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BN HALDUN’UN ASABYET TEORS
VE GÜNÜMÜZDEK KARILIKLARI
Elnur Azimli,
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Din Sosyolojisi Bilim Dal Doktora Örencisi.
azimlielnur@gmail.com

ÖZET
bn Haldun 14. Yüzylda Kuzey Afrika’da yaam müslüman mütefekkir
ve bilim adamdr. O, slam medeniyetinin duraklamaya, gerilemeye ve
zayflamaya balad bir dönemde slam fikir ve ilim semasnda parlayan son
yldz olmutur. Kendisi etkili bir siyaset adam olarak hayatn iktidar kavgalar arasnda geçirmi ve böylece devlet ve yönetim alannda zengin tecrübe
kazanmtr. bn Haldun ilimi, dünya dörüü ve tecrübelerine dayanarak kendine has eserler ortaya koymu ve kavramlar gelitirmitir.
Bu çalmada bn Haldun’un Mukaddime isimli eserinde skça kullanlan
kavramlardan biri olan asabiyetin ne olduu ve modern dönemdeki karlklar
aratrlmtr. Asabiyet arap toplumunda cahiliyye döneminde kullanlan bir
kavram olarak yakn akrabay korumak ve gözetmek duygusunu ifade etmekteydi. bn Haldun bu kavram gelitirerek devleti kurmak, yönetmek ve yönetimde kalmak için asabiyet duygusunun önemini ortaya koymutur. Çalmamz kapsamnda bn Haldun’un asabiyet kavramn tarihden alarak günümüz
toplumlarnda karln bulmaya ve ilevsel hale getirmeye çaltk. Böylece
nihai amac mülk (iktidara gelme) olan asabiyetin günümüz modern ulus devletlerinde siyasi partiler eklinde somutlatn ifade ettik.
Orta asr devletlerinden farkl olarak demokratik kurallarla yönetilen günümüz devletlerinde yönetimdeki grup iktidarn sürdürmek için halkn oyuna
ihtiyaç duyar, bu nedenle kendi asabiyetini halk arasnda her zaman güçlü tutmaya çalr. Aratmamzda modern devletlerde asabiyeti güçlendiren baz
faktörler Mukaddime’den alnan örneklerle karlatrlarak gösterilmitir. Son
olarak, demokrasi kurallarnn çalmad baskc rejimlerde egemen güçün
iktidarda kalabilmek için halk asabiyetini bask yoluyla nasl yok ettiini yine
bn Haldun’dan alnan örneklerle açklamaya çaltk.
Anahtar Kelimeler: Asabiyet, ulus-devleti, siyasi partiler.
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bn Haldun slam aleminin zayflam ve siyasi çalkantlarla dolu, karmak bir döneminde yaam ünlü müslüman bir düünür, ayn zamanda yaad 14. yüzyl siyasi hayatnda faal yer tutmu etkili bir devlet adamdr. bn
Haldun kendi siyasi tecrübelerinden ilham alarak kaleme ald Mukaddimesi’nde, kendine has kavramlar oluturmutur. Bu kavramlarn en önemlilerinden biri de, yazara göre devletin kurulmasn ve yklmasn artlandran ve
temelini oluturan, asabiyet kavramdr.
Aslnda, asabiyet bn Haldun tarafndan türetilmi bir kavram deildir.
öyle ki, bu kavram Cahiliyye döneminde, yakn akrabay hakl veya haksz
olmasna bakmakszn her halükarda savunmak anlamnda kullanlyordu.
(Çarc 1991, 453) slam dini yayldktan sonra ise bu kavram din kardeini
hakl olduu durumda korumak, haksz olduu durumda ise hakszlktan çekindirmek yoluyla ahiret azabndan korumak anlamnda kullanlmtr (Buhari, krah, 7). Fakat, bn Haldun asabiyet mefhumunda derin manalar sezmi,
bu manalar kefetmi, daha önce farkna varlmayan asabiyetin gücünü,
tesirini ve önemini ortaya koymutur. Bu suretle, bn Haldun’un anlad, yeni
ve deiik hüviyetle ortaya koyduu asabiyet kavram, daha önceden bilinen
ve anlalan asabiyetten çok farkldr (Uluda 2017, 97).
Bu çalma kapsamnda, bn Haldun’un ortaya koyduu asabiyet teorisinin sadece tarihi devletleri anlamak için deil, ayn zamanda günümüz ulus
devletlerini ve onlarn iktidar biçimini anlamak için de faydal ve önemli bir
kavram olduunu ortaya koymaya çalacaz. bn Haldun’un ortaya koyduu
asabiyet kavram siyasi bir kavramdr ve nihai amac iktidar ele geçirmektir.
Fakat orta asrlarda iktidara gelme yollar ile modern dönemdeki iktidar
mücadeleleri birbirinden köklü ekilde farkllk arzetmektedir. Görünüteki
farkllklara ramen amacn ve özelliklerini iyice anladktan sonra bu mefhumu, günümüz toplumlarna uygulayarak ondan faydalanabilir ve tarihin sayfalarndan çkararak ilevsel hale getirebiliriz. Bunun için öncelikle, asabiyetin
tanm ve özelliklerinin neler olduu ve nihai amac bn Haldun’un bak açsyla ele alnarak gösterilecek, ardndan bu kavramn günümüz için karlnn ne olduu aratrlacaktr. Bunun yansra, asabiyeti güçlendiren modern
faktörler gösterilerek, onlarn asabiyet duygusunu nasl güçlendirdiine deinilecektir. Son olarak, asabiyetin günümüz toplumlar için ne derece önem arz
ettii sorgulanacak ve bn Haldun teorisi çerçevesinden yola çkarak asabiyetini kaybetmi halklarn durumu Mukaddime’den getirilen örnekler nda
ele alnacaktr.
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Asabiyetin Anlam ve Çeitleri
Asabiyet kavram lüavi anlamda Arapça’daki aseb, asb, usb kökünden
türeyerek sarmak, kuatmak, biraraya toplanmak, savunmak anlamlarna gelmektedir. (bn Manzur 1414, 606). Bundan baka isabe, isab, usbe kelimeleri
sarg, insan olsun hayvan olsun on ile krk kii arasndaki topluluk demektir.
Kavram olarak ise asabiyet, cahiliye döneminde bir kabileyi tekil eden fertlerin hakikaten kendi kabilelerine mensup olan veya öyle kabul edilen birini,
hakl haksz mutlak surette ve kaytsz artsz bakalarna kar korumay, ona
destek olmay temin eden kabilecilik hissi ve gayreti asabiyeti meydana
getirmektedir. O, kabile fertlerinin birlemesini, yardmlamasn, dayanmasn, birbirlerini ve kabilelerini müdafa etmelerini ve öbür kabilelere birlikte
tecavüz ve taarruzda bulunmalarn temin eden bir histir. (Uluda 2017, 94).
Asabiyet duygusunu anlamak için ayn kökden gelen asabenin ne olduunu anlamamzda fayda vardr. Asabiyet ba ile biraraya gelen insanlara asabe
denilmektedir. Asabe sözü cemaat, topluluk, grup gibi anlamlara gelmektedir.
Fakat asabe, mutlak anlamda bir cemaat deildir, aksine tam olarak “kiinin
kendisinden ayrlmayan akrabalarndan” oluan bir topluluktur. Yani kiinin
tüm akrabalar onun asabesi olmayabilir. Akrabalk ve ayrlmazlk veya birliktelik asabenin varl için zorunlu iki arttr. (El-Cabiri 2018, 208). Ksaca
ifade edersek, kavgada ve savunma srasnda yakn akraba kiinin etrafn saran onu korumaya çalan kiilere de asabe denilmektedir. (Karaman 1991,
452) Bu anlamda asabiyet, topluluun fertlerini birbirine balayan ve her hangi bir d tehlikeye kar koymak veya saldrda bulunmak söz konusu olduunda bütün topluluk üyelerinin harekete geçmesini salayan birlik ve dayanma ruhu, baka sözle, toplumsal-psikolojik badr. (Çarc 1991, 453).
bn Haldun, devlet ve hanedanlarn ortaya çkmasnda veya bir grupun
yönetimi ele geçirmesinde önemli bir itici güç olduunu düündüü asabiyet
kavramn Mukaddime isimli eserinde skça kullanmakta ve farkl özelliklerine dikkat çekmektedir. Asabiyet kavram, modern siyaset felsefesinin üzerine
bina edildii eitlik, özgürlük, özerklik, güç, erdem, hak, adalet, meruiyet
gibi parametrelerden biri, hatta bunlarn arasnda en merkezî olabilecek kadar
açklama gücü yüksek bir kavramdr. Asabiyet, bn Haldun’un sosyal felsefesinin omurgasn tekil etse de, bu güne kadar asabiyetin kapsaml ve üzerinde
uzlalm bir tanm yaplabilmi deildir. (Kayapnar 2006, 87). Bu nedenle
de onun asabiyetten kastettii mana deiik izah ve yorumlara sebep olmu ve
ayn kavram farkl dillere farkl ekillerde tercüme edilmitir. Asabiyet kelmesini Rosenthal ngilizceye “group feeling” (hizip hissi), solidarity (dayanma,
tesanüt), “striking power” (vurucu güç), Franszcaya De Slane “esprit de
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corps” (zümre ruhu), Vincent Monteli “esprit de clan” (kabile ruhu) tabirlerini
kullanmtr. Dier baz müelliflerin asabiyete karlk olarak kullandklar
ifadeler de unlardr: Von Kremer “gemeinsinn” (cemaat hissi), “nationali
tatsidee” (milliyetçilik fikri), H. Ritter, “feeling of solidarity” (dayanma
hissi), H. Han irvani, “communal spirit” (cemaat ruhu), E. Gellner “social
cohesion” (sosyal bütünlük) veya “martial spirit” (askeri ruh). Mukaddime’yi
Türkçe’ye çevirenler bazen bu kavram “cinsiyet” eklinde aktarmlardr.
Pirizade ve Cevdet Paa asabiyet kelimesini tercüme etmeden olduu gibi
kullanmlar, Ugan da bazen böyle yapm, bazen “kavimlerin evket ve
kudreti” bazen de baka ekillerde tercüme etmitir. Turan Dursun ise
çounlukla “yakn akraba ba”, yakn akraba topluluu”, “yakn akraba”
eklinde tercüme etmitir. (Uluda 2017, 95)
bn Haldun’a göre, “asabiyet sadece nesep birliinden veya o manadaki
bir eyden hasl olur”. (bn Haldun 2017, 334). Nesep birlii olmadan oluan
asabiyete vela ve hilf (azadllk ve ittifak) örnek gösterilebilir. Zira vela
sebebiyle hasl olan kaynama nesep sebebiyle vücuda gelen kaynama gibidir
veya ona yakndr. (bn Haldun 2017, 335) Mukaddime’nin genel
kapsamndan anlalmaktadr ki, bn Haldun asabiyeti ikiye ayrmaktadr:
(Uluda 2017, 98)
1. Nesep asabiyeti
2. Sebep asabiyeti1
Birincisinde ayn soydan gelmek ve kanda olmak art olduu halde, ikincisinde böyle bir art aranmaz, toplumdaki birbiri ile nesep birlii, akrabal
bulunmayan insanlar bir amaç ve sebep nedeniyle birlemektedirler. Nesep
asabiyetindeki, dier kiilere olan yaknlk ve güven duygusu ftri bir duygu
iken, sebep asabiyetindeki etrafndaki kiilere yakn olma düüncesi, zaruretten kaynaklanan tamamen akla dayal bir tavr ve düünce biçimidir. Çünkü
ayn mahalleyi, ehri ve ülkeyi paylatn insanlarla soy birlikteliin olmasa
dahi, karlaacan muhtemel tehditler müterek olacandan dolay, onlara
kar verecein savunma da ortak olmak zorundadr. Bu hal ortak tehdide karlk, müterek ibirliini zaruri klan sebep asabiyetini dourmaktadr. (Karagül 2015, 8).
Fakat, bn Haldun için ilk bata gelen ve önemli olan nesep asabiyetidir.
“Zira her insan, kendi asabesinden ve nesebinden olan kimselerin imdadna
komaya, daha çok önem verir. (Asabesinden gelen feryat, kiiyi galeyana
1

