdi fakat bu bilgi alış verişleri ve
fikri tartışmalar bütün hızıyla devam etmektedir.
Sempozumumuzun bilimsel ve akademik kısmı burada sona ermiştir. İnşallah yarın yapmayı planladığımız Nemrut dağı gezisi ve Battalgazi gezileriyle
ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum.
Nemrut dağına güneşin doğuşunu izlemek üzere çıkacağız. Herhangi bir
hava muhalefeti beklenmiyor fakat bu mevsimde ve gideceğimiz saatlerde oranın soğuk olduğunu biliyoruz. Bu nedenle duyurularımızda bunu belirtmiştik,
birçok misafirimiz hazırlıklı geldiler. Hazırlıksız gelen misafirlerimiz için de
yeterli sayıda battaniye temin edilmiştir. Nemrut dağı gezisine katılacak misafirlerimiz için gece saat 01.30 da ikamet ettiğimiz Remark Hill otelinden otobüsler kaldırılacaktır. Saat 11.00 gibi tekrar otelimize dönmeyi planlıyoruz. Gezi
esnasında kumanya ikramımız da olacaktır.
Nemrut dönüşü otelde kalıp nemruda gelemeyen misafirlerimizle birlikte saat 12.30 da otelden yine otobüslerle Battalgazi, Eski Malatya’yı gezmek için
hareket edilecektir. Tüm misafirlerimizin bilgilerine arz ederiz.
Hepinizi tekrar saygı ile selamlıyorum…
Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ: Bizde Mustafa beye çok teşekkür ediyoruz. Önümüzde ki sene Allah izin verir ömür verirse İstanbul'da buluşmak
üzere hepinize hoşça kalın diyoruz...
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