Sebep asabiyeti bn Haldun tarafndan kullanlm bir kavram deildir. Mukaddime’nin Osmanlca’ya çevirisini yapan Pirizade Mehmet Sahib (ö. 1749) tarafndan nesep haricinde oluan
asabiyeti anlatmak için kullanlan bir terimdir. (Tercümei Mukaddime-i bn Haldun-Mukaddime
Tercümesi (1725), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bakanl Yaynlar, stanbul, 2015, s. 51)
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getirir). Allah’n kullarnn kalbinde yaratt dar ve skk zamanlarda hsm
ve akrabann imdadna koma ve onlara kar efkatli olma duygusu insan
tabiatnda mevcuttur. Yardmlamaya ve dayanmaya vesile olan bu duygu
olduu gibi, dümanlarna daha çok korku salmalarnn sebebi de budur.” (bn
Haldun 2017, 334).
Asabiyetin Önemi ve Amac
nsanlar yiyecek bulmak ve yaamlarn sürdürmek için bir yerde yaamaya mecburdurlar. Bir yerde yaamak, aile efradn dierlerinin tecavüzünden
korumak için insanlarn ihtiyaç duyduu en önemli etken güven duygusudur.
Birbirine yakn ve akraba olan insanlarn dierlerinin saldr ve tecavüzlerinden korunmak ve güven içinde hayatlarn idame ettirebilmek için oluturduklar bir nevi dayanma ve yardmlama duygusuna ihtiyaç vardr. bn Haldun’un asabiyet düüncesi de, ite bu ihtiyaca cevap vermektedir. Bu asabiyet
duygusu ilk olarak sahrada yaayan ve dierlerinin saldrlarna hep açk olan
bedevi kabileler arasnda olumaktadr. Çölde yaayan insanlar arasnda nesep
ve asabiyet olmadan onlar savunma birbirlerini koruma faaliyetlerini sadakatle yapmazlar. bn Haldun tüm bu gerçeklikleri göz önünde bulundurarak:
“Badiyede ikamet etmek, asabiyet sahibi kabilelerden bakas için mümkün
olmaz” (bn Haldun 2017, 333) demektedir.
Asabiyeti douran temel amil, tek kelime ile mahrumiyettir. Dier insanlarn yardm ve destei olmakszn badiyede (yani sahra çölünde) yaamak,
neredeyse mümkün deildir. Dolaysyla badiye hayat, “bir arada yaama,
yekdierini savunma, uzun süren mümarese, birlikte yetime ve süt emme
durumunun meydana getirdii rabta ile hayat ve mematla ilgili olan sair
halleri” beraberinde getirir ki bu hususlar neticede asabiyeti dourur. Fakat bir
kere olutu mu, asabiyet insanlarn siyasi olarak kollektif hareket etmelerine
neden olur. bn Haldun da bu kavram esasen siyasi olarak ele almtr.
(Kayapnar, 92)
Bir toplumda farkl asabiyetler olabilir, bn Haldun bunlar umumi ve hususi asabiyetler olarak ikiye ayrr. Daha yakn olan akrabalar hususi asabiyeti
oluturmaktadr. Topluluk üzerinde riyaset (liderlik) sadece galebe ile hasl
olur ve en güçlü özel asabiyet dierlerini yenerek onlara hakim olur. Bundan
sonra da nisap (aile) dahilindeki riyaset, asabiyetleri zayflayana ve baka bir
asabiyet onlar yenene kadar, sürekli olarak bir ferden öbür fer’e intikal eder.
(bn Haldun 2017, 339)
Söz konusu en kuvvetli asabiyet (ve aile) kendi kabilesi üzerinde liderlie
ulatktan sonra, tabiatnn gerei olarak kendisinden uzak olan dier asabi-
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yetler üzerinde de hakimiyet kurmak (tagallüp) ister. Böylece en güçlü
asabiyet kendisinden zayf olan dier asabiyetleri yenerek onlar üzerinde de
hakimiyet kurarak kendi mülkünü geniletir ve bu yolla güçlü devlet kurar.
“Böylece açk surette ortaya çkan udur: Mülk, asabiyetin gayesidir. Asabiyet
gayesine ulat vakit, içinde bulunulan zamann verdii imkan ve artlarn
müsaadesine göre ya tam istiklal veya müzaheret (ve destek verme) yolu ile
kabile için mülk hasl olur.” (bn Haldun 2017, 350-351)
Asabiyet yoluyla devlet kurulduktan sonra devlet bakan ve hakim kabile
refah içinde yaamaya balar ve böylece onlar diri tutan asabiyet zayflamaya
balar. Bunun yansra, mutlakiyetçi hükümdar bamsz yönetim sürdürmek
amacyla sayesinde iktidara geldii asabiyeti zayflatmak yoluna gider. çeride
düzeni salamak ve dardan gelen saldrlara kar devletini korumak amacyla bir orduya dayanmak zorunda olduu için, zayflatt nesep asabiyetinin
yerine paral askerler tutmaya balar. Onlarn parasn ödemek için halkn
üzerine ar vergiler konulur. Lüks ve rahat hayata götüren genilik ve refah
döneminden sonra kaçnlmaz gerileme balar. (Rosenthal 1996, 134). Çünkü,
israf arttkça mali skntlar çoalr, vergiler arlar ve hükümdara asabiyet
ba olmadan para için hizmet eden askerlerin maalar gecikir. Bu dönem
yaklatnda devlet efendi deimeye hazrdr. Talipler de hiç eksik olmaz, iç
ve d müdaheleler balar. bn Haldun’a göre zeval saati geciktirilebilir, çökü
uzaklatrlabilir, ama büsbütün durdurulamaz. (Meriç 2018, 153-154) bn
Haldun’a göre devlet erbab lükse ve refaha altkça asabiyetinin zayflamas
sonucunda hanedanln varl, istisnalar olmakla birlikte, ekseriyetle her
birinin ömrü 40 sene olan üç nesil (120 sene) sonra ortadan kalkmaktadr. (bn
Haldun 2017, 393)
Gördüümüz gibi, bn Haldun’un tanmlad asabiyet kavram kabile
veya hanedanln devlet kurmas veya iktidara gelmesi için önemli olduu
gibi bu iktidar sürdürmek için de önemli faktördür. Zira iktidarda olan
hanedann ve ailenin asabiyeti zayflad durumda daha güçlü olan baka
asabiyet onun iktidarn sonlandrr ve kendisi riyasete geçer.
Modern Ulus Devletlerinde Asabiyet
Devletin yönetimini ele geçirmek için neseb asabiyetinin önemini vurgulayan bn Haldun kendi yaad dönemde ondan önceki dönemlerde kurulan
devletlerin tarihi ve sosyo-politik durumunu göz önünde bulundurarak böyle
bir kanaate varmtr. O, ayn zaman da sebep asabiyetinin de nesep asabiyeti
görevini görebileceini vurgulamtr. “Vela ve hilf (azatllk – ittifak) sebebiyle hasl olan kaynama, nesep sebebiyle vucuda gelen kaynama gibidir
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veya ona yakndr” (bn Haldun 2017, 335). demekle nesep birlii olmadan da
güçlü asabiyetin kurulabileceini ifade etmitir. Fakat, günümüz toplumlarnda neseb asabiyet eski etkinliini kaybetmi sebep asabiyeti onun yerine
geçmitir. Zira, günümüzde devlet yaplar deimi, iktidara gelme ve devleti
yönetme ekilleri de orta asrlardaki halinden köklü olarak farklanmaktadr.
18. yüzyl sonlarndan toplumsal sözlemeyi esas alan ulus devletler
kurulmaya balamtr. Modern devlet ekli ulus-devlettir. Ulus-devlet, 19. ve
özellikle 20. yüzyln meruiyet kazanm devleti olarak nitelendirilebilir.
Ulus-devlet, sanayi devrimi ve Fransz ihtilalinin sonucu olarak ortaya çkmtr. lk olarak, baz Avrupa ülkelerinde daha sonra da ikinci dünya savann sonucunda sömürgeciliin ortadan kalkmasyla Asya ve Afrika’da ulusdevletler ortaya çkmaya balamtr. Ulus dayanmas devletin meruiyet zeminini din, kavim ya da krallk olmaktan çkarp; laik, demokratik zeminlere
tamaya hizmet etmitir. (Gündoan 2002, 184).
bn Haldun’un söyledii gibi asabiyetin nihai amac mülk olduundan
modern ulus devletlerinde de asabiyet nihai amac iktidar ele geçirmek olan
gruplarda daha fazla görülmektedir. Bunlar arasnda asabiyeti dierlerinden
daha güçlü olan grup iktidara gelmeye ve iktidarda kalmaya hak kazanr.
Fakat bu dönemde egemen olmak, riyasete ulamak isteyen gruplar tekilatlanmal ve toplumun üyelerinin onayn veya oyunu almaldrlar. Açkça ifade
edersek, orta dönemlerdeki kan akrabaln esas alan neseb asabiyeti modern
demokratik devletlerde sebep asabiyeti esasnda biraraya gelmi siyasi partiler
eklinde temsil olunmaktadrlar.
Siyasi Partiler
Düünüyoruz ki, bn Haldun’un yönetime ulamak ve orada kalmak için
önemli gördüü asabiyet duygusu, modern ulus devletlerinde ayn amac
hayata geçirmek için kurulmu siyasi partiler çerçevesinde somutlamaktadr.
Günümüzdeki tüm toplumlarda, siyasal partiler vatandalar ile hükümet
arasnda bir ba oluturmaktadr. Bu nedenle, ister demokratik olsunlar ister
olmasnlar tüm toplumlar partilere ihtiyaç duyarlar. Diktatörler bile idarelerini
desteklemek için itaatker partiler kururlar. ster siyasal partileri sevsinler, ister
siyasal partilerden nefret etsinler, ülkeler onlarsz yapamaz görünmektedir.
(Roskin 2018, 229). Günümüz toplumlarnda yönetimler, kendi asabiyetlerini
siyasi partiler yoluyla halk arasnda oluturmakta ve sürdürmektedirler. Tek
partili otoriter devletlerde siyasi parti olmasna ramen, bu tür rejimler
yönetim açsndan orta asr feodal devletlere benzemektedirler. Hakiki anlamda modern yönetim ekli olan devletler, farkl partilerin özgür faaliyet
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gösterdii ve vatandalarn oy çokluunu kazanarak iktidara gelebildii demokratik devletlerdir.
Max Weber’e göre, modern toplumda demokratik yönetim, dar olarak bürokratiklemi ve parlamentonun ilemesiyle uygunluk içerisindeki kitle partilerinin varlna baldr. Siyasal partiler toplumda mevcut olan eilimleri
temsil ederler. Siyasal parti bu eilimi zamanla belirginletirerek, taraftarlarn hissen, fikren besler, yeni taraftarlar bulur. (Çalayandereli 2017, 436).
Zira “halkn ve umumun sevkedildii (siyasi) her hususta mutlaka asabiyete
ihtiyaç vardr.” (bn Haldun 2017, 379). Bu bakmdan siyasal partilerin ne
olduunu, özelliklerini ve nasl faaliyet yaptklarn yakndan tanmak faydal
olacaktr.
Parti, Franszcadan alnma bir kelime, Türkçe bir bütünün parças, ksm
ve ortak düünce ve görüteki kiilerin oluturduklar siyasal topluluk, frka
anlamna gelmektedir. (TDK 2020). Siyasi parti ise, kabaca ifade edersek,
siyasi amaçlar ve iktidara yiyelenmek kastyla ortak görü ve düüncelere sahip kiilerin oluturduklar belirli plan ve programlar olan yasal gruplardr.
Siyasal partiler, demokratik yaamn en temel ve vazgeçilmez örgütleri olarak
kabul edilmektedir. Bir siyasal sistemin demokratik olarak tanmlanabilmesi
için mutlaka, özgür ve yarmac bir partiler sistemine sahip olmas gerekmektedir. Siyasi partiler seçimler yoluyla hükümet politikalarn etkileyen demokratik kurallara bal örgütlenmi sosyal grup ekli olarak tanmlanmaktadr.
(Atasever 2019, 15)
Sosyal ve siyaset bilimcileri, siyasal partilere farkl özelliklerini göz
önünde bulundurarak çeitli tanmlar vermilerdir. Bu özellikleri genel olarak
dikkate aldmzda siyasal partileri u ekilde tanmlayabiliriz: “Siyasal parti,
belirli bir siyasal habitusta, yasal ve meru yollardan, görece sürekli ve istikrarl bir örgüt araclyla, seçmenlerin hedefleri dorultusunda desteini salayarak, devlet (yönetim) mekanizmasnn kontrolünü ele geçirmeye ve sonra
elde tutmaya çalan, tüzel kiilii olan, siyasal insan birlikteliidir.” (Çalayandereli 2017, 448)
Türkiye Cümhuriyeti kanunlarnda ise siyasi parti u ekilde tanmlanmtr: “Siyasî partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarnda belirlenen görüleri
dorultusunda çalmalar ve açk propagandalar ile milli iradenin olumasn
salayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çada medeniyet seviyesine ulamas amacn güden ve ülke çapnda faaliyet göstermek
üzere tekilatlanan tüzelkiilie sahip kurululardr.” (Siyasi Partiler Kanunu
No: 2820) Tüm tanmlarn ortak özellii olarak söyleyebiliriz ki, siyasi partiler yasal olmaldr, faaliyeti anayasaya uygun olmayan örgütler siyasi parti
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olamaz. Örgütlü olmaldr, partideki kiiler ortak veya yakn toplum düüncesine sahip olmaldr ve en esas siyasi partinin nihai amac, iktidar elde etme
ve elinde tutma olmaldr.
Siyasal partiler modernleme sürecinde ortaya çkm, az çok yeni saylabilecek, siyasal örgütlenmelerdir. Çada siyasal partilerin balangcn kimi
yazarlar Amerika Birleik Devletleri’nin 1787 tarihli ABD Anayasas sürecine, kimi yazarlar ngiltere’nin 1832 Reform Yasas dönemine, kimi yazarlar
da Fransa’nn 1848 çi Devrimleri dönemine dayandrrlar. Ne var ki,
düünce ve giriim olarak parti kavramnn kökleri M.Ö. 5. Yüzyl tarihinde
mevcut olan Antik Yunan’a kadar götürülebilmektedir. Bunun yansra, parti
sözcüü ilk olarak M.Ö. 133 - 27 arasnda Bat Roma mparatorluu’nda kullanlmtr. Roma mparatorluu’nun son sürecinde, Roma’y yöneten Senato
“optimates” (asiller partisi) ve “populares” (halk partisi) olmak üzere ikiye
bölünmütü. (Çalayandereli 2017, 437-438).
Antik Yunan ve Roma’da gözüken siyasal partilemenin bu ilk oluumlar
sürekli ve istikrarl bir örgüt yapsna sahip deildiler ve ksa süre için hüküm
sürmülerdir. Bu iptidai ekil siyasal partiler yerel örgütsel alarn kuramadklar, görece iktidar ele geçirmekten çok onu etkilemeyi amaçladklar ve halk
desteini yeterince önemsemedikleri için günümüzdeki anlamyla siyasal parti
tanmna uymazlar. Bundan baka orta asrlar boyunca devletlerin tarihinde
nesep asabiyetine dayanan krallarn mutlak hakimiyeti devam etmi onlara kar
olmak olaan bir siyasi particilik deil ihanet olarak telakki edilmekteydi.
Böyle bir durumda tabii ki, her hangi bir siyasi parti kurulamaz ve faaliyet
gösteremezdi. Bizim anladmz ekliyle, modern siyasal partiler Bat’da 19.
yüzylda ortaya çkmlar ve pei sra tüm dünyaya yaylmlardr. Bir anlamda
modern siyasi partilerin ortaya çkmas demokratik toplumlarn kurulmas ve
demokrasinin genilemesi ile balantldr. (Çalayandereli 2017, 439).
Partiler toplum içindeki dayanma duygusunu artrmak için üyeler kabul
etmektedirler. Üye kavram ilk olarak 20. yüzyln balarnda sosyalist partilerle birlikte domu ve sonradan dier partiler tarafndan da kabul edilmitir.
Fakat, parti üyesinin kesin bir özellii yoktur, üyelik her partiye göre deiir.
Üstelik, ayn parti içinde farkl üyeliklere de rastlanr. Genel olarak parti
üyeleri, katlm yoluyla parti duygusuyla bütünleen, onun doktrinini benimseyen ve faaliyetlerine yardm eden taraftarlardr. Üyeler, partinin kendi öz
maddesi ve faaliyet malzemesidir. Üyeleri olmad takdirde parti, örencisiz
öretmene benzer. Üyeler sosyal destein yan sra mali yönden de partiyi
desteklerler. Siyasal partiler, faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduklar
mali destein büyük ksmn üyelerinin aidiyatlar yoluyla toplamaktadrlar.
(Duverger 1974, 105-106).
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Siyasi partiler, esas amaçlar olan iktidara gelmek için vatandalarn
oylarna ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, partiler vatandalarn tamam arasnda
kendi görü ve düüncelerini yaymak, saygnlklarn ve asabiyetlerini halk
arasnda güçlendirmek için parti il, ilçe, köy, mahalle tekilatlarn kururarak
vatandalarla diyalog halinde olmaya özen göstermektedirler. Bundan baka,
onlar kendi propagandalarn hayata geçirmek için sosyal medyay da aktif
kullanmaktadrlar.
Asabiyeti Güçlendiren Faktörler
bn Haldun “Devlet oturduktan ve iler yoluna girdikten sonra asabiyete
ihtiyaç duyulmayabilir” (bn Haldun 2017, 374) demektedir. Fakat modern
demokratik devletlerde iktidar belirli bir süre ile snrl olduundan ve yeni
seçimlerde iktidarda kalmak için halkn oyuna ihtiyaç duyulduundan iktidardaki kii veya grup toplum içerisinde kendi asabiyetini her zaman diri tutmak
zorundadr. Bunun için iktidardaki parti toplum içinde kendi saygnln artrmak için toplumun yararna politikalar yapmak veya yapt her eyin halkn
refah için olduunu göstermekte ve her frsatda rakip grup veya partileri
kötülemektedir. Bundan baka, her iktidar halk arasnda kendi asabiyetini
korumak ve güçlendirmek için baz faktörleri kullanmaktadrlar. Asabiyeti
güçlendiren faktörlerden tespit ettiimiz bir kaçn burada göstermeye çalacaz.
Ekonomi. ktidardaki asabiyetin salam olmas için ilk önce güçlü ekonomiye ihtiyaç vardr. Bu yüzden tüm iktidarlar öncelikle ekonomik kalknmay
ve halkn yaam kalitesini yükseltmek amaçl politikalar yapmak zorundadr.
Her hangi bir iktidar zamannda ktlk olmas, yurttalarn açlk ve sknt
çekmesi büyük olaslkla iktidarn halk arasndaki asabiyetini yok eder ve
onun sonunu getirir.
bn Haldun, ekonomik durumun kötülemesi halkn ar vergilerden
sknt çekmesi devletin sonunu getireceini israrla vurgulamaktadr. Devleti
himaye eden orduya maa, sultann yaknlarna verilen bol bol ihsanlar, ihtiam ve gösteri için harcanan paralar devleti iktisadi açdan zayflatr. Bunun
karsn almak için hükümdar yeni vergiler ihdas eder, fakat vergilerdeki art
itidal haddini atnda halkn umrana olan gönüllü katks da ortadan kalkar.
Ödedii vergi borçlaryla temin ettii fayday, kâr ve kazanc mukayese
edince, istifadenin az olduunu görerek çalma hevesini itirir. Bu takdirde,
vergi mükelleflerinin azalmas sebebiyle vergilerde toptan azalmalar ve
düüler görülür. Devlette haslat ve gelirler durmadan toptan düü gösterirken, vergi ve resimlerin nisbeti de sürekli olarak art gösterir, çünkü umumi
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haslada görülen azalmann bu yoldan telafi edileceine inanlmaktadr. Bu
durum devlet çökene kadar böyle devam eder. (bn Haldun 2017, 540-541).
Bu durumda, gelirleri azald için ordusunun ve yakn adamlarnn maalarn
veremeyen ve ihsanda bulunamayan ve ayn zamanda halk açlk ve sefalet
çeken bir devlet tabii olarak ksa bir zamanda dalacaktr. Türkiye Cumhuriyetinin dokuzuncu Cumhurbakan Süleyman Demirel’in hakl olarak ifade
ettii gibi “Tencerenin deviremeyecei hükümet yoktur.”
Milliyetçilik. Asabiyeti korumak için ikinci önemli faktör milliyetçiliktir.
Ekser devletlerde yöneticiler sayca ve kültürce üstün olan halklar veya
gruplar arasndan çkar. Marjinal bir etnik veya medeni grupdan birisinin
kendisinden daha güçlü asabiyete sahip gruplar olduu halde iktidara gelmesi
pek muhtemel deildir. bn Haldun söyledii gibi “asabiyet sahibi olanlara
reis olmak, onlarn nesebinden olmayanlar için mükün deildir.” Çünkü,
riyaset sadece (mücadele ve) galebe ile hasl olur. O halde bir kavim üzerinde
riyaset sahibi olmak için, o kavim içindeki dier asabiyetleri tek tek alteden
galip bir asabiyete dayanmak arttr. (bn Haldun 2017, 339). Günümüzde de
çounlukla durum deimemitir. Bir devletteki hakim olan etnik toplum
devleti daha çok sahiplenir ve kendilerini devletin esas vatandalar gibi
görürler. Devlette resmi dil olarak onlarn dili kullanlr ve kültürleri hakim
olur. Tabii ki, hakim etnik grupa bal olan kiilerin iktidara gelme ans daha
fazladr.
Eskiden nesep birlii, airetçilik kabilecilik denilen ey modern ulus devletlerinde kendisini milliyetçilik eklinde göstermektedir. Milliyetçilik bir
ideoloji, söylem ve tahayyül edilmi bir doktrindir. O, köklerini, toplumlarn
yaamas ve dier milletler karsnda var olma fikrinin merkezinde bulur.
Milliyetçilik duygusal bir yönelim olarak, tarihsel gelime süreci içerisinde,
toplumda ortak bir ulusal kimlik yaratlmas yolunda önemli ilevi olan bir
ideolojidir. Milliyetçilik, sanayileme ile birlikte bir fikir hareketine, daha
sonra da siyasal kimlie bürünmütür. (Savrun 2018, 11-12). Milliyetçilie
göre, milli kimlik, dier kimliklerin temelini oluturan onlardan daha üst bir
kimliktir. Milliyetçiliin bütüncül yaklam ülkedeki etnik, corafi ayrlklar,
olumu veya olumaya müsait ekonomik veya tarihi kaynakl bölgesellemeleri ortadan kaldrma, homojenize etme amacn güder. Hedeflenen corafi,
kültürel ve siyasi anlamda türde bir yap oluturmaktr. Bu dorultuda, üstün
olan çekirdek etnik grubun kültürel deerlerinin uluslama sürecinde ön plana
çkarlarak tüm topluma ve ülkeye ortak bir kimlik kazandrma amac büyük
önem kazanmaktadr. (ahin 2007, 6).
Modern toplumlarn genel nesep asabiyeti olarak isimlendirilebilecek milliyetçilik ideolojisi devleti ayakta tutan ve onu dier uluslara kar koruyan
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önemli bir duygudur. Bu yüzden, iktidara gelmek ve iktidarn sürdürmek isteyen siyasi gruplar bu ideolojiyi desteklemeli veya en azndan öyle gözükmek
zorundadrlar.
Din. Modern ulus devletleri kurulana ve laiklik politikalar üretilene kadar
dinler tarih boyunca her devletin yaamnda merkezi yer tutmaktayd. Devletler yaptklar savalar ve barlar din adna yapmaktayd. bn Haldun Mukaddime’sinde dini asabiyeti güçlendiren önemli bir faktör olarak göstermektedir.
Ona göre “sahas geni ve hakimiyeti büyük hanedanlklar din esasna dayanr”, çünkü, “kalpleri bir maksat için ayn noktada toplama ve kaynatrma sadece dinini tesis noktasnda Allah’tan gelen bir yardmla mümkün olur.”
“Dini renk, asabiyet sahipleri arasnda mevcut olan rekabeti ve hasedi ortadan
kaldrr, yönlerini sadece Hakk’a çevirir.” (bn Haldun 2017, 378)
Fakat, sekülerleme süreciyle toplumu bir arada tutan dinsel deerlerin
ulus devletlerin hizmetine girmesi, kutsall ilahi unsurlardan ulusal boyuta
dönütürmütür. Günümüz dünyasnda her ulus kendi kültürel deerleri üzerinden yeni kutsallar üretmektedir. Dinsel ritüellerin bireysellemesi ve kutsaln sadece dini deerlere atfedilmemesi laikleme sürecinin bir sonucudur.
(pek 2018, 48). Devletlerin sekülerlemesi toplumun tamamnn dinden uzaklat anlamna gelmemekte aksine modern dönemde dine yöneliler artmaktadr. Sovyetler Birliinin çöküü, komünizmle mücadelede dini oluumlarn
katks, ran slam devrimi, radikal hareketlerin art, modernlemi toplumlarda dini oluumlarn ve yeni dini hareketlerin ivme kazanmas gibi gelimeler, dinin toplum üzerindeki etkisini belirgin hale getirmektedir. (Albayrak
2019, 144). ktidara gelmek isteyen gruplarn dindar kesimin oyuna ihtiyac
olduu için asabiyetini onlar arasnda güçlendiren vaatlerde bulunmas ve
politikalar üretmesi gerekmektedir.
Dinin yan sra ulus devletlerinde inancna ve dünya görüüne bakmakszn tüm vatandalar birletirmek ve kaynatrmak için sivil din isimli bir fikir
ortaya atlmtr. Bu din inananlarna/vatandalarna ortak akn gayeler ve
nihai anlamlar manzumesi sunarak, vatandalarn ülkenin milli, dini ve siyasi
menfaatlerini korumay adeta bir ibadet veya görev telakki etmelerini salar.
(Ataman 2020, 71). Sivil din ideyas ilk olarak 1762 ylnda Jean Jacques
Rousseau tarafndan modern toplumlar için manevi ve ahlaki temelin nasl
önemli olduunu gösterdii Toplum Sözlemesi isimli eserinde ortaya koyulmutur. kinci olarak ise her ne kadar “sivil din” ifadesini kullanmasa da
Emile Durkheim Dini Hayatn lkel ekilleri isimli eseriyle günümüz sivil din
bulgular üzerinde Rousseau kadar etkili olmaktadr. Bellah ise kendi
çalmasnda Amerikan toplumunda sivil dinin varln göstererek Rousseau
ve Durkheim’in görülerini somutlatrmtr. (Ataman, Vaughan 2017, 147-
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148). Rousseau’ya göre sivil din, sosyo-politik ihtiyaçlar açsndan, devleti
desteklemek onun siyasi amaçlarn gerçekletirmek için devleti yönetenler tarafndan tasarlanr. Sivil din, bu anlayta, toplum üzerinde bir kontrol mekanizmas olarak kullanlr ve balca özellii de otoriter olmasdr. Durkheim
ise onu toplumun üyeleri tarafndan paylalan deerler ba olarak görmekte
ve zorlayc olmayan bir toplumsal bütünlemeyi desteklemeye yönelik bir
anlay olarak kabul etmektedir. Örnein, Durkheim vatanseverlik ve milliyetçilii, kurumsal dinlerin toplumdaki egemen pozisyonlarn yitirmelerinden
dolay oluan boluu doldurabilecek bir sivil din olarak görmütür. (Düzce
2017, 8).
Modern dönemde asabiyet güçlendirici faktörler olarak gösterdiimiz bu
etkenler toplumlara göre farkl ekillerde ortaya çkabilir, arta veya azalabilir.
Örnein, ekonomik ve dini sorunlar yüzünden saygnln ve otoritesini kaybetmi bir iktidar, umumi düman olarak kabul edilen baka bir devletle veya
grupla savaa girdiinde büyük olaslkla halk tarafndan ve hatta dier rakip
siyasi partiler tarafndan desteklenecektir. Bazen iktidardaki gruplar, halk
içindeki asabiyetini güçlendirmek ve kendisine kar halk ayaklanmalarnn
karsn almak için umumui dümana kar askeri operasyonlara bavurabilirler. Çünkü halkn tamamamn etkileyen toplumsal sarsntlar, o cümleden,
savalar ortak duygular canlandrr, yurtseverlik gibi tarafgir tutumlar, milli
bilinç gibi siyasal angajmanlar hayata geçirir ve tüm giriimleri tek bir amaça
yönelterek en azndan bir süreliine daha güçlü bir toplumsal bütünleme yaratr. (Durkheim 2020, 259). Oluan toplumsal bütünlemeyi kullanan iktidardaki siyasi parti halk arasnda kendi saygnln ve asabiyetini güçlendirmeye
çalr.
Baskc Rejimler ve Asabiyet
uraya kadar iktidarn yönetime gelmek için ve yönetimde kalabilmek
için halka veya en azndan seçimdeki oylarna ihtiyac olan demokratik devletlerdeki asabiyet duygusunu aa yukar ele almaya çaltk. imdi ise, halkna kar bask uygulayan, diktatörlüklerde veya de-jure (resmi olarak) demokratik olsa da de-facto (faktiki olarak) demokrasi kurallarnn rafa kaldrld devletlere göz atalm.
Modern dönemde resmi olarak mutlak monari ile yönetilen devletler az
saydadr. Bu devletlerde genel olarak iktidardaki aile devletteki en güçlü ve
geni ailedir. Bu tür devletlerde seçim ve iktidar derdi olmadndan iktidara
gelmek isteyen muhalif partiler de neredeyse yok gibidir. Bu devlet tipleri
orta asr kral devletleri ile benzerlik tamaktadr. Yani kral kendi ailesinin,
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yakn adamlarnn ve ordusunun asabiyetine dayanmakta, halk içindedeki asabiyete ihtiyaç duymamaktadr. Bu tip devletlerin yönetimi ve oradaki asabiyet
üzerinde çok durmayacaz, çünkü bu devletlerde konumuz açsndan yeni
veya modern bir ey yok. Bizim ele alacamz devlet tipi sözde demokratik
olup, fakat demokrasiden uzak olan devletlerdeki asabiyet eklidir.
Bu devlet tiplerinde resmi olarak vatandalarn tüm özgürlükleri ve haklar belirlense de yönetimdeki güç kendi iktidarnn devamn salamak için insanlar raz salarak deil, korkutarak hükmetmektedir. Bu yönetimlerde polis
gücü önemli rol ald için bu devletleri modern polis devletleri diye de isimlendirebiliriz. Genel olarak, polis devleti (Polizeistaat), kamunun refah ve selametini salamak amacyla her türlü önlemi almak konusunda yetkili olan,
ayn amaç dorultusunda bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahalede
bulunabilen, bunu gerçekletirirken bireylere çeitli külfetler yükleyebilen,
ancak bunlarn tümünü yaparken herhangi bir hukuk kural ile bal olmayan
devlet demektir. (Yldz 2013, 217). Fakat, bizim burada ele aldmz devletlerdeki özellik iktidarn refah, süreklilik ve selametini salamak için ülke
nüfusu ve dier siyasi partilere kar polis gücünün orantsz kullanm anlamna gelmektedir. Bu tip rejimler ülkeyi hukuk kurallar ile deil, güvenlik
güçleri marifetiyle yönetirler. Bu ülkelerdeki baskc liderler kendi otoritesini
pekitirmek için istedii an anayasada ve kanunlarda diledii deiiklii kolayca gerçekletirebilmektedir. (Said 2020, 74)
ktidar tarafndan halka yaplan basklar normalde onun halk içindeki asabiyetini yok etmeli, ona kar halk asabiyetini güçlendirmeli ve böylece baka
siyasi partilerin iktidara gelmesine olanak salamaldr. Nitekim, asabiyet
mahrumiyetden, büyük oranda siyasi mahrumiyetden domaktadr. (Kayapnar 2006, 93). Fakat bu basklar haddinden çok olup çekilemez hale geldiinde halkn iktidara kar asabiyetini de yok etmektedir. bn Haldun halkn dütüü bu durumu öye ifade etmektedir: “Mezellet ve inkiyad (zelillik ve boyun eme) asabiyetin sertliini ve keskinliini krar. Zira kabile mensuplarnn (yani halkn) içinde bulunduklar zillet ve boun eme hali, asabiyeti
kaybetmi olmalarnn bir delilidir. Zira kendilerini müdafaa etmekten aciz
kalmadkca, zilletten holanr hale gelmezler. Bu yüzden bunlarn, mukavemet ve mutalebeden (yeni haklar talep etme durumundan) da aciz kalacaklar
açktr.” (bn Haldun 2017, 352-353)
Yani halka yaplan basklar sonucunda zelillik ve boyun eme hali halkn
tabiatna yerlemekte, bir araya gelerek kendi temel haklarn bile istemekten
aciz kalmaktadrlar. Kanunun aliliyi olamayan, korkuyla yönetilen tüm devletlerde durum ayndr. Bu devletlerin halk kendi cann, ailesini ve maln
iktidardaki gruptan (rejimin polislerinden) gelebilecek tehlikelerden güvende
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hiss etmedii için yönetimin beenmedii veya onlar kzdracak eylemler bir
yana, ona kar söz söylemekten bile acizdir. Ruha bu korku, mezellet ve
acizlik hali iyice yerletikten sonra birey, ailesi ve yaknlar ile hatta tekbana
olduunda bile kendisine bir zarar dokunur korkusuyla iktidar eletiremez.
Yine, kendisine zarar dokunur korkusuyla veya faydasz hesap ettii için seçimlere de gitmezler. Gidenler ise çounlukla ayn iktidara oy verirler, vermeseler bile formal olarak geçirildii için seçim kutusundan yine ayn iktidar
çkar. O yüzden, böyle durumdaki insanlardan iktidara kar toplumsal tepki
beklemek nafiledir. Çünkü, halkn asabiyeti, dayanma duygusu, iktidar tarafndan bilinçli olarak yok edilmitir.
bn Haldun, asabiyeti yok olmu halka örnek olarak, Msr’da Kbti zulmü
altnda yaayan srailoullarn göstermektedir. Hz. Musa kaviminin ruhuna
yerlemi bu aalk duygusunu çkarmak için Allah’n emriyle krk sene
onlar Tih çölünde dolatrmt. (bn Haldun 2017, 353). Bunun hikmeti
zillet, kahr ve kuvvet pençesinden (ezilmi olma halinden) yeni çkan aalanmay ve horlamay huy haline getiren bir neslin çölde yok olmas, ve arkasndan, zillet damgas tamayan, boyuneme ve kahrn ne olduunu bilmeyen
yeni bir nesilin gelmesidir. Bu suretle asabiyet yeniden vücuda gelmi olmakta ve asabiyeti olan millet hakkn aramaya ve tegallübe muktedir bulunmaktadr. (bn Haldun 2017, 353).
Gördüümüz gibi, bir halkn asabiyet duygusunu mahvetmek o halka yaplabilecek en büyük kötülüklerden biridir. Maalesef, günümüzde baz devletlerde, amac sadece iktidarda kalmak olan gruplar, yönetimine kar tehdid
olur korkusuyla kendi halknn asabiyet duygusunu yok etmektedirler. Yok
ettikleri halk asabiyeti yerine, para ve vazife için kendilerine yaranmak isteyen gruplarn desteini koymaktadrlar. Bu tür devletlerin temel özellikleri,
gelimemi olmalar, eitim düzeyinin, toplumsal üurun ve toplum duygusunun çok aa olmas, bireyciliin artmas, tüm ilerin nepotizmle (daylk
müessisesi) ve rüvetle hallolunmas vs. gibi sralanabilir.
Sonuç
Asabiyet teorisi, 14. Yüzylda yaam ünlü müslüman düünür bn Haldun’un güç devlet teorisinin omurgasn tekil etmektedir. bn Haldun Mukaddimesi boyunca asabiyetin nasl ortaya çkt, özellikleri ve amac konusunda
yaad tecrübeler ve tarih bilgisi nda deerlendirmeler yapmakta örnekler vermektedir. Fakat, Mukaddime’de asabiyet kesin olarak tanmlanmamaktadr. Tüm tanmlar göz önünde bulundurarak, asabiyetin nihai amac mülk
veya iktidar olan toplumsal bir dayanma duygusu olduunu söyleyebiliriz.
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Orta asrlardan farkl olarak modern dönemde asabiyetler büyük oranda
neseple deil sebeple olumaktadr. Nihai amac iktidar olduu için modern
dönemdeki asabiyet duygusu ulus devletlerde iktidara gelmek isteyen siyasi
partiler örneinde somutlamaktadr. Siyasi partiler seçimle iktidara geldikleri
için halk arasnda kendi asabiyetini oluturmak ve her zaman diri tutmak zorundadr. Halk arasnda asabiyeti güçlü olan partiler yönetime hakk kazanrlar. Bunun için onlardan asabiyeti güçlendiren faktörleri bilmeleri ve bu dorultuda politikalar yapmalar beklenmektedir.
Modern dönemde iktidara geldikten sonra onu kaybetmemek için halk
korkutarak asabiyet duygusunu yok eden devletleri modern polis devletleri
olarak ifade ettik. Bu tür devletlerdeki baskc rejim uzun sürerse zillet ve
kahr hali toplumun ruhuna yerlemekte ve toplumun bir nevi dayanma duygusu olan asabiyeti ortadan kalkmaktadr. Asabiyet duygusu yok olan toplum,
kendisini toplum yapan en önemli özelliklerini kaybetmi demektir. Topluma
yeniden asabiyet duygusunu kazandrmak ise çok zor ve uzun süreli bir sürecdir. Bunun tam olarak mümkünlüyü ve nasl olaca ise aratrlmaya ihtiyac
olan çok geni ve kapsaml bir konudur.
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Elnur zimli

BN XLDUNUN SBYYT NZRYYS V MÜASR
DÖVRDK TZAHÜRLR
XÜLAS
bn Xldun XIV srd imali Afrikada yaam müslman mütfkkir v
elm adamdr. O, slam mdniyytinin lngimy, gerilmy v ziflmy
balad bir zamanda slam elm v fikir smasnda parldayan son ulduz
olmudur. Mütfkkir hmiyytli bir siyast adam olaraq ömrünün çoxunu
iqtidar çkimlri arasnda keçirmi, belc, dövlt v idaretm sahsind
zngin tcrüb qazanmdr. bn Xldun elmi, dünyagörüü v tcrüblrin
istinad edrk, özünmxsus srlr yazm, istilahlar ortaya qoymudur.
Bu mqald bn Xldunun “Müqddim” adl srind geni kild
istifad ediln istilahlardan biri olan sbiyytin n olduu v müasir dövrdki qarlqlar aradrlmdr. sbiyyt rb toplumunda Cahiliyy dövründ
istifad olunan bir termin kimi yaxn qohum-qrban qorumaq, onlara kömk
etmk duyusunu ifad edirdi. bn Xldun is bu mfhumu inkiaf etdirrk
dövlti qurmaq, idar etmk v iqtidarda qalmaq üçün sbiyyt hissinin hmiyytini ortaya qoymudur. Aradrmamz çrçivsind bn Xldunun sbiyyt terminini tarixdn alaraq müasir cmiyytlrd qarln tapmaa v
funksional hala gtirmy çaldq. Belc, son mqsdi mülk (hakimiyyt)
olan sbiyytin günümüzd modern dövltlrd siyasi partiyalar klind
tcssüm edildiyini ifad etdik.
Orta sr dövltlrindn frqli olaraq, demokratik qaydalarla idar olunan
müasir milli dövltlrd hakimiyytdki qrup iqtidarn davam etdirmk üçün
xalqn ssin möhtacdr. Bu sbbdn öz sbiyytini xalq arasnda hr zaman
güclü tutmaa çalr. Aradrmamzda müasir dövltlrd sbiyyti güclndirn bzi faktorlar “Müqddim”dn götürüln örnklrl qarladrlaraq
göstrilmidir. Nhayt, demokratik qaydalarn ilmdiyi avtoritar rejimlrd
iqtidarn hakimiyytd qala bilmk üçün xalq sbiyytini iddt yolu il nec
yox etdiyini bn Xldundan aldmz örnklrl izah etmy çaldq.
Açar sözlr: sbiyyt, milli dövlt, siyasi partiyalar.
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Elnur Azimli

IBN KHALDUN’S ASABIYYAH THEORY
AND ITS PRESENT-DAY PROVISIONS
ABSTRACT
Ibn Khaldun was a 14th-century Muslim thinker and scholar who lived in
North Africa. He was the last bright star in the sky of Islamic thought and
science at a time when Islamc culture began to pause, regress, and weaken. As
a prominent politician, he spent his entire career battling for political power,
gaining extensive experience in the field of management. Ibn Khaldun wrote
books and developed concepts based on his wisdom, worldview, and
experiences.
One of these concepts, asabiyyah, which appears frequently in Ibn
Khaldun's book Muqaddimah, and its modern manifestations have been
investigated in this study. Asabiyyah was a term used in Arab society since
the Jahiliyyah (pre-Islamic era) to express a sense of protecting and caring for
close relatives. By coining this term, Ibn Khaldun demonstrated the
importance of asabiyyah in establishing a state, ruling it, and maintaining
power. In the scope of our research, we attempted to apply Ibn Khaldun's
asabiyyah concept from history to modern societies and make it functional for
today. As a result, we expressed that asabiyyah, whose ultimate goal is to gain
power, in the form of political parties in modern nation-states.
Unlike in medieval states, the governing group in today's democratically
ruled states relies on public vote and support to stay in power, and thus always
strives to strengthen its asabiyyah among the people. In comparison to
examples from Muqaddimah, our study demonstrates some factors that
strengthen asabiyyah in modern states. Finally, we attempted to explain, using
examples from Ibn Khaldun, how the ruling party annihilates people's
asabiyyah (group feeling) through repressions in oppressive regimes that are
not governed democratically.
Keywords: Asabiyyah, nation-state, political parties
Çapa tövsiy etdi: s.f.d. A.S.Qnbrov
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XÜLAS
Mqald intolerantln tzahür formalar – etnofobiya, milltçilik, ayrseçkilik, miqranofobiya kimi növlri flsfi aspektdn aradrlb. ntolerantlq
fenomeni mnfi münasibtlri, dözümsüzlüyü ifad edir. Burada intolerantln obyekti kimi irq, millt, drinin rngi, seksual azlqlar, dini qruplar, siyasi
baxlar, milltçilr, ideologiya v davrann çx etdiyi göstrilir. Eyni
zamanda qeyd olunur ki, intolerantln tzahür formalar bir-biri il qarlql
laqd olan amillrdir. ntolerantlq avtoretarizmin hökm sürdüyü cmiyytlrd daha lverili inkiaf edir. ntolerantln bütün tzahür formalar – etnofobiya, irqçilik, ayr-seçkilik insanlarn, etnik qruplarn, milltlrin mövcudluq haqqna qar yönlir, baqa xalqlarn v mdniyytlrin mqsdyönlü
mhv edilmsini, etnik tmizlm v genosidi hyata keçirmkdir. Mqald
intolerantlq münasibtlrinin formalamasnn sas sbblri d nzrdn keçirilmidir.
Mqalnin mqsdi Aradrmada intolerantln tzahür formalarnn
flsfi mahiyyti tdqiq edilmidir.
Mqalnin elmi yeniliyi ntolerantln öyrnilmsind müxtlif istiqamtlrin nzri-metodoloji saslar sistemldirilmi v ümumildirilmidir.
1. ntolerantlq probleminin konsepsual saslar, flsfi mahiyyti v
mzmunu aradrlmdr.
2. ntolerantlq v onun tzahür formalarnn aradan qaldrlmas yollar
müyynldirilmidir.
3. ntolerantln tzahür formalarnn aradan qaldrlmas yollar göstrilmidir.
Mqalnin metodologiyas Tdqiqatda keyfiyyt v kmiyyt, tarixiflsfi sistemli funksional metodlardan istifad edilmidir. Eyni zamanda,
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empirik mlumatlarn nzri analizi v sintezin d istinad olunmu, sistemlm, ümumildirm v müahid metodlar ttbiq olunmudur.
Açar sözlr: intolerantlq, etnofobiya, miqranofobiya, irqçilik, intolerantln hüdudlar, intolerantln obyekti.
Giri
ntolerantln tzahür formalar etnik, etnosiyasi, hüquqi intolerantlq,
zoraklq, tcavüzkarlq, irqçilik, terrorçuluq, cinaytkarlq, milltçilik, fundamentalizm, ksenofobiya, ekstremizm v digrlridir. Bunlardan fundamentalizm, ksenofobiya v ekstremizm dini intolerantln tzahür formalardr.
Tolerantlq v intolerantlq problemi tarixd v müasir dövrd cmiyytd
spesifik yer tutaraq bir trfdn sülhün, min-amanln, inteqrasiya v modernlmnin, rifah v inkiafn, digr trfdn, qardurma v tnzzülün
güclnmsinin sas amillrindn biridir. Müasir dünyann sosial-pozitiv reallqlar – azadlq v demokratiya, alternativ düünmk v hrkt etmk tolerant münasibtlr sasnda yaradlr. “Tolerant v intolerantlq” terminlri bzn dözümlülük v dözümsüzlük anlaylar il sinonim kimi ilnir. Onlar
yaxn mna dasalar da, sinonim deyillr.
Etnik intolerantlq
Etnik intolerantln iki formas – etnofobiya v miqranofobiya arasnda
qarlql laq mövcuddur. Miqranofobiya v etnofobiya arasnda qarlql
laq sasnda mühacirlr v etnik qruplara yerli halinin “yad” münasibti
durur. Antimiqrant hval-ruhiyysi aadak arqumentlr saslanr:
- miqrantlarn nzartsiz axn sosial vziyyti kskin kild çtinldirir,
mk, mnzil bazarlarnda qeyri-sabitlik yaradr, bütün infrastrukturda yükün
artmasna sbb olur;
- miqrasiya sanitar-epidemioloji vziyyti pisldirir;
- miqrasiya kriminallamann v cinaytkarln artmasna kömk edir;
- xarici miqrantlar sosial-iqtisadi hyatda sas mövqelri l keçirirlr;
etnoslararas grginliyi kskin kild artrrlar;
- ayr-ayr etnik icmalarn yerli halinin hyat trzini qbul etmk istmmsi onlarla "yerli hali" arasnda sosial-mdni grginliyin artmasna sbb
olur. Bel grginlik saysind onlarn birg yaamas mümkün olmur;
- razilrin etnik trkibinin dyidirilmsi geni xarakter alr v milli
thlüksizliyi thdid edir;
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- miqrasiya münaqinin labüd rtin xidmt edir: miqrantlarn say artq
olduu halda münaqi yaranr;
- miqrasiyan artq regionda, dövltd vziyyti xeyli zifltmy v
sabitliyi pozmaa imkan vern xüsusi vasit kimi qiymtlndirmk olar;
- strateji obyektlrin yaxnlnda v srhdboyu zolaqda ayr-ayr etnik
qruplarn mskunladrlmas mqsdyönlü xarakter dayr, "beinci kolon"
formalar. Neft v qazn nqlin nzart urunda rqabtin kskinlmsi v
miqrantlarn öz hüquqlarnn müdafisi istiqamtind fall arasnda laq
müahid olunur;
- bzi etnik qruplarn ycam yaadqlar yerlrd 7-10 ildn sonra milli
elitann hakimiyyt legitim glmsi v daha sonra milli razi qurumlarnn
yaradlmas, hmçinin regional sviyyd etnik separatizml birlmsi ba
verir” (.//https:www .demoscope.ru//wekly/2005/02/03/analit01.php). Göründüyü kimi, yerli hali bzn miqrantlar yad, çarlmam qonaq hesab edirlr. Ola bilsin ki, cmiyytin "travmatik transformasiyas" dövründ etnofobiyalarn artmasn sosial narazlqlar kompleksi il laqlndirn filosof qismn
haqldr.
Miqrantlar arasnda hm cinaytkarlara, hm narkotik alverçilrin, hm
d digr mqsdlr güdn xslr tsadüf olunduuna gör, cmiyytd antimiqrant hval-ruhiyysi daha da güclnir. Hmin mühacirlrin bir qismi üçün
yad mdni v milli nnlrdn irli gln qapallq, cmiyytin qanunlarna
uyun glmyn davran normalar sciyyvidir. “Kütlvi miqrasiyalarn çar v thdidlri bir çox miqrant icmalarnda mnfi problem yaradr”
(<  , >  2003, 92).
Sosial laqlri v bklri ks etdirn "bufermühit", nnvi mdni
rait hmin etnik icmalara tsir edir, adt-nnlr, mdniyyt, formalam
davran normalar yerli halid mövcud olan xüsusiyytlrdn hmiyytli
drcd frqlnir (   1988, 20). Bufermühitin xarakteri etnik qrupa
xas olan nnvi sosial nzart sistemi il, hmçinin bir sra digr amillrl
baldr. imali v Cnubi Qafqaz, elc d Orta v Cnub-rqi Asiya etnik
mdniyytlrinin ksriyyti üçün onun ayr-ayr üzvlrinin özünü qiymtlndirmsinin formalamasnda etnik icmann rolu hmiyytlidir. Bu etnik
qruplarn inteqrasiyas, bufermühiti, nnvi, adi icma laqlri sistemlrini
ks etdirir (" . 3     % #-, 2003).
halinin sosiallamasnda sosial, iqtisadi, mdni institutlarn tsirinin
böyük hmiyyti vardr. Müasir raitd onlar digr sosiumlardan gln miqrantlarn sosiallamasna zif tsir göstrir.
Miqranofobiya v etnofobiya sivilizasiyalarn toqqumas demkdir. Miqrantlara dözümsüzlük yerli sosial mühitd mdni chtdn frqli insanlarn
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yaratdqlar problemlr bu v ya digr raziy miqrant axn zaman qaçlmaz
olur. Qeyri-urbanizasiya mühitinin nümayndlrinin miqrasiyas zaman onlarn meqapolislr raitind yaamas mnfi stereotiplrin yaranmasna sbb
olur.
Miqrasiya v milli (etnik-milli) siyasti hakimiyyt, KV v ictimaiyytin
qarlql laqsi raitind hyata keçirilir. Srt milli v miqrasiya siyastinin
zruriliyi il bal özünmxsus siyasi v ictimai konsensus meydana glir.
Hm hakimiyyt, hm siyastçilr, hm d KV miqrasiyann mnfi nticlrin xüsusi diqqt yetirirlr. Kütlvi mediada "dümnçilik dili" üstünlük tkil edir. KV-in hyata keçirdiyi dözümsüzlük, aqressivlik v ksenofobiyann
kütlvi tbliat ictimai ry mnfi tsir göstrir: hali miqrasiya siyastinin
srtldirilmsinin cmiyyt v yerli vtndalara fayda verdiyin inanmaa
balayr. Miqrantlarn çtinlik çkmdn bütün sahlrd mulluunun son
drc spesifikliyini, onlarn ucuz myindn sui-istifad edidiyini göstrn
mütxssislr d tsadüf olunur. Onlar qanunsuz miqrasiyann v mulluun minimuma endirilmsi zruriliyin d xüsusi önm verirlr. Bunun üçün
qeydiyyat, yaay icazsi, i icazsi almaq üçün dqiq v aydn qaydalar olmaldr. Bu, hm miqrantlara, hm d igötürnlr qar srt siyast aparlmasn istisna etmir.
Bu gün sosial-siyasi sabitlik üçün thlük milltlraras münaqilr deyil, getdikc artan sosial-siyasi grginlik, azlqlarn diskriminasiyasnn güclnmsidir. Etnoregional siyast kursu dyimlidir, böhran leyhin siyastdn ayr-seçkiliy qar siyast keçmk lazmdr.
Etnofobiya v mdni irqçilik
Etnik v mdni lamtlr gör ayr-seçkilik özünü etnofobiya v mdni irqçilik kimi göstrir. Mdni irqçilik bir mdniyytin digrindn üstün tutulmasdr. Tarixn Avropa yhudilri v qaraçlar ayr-seçkilik formalarndan
ziyyt çkmilr.
Etnik ayr-seçkiliyin n bariz formas – antisemitizmin etnik v dini azlq
kimi yhudilr intolerant münasibtinin kökü Orta srlr gedib çxr. Yhudilr Avropada yegan qeyri-xristian azlq kimi daim ayr-seçkiliy mruz
qalmlar v onlar xristian icmalarnn bu daltsiz intolerant münasibtlrin
qar srlrl münariz aparmlar.
XX srin ortalarnda faizmin Avropada tüyan etdiyi bir raitd antisemitizm yhudilrin kütlvi qrnlar, soyqrm il müayit olunurdu. Alt
milyondan artq yhudi mhz bu dhtli ayr-seçkiliyin v intolerantln
qurbanna çevrildi. Antisemitizm bu gün d davam edir. Bütün milltlr into-
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lerant münasibt siyasti yürüdn müasir Ermnistanda antisemitizm, etnofobiya drin kök salmdr.
Qaraçlar Avropada srlrl yaasalar da, onlarn öz vtnlri olmamdr.
Onlar öz dillrini v mdniyytlrini qoruyub-saxlam, sntkar, musiqiçi
v tacir kimi köçri hyat trzi sürmülr. Öz mövcudluqlar zaman qaraçlar
ayr-seçkiliy, zorak intolerantla, assimilyasiya v qul vziyytin salnmaa mruz qalmlar.
XX srd qaraçlar alman faistlrinin genosidindn v rqi Avropann
kommunist rejimlrinin zorak sosiallama siyastindn v iqtisadi tcridolunmadan ziyyt çkmilr. Bu gün d qaraçlar intolerant sosial mühitd yaayrlar, demk olar ki, thsil, salamlq, yaay v mnzil hüquqlarndan mhrumdurlar.
Milltçilik v irqçilik
ntolerantln tzahür formalarndan biri d milltçilik, xüsusil irqçilikdir. Onu müasir dövrün etnik paradoksu da adlandrrlar. Milltçilik özünü
ideologiya, psixologiya v siyast kimi göstrir. Milltçiliyin psixoloji tbiti,
öz növbsind, milltçilik ideologiyasnn sasn tkil edir. A..Tevdoy
Burmuli bel hesab edir ki, “milltçilik ideologiyas - frdin mdni ümumiliy fal loyalln” (? -\   2018) ifad edir. Milltçilik ideologiyas siyast v sosial tcrüb kimi çx edir. Etnik v etno-milli milltçilik
tiplri il yana, vtnda milliyytçiliyi, irqçiliyi, sivilizasiyal milltçiliyi v
nativizmi d vurulamaq olar.
ctimai siyast sahsindki milltçilik zamanla dyimi çoxsayl semantik mnalarla yüklnmi son drc mürkkb bir (*8 2012, 10-11).
Buna gör n milltçiliy universal bir trif vermk, n d onu vahid v
bölünmz bir amil kimi qbul etmk üçün bir yol yoxdur. Tipologiyalara
ehtiyac var v bu tipologiyalar çrçivsind alt tiplri ifad edn daha dar terminlr konseptldiril bilr.
Milltçiliyin n mhur v mütlq geni yaylm tipologiyasndan biri
“etnik – vtnda” bölgüsüdür. Tez-tez vtnda v etnik milliyytçilik ikiliyinin ixtiras X.Kona aid edilir. O, yalnz tarixi material sasnda müyynldirdiyi “Qrb” v “rq” milltçilik növlri arasndak frqlrdn yazmdr.
Daha sonra bu ideyan C.Plamenats inkiaf etdirmidir. Bir çox chtdn bu
meyarlar iki sas milltçilik növünü müyynldirn E.Smitin tipologiyasna
saslanr. Bunlar razi (bu halda qismn d olsa, etnik mnsubiyyt prinsipin
zidd olaraq “vtnda” il sinonim hesab edil bilr) v “etnik” milltçilikdir.
Smit hr növü müstqillikdn vvlki faliyytlr (razi konsepsiyas vziy-
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ytind - müstmlkçilik, etnik anlaylar - separatç v diaspora) v müstqillikdn sonra yaradlan faliyytlr (razi prinsipi ttbiq olunduu tqdird
- inteqrasiya, etnik bir sas ttbiq etmkl - irredentist v pannationalism) aid
edir (< 2010, 497). Müasir dövrd vtndalq v ya milltçiliyin etnik
mnsubiyyti cmiyytin rti olaraq rq v ya Qrb aid olmas il
müyyn edilmir. Bundan lav, milliyytçiliyin vtnda v etnik qruplara
bölünmsi özlüyünd diqqti subyektin nzrindn yayndraraq, milliyytçilik obyektin yönldir. E.Gelner, msln, sl etnik mahiyyti nzrd tutan
vtnda milliyytçiliyindn bhs etmmidir ( 1991). E.Smit yazrd
ki, “htta n “mülki” v “siyasi” milliyytçiliklr d diqqtl baxlanda onlar
arasnda “etnik” v “linqvistik” olanlarn görmk mümkündür (< 2004,
237-238). Onu da nzr almaq lazmdr ki, müasir formada milltçilik modern milltlrl, yni ilk növbd, siyasi-razi milltlri il eyni vaxtda yaranmdr. Bellikl, mülki v etnik millilmlr, slind, eyni hadisnin
inkiafnn müxtlif mrhllridir. Milltçilik subyektinin sasn tkil edn
tipologiyalar da mövcuddur. Ç.Tillinin mhur dixotomiyas beldir: “dövlt
trfindn dstklnn milltçilik” (state-led nationalism) v “dövltçiliy can
atan milltçilik” (state-seeking nationalism) (\ " 2010). Bu tiplri
“dövlt yaradan etnosun milliyytçiliyi” v “etnik azlqlarn milliyytçiliyi”
kimi sadldirrk, yenidn formaladrmaq mümkündür; ya da sadc olaraq milliyytçilik kimi majoritar v minoritar (ksriyyt v azlqlar) kimi
formaladrmaq olar. Buraya sivilizasiyal milltçilik (bu msly daha sonra
baxacaq) v diaspora milltçiliyi - yerli olmayan etnik azlqlarn (daha
dorusu, özlrini yerli hesab ed bilmynlrin) milltçiliyi kimi milltçiliyin
alt növlri d daxil edil bilr.
L.Qrinfeld trfindn tklif olunan v aktiv subyektin sasn tkil edn
tipologiya is daha az yaylmdr (*8 2012,15). Tdqiqatç frdi v
kollektivist milltçilikdn bhs edir, bununla da könüllülük drcsini v milli
hisslrin frd v kollektiv trfindn bölünmsini qeyd edir.
Nhayt, milltçiliyi onun mqsdlri il sciyylndirmk olar: C.Broyi
ayrmaq üçün (ayrlma) üçün milltçiliyi, islahatlar üçün milltçiliyi v
birlmk (birlmk) üçün milltçiliyi müyyn etmidir (\  !. 2002,
226). Mqsd v subyektin meyarlarn özünd cmldirn v milliyytçiliyi
“millildirn” çoxluun milltçiliyi, “xarici tarixi vtn” milltçiliyi, etnik
azlqlarn milliyytçiliyi v populist milltçiliyin “qoruyucu” olmasn özünd
birldirn R.Brubeykerin tipologiyas da son zamanlar müyyn populyarla
malikdir. Bu tipologiya da saslarnn qarqlna gör ideal deyildir.
Vtnda milltçiliyindn danarkn millt v milli dövlt anlaylarn
yada salmalyq. gr biz millti etnik bölünmy bal olmayan vtndala-
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rn siyasi birliyi kimi baa düürüks v ona son drc loyallq obyekti kimi
yanarqsa, o, vtnda milltin çevrilir. Rusiya tdqiqatçs V.S.Malaxovun
“mdni homogen cmiyyt” kimi baa düüln “millt” siyasi ideologiya
suverenliyinin mnbyi, loyalln üstünlük obyekti v hakimiyytin legitimliyinin son hddi kimi özünü büruz verir” ( ;  2014, 39). Bir rtl ki,
biz bu qrardan mdni homogenliy sürgün edilmsini çxarrq. gr bu
sürgün prosesini saxlasaq, söhbt vvlkitk etnik-milltçilikdn getmi
olacaq. Sintetik, etnik-vtndal müyyn edn L.M.Drobizjevaya gör,
“milltçilik insanlarn azadlq v özünü realladrmaa nail olmaq üçün etnik
birlikl özünü mrkzldirdiyi v xalqn potensialnn açlmasn yalnz öz
milli dövltind gördüyü doktrinadr” (  ! 2013, 89).
Milltçiliyin sivilizasiya milltçiliyi kimi bu cür müxtlifliyi, slind,
klassik etnik-milltçilikdn o qdr d çox deyildir: xarici qruplara münasibtd müyyn qrupa mhdud loyallq v mnfi emosiyalar mövcuddur.
Sivilizasiya milltçiliyind son drc loyallq qrupu etnik milliyytçiliy
nisbtn daha genidir v bununla da irqçilikl yaxnlar: gr irqçilik halnda söhbt eynirngli frdlrl v fenotipin özünüthlilindn gedirs, vtnda
milltçiliyi halnda söhbt – sivilizasiya birliyin mnsub olan xslrl  çox
rti v çevik, keçici srhdlr malik olan frdlrl ümumilikdn gedir. ndi
mhz sivilizasiya milltçiliyi Qrbi Avropann saç partiyalar üçün daha çox
sciyyvidir: populist liderlrin ritorikasnda Avropa sivilizasiyas “barbarlar”n v “asiyallar”n hücumlarna qar durmaldr. Yuxarda göstriln
irqçilik iki kild baa düül bilr. Rasizmin klassik anlam, frdin vizual
fiziki xüsusiyytlrin etnoslar arasndak bütün frqlrin uyunladrlmasn
v irqlrin bdi brabrsizliyinin tsdiqini nzrd tutur ([8 2010,
66). Biz bu konsepsiyan tam qbul edrk, klassik, bioloji irqçiliyin özünü
srbstldirmsi bard yanl nticy gl bilrik. Mdni irqçilik is
sivilizasiya milltçiliyi v nativizmin konseptual çrçivsin tamamil uyun
glir. Bu halda, irqi milliyytçi sadiqlik n mühüm obyekt olur v irqçilik
milliyytçiliyin tipologiyasna uyunlar. Sivilizasiya milltçiliyi v mdni
irqçilik nativizm kimi anlayla ksin nöqtlr malikdir, ancaq sonuncunun
optikas frqlidir. Loyallq dövltin cmldiyi etnos, vtnda milltçiliyinin
son drc loyallq obyektinin çx etdiyi etnik milliyytçilikdn frqli
olaraq, irq diqqt yetirn “klassik” irqçilik v sivilizasiya milltçiliyinin
loyalln nzrd tutan sivilizasiya milltçiliyindn frqli olaraq, nativizm
“özününkülr” v “glmlr”in qar-qarya qoyulmas demkdir. Bununla
yana, nzri baxmdan hm öz etnosunun nümayndlri, hm d digr etnik
v sivilizasiya identikliyinin dayclar (gr onlar “özününkülr” yadlar
kimi aid etmk üçün kifayt qdr saslar varsa) “özününkülr” aid edil
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bilr. Msln, fransal nativist yalnz etnik franszlarn deyil, assimilyasiya
edilmi brbrlrin d loyallq obyektin daxil ola bilr. Onun üçün mnfilik
obyekti eyni brbrlr ola bilr. Ötn hft gln, dil öyrnmyn v Reef
dalarnn nnvi mdni tcrüblrini nümayi etdirmyn, hddn artq
qarqlq yaradan kimi görün bilr. Baxmayaraq ki, “naturizm” terminindn
istifad, yax sivil milliyytçilik v faktiki naturizm arasnda yerln müasir
Avropa antiimmiqrant diskursunu xarakteriz edir. Etnik v ya milli-dövlt
loyall burada hlledici hmiyyt ksb etmir. Nhayt, konseptoloji olaraq
daha bir termin lav edcyik – ovinizm. Napoleon ordusunun mifik (v
arxetipik) sgri Nikola ovenin ad il adlandrlan bu fenomen uzun müddt
tcavüzkar dionalizm il hmsrhd olan ifrat vtnprvrliyi ifad etmk
üçün istifad olunurdu.
Terminlr zaman keçdikc dyiir. ndi is ovinizm hr hans aqressiv
kild nümayi etdiriln üstünlük adlandrlr: biz fövqldövlt ovinizm,
nhng ovinizm sözlri il rastlaa bilrik. Qeyd etmk çtin deyil ki,
milliyytçiliyin adçkiln bütün növlri loyalln bu v ya digr obyektin
v neqativ qavray obyektin malikdir. str bu, istrs d digr - istniln
tipli milltçiliyin baza xarakteristikalar onlarsz milltçi adlandrla bilmz.
“Baqalar”nn neqativ qavray il bal v etnopolitologiyada istifad
olunan sas terminlr sxematik olaraq cdvld tqdim olunur.
“Cdvl 1”d biz yuxarda göstriln növlr saslanan, lakin müvafiq
ideyalarn dayclarnn (frdi v ya açq kild nümayi etdiriln) son
drc loyallq v neqativlik obyektlrind cmlnmi öz tipologiyasn
tqdim edirik.
Cdvl 1. Milltçiliyin sas növlri
Termin

Son drc loyallq
obyekti

Mnfilik obyekti

Etnik milliyytçilik /
etnos milltçiliyi

Etnos

Frqli etnos dayclar

Mülki milltçilik

Milli dövlt

Milli-dövlt
homogenliyini pozanlar,
baqa milli dövltlrin
nümayndlri, baqa
dövltlrin özlri
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rqçilik

rqi qrup
(sadldirilmi, baa
düüln)

Digr irqi qrup

Sivilizasiya milltçiliyi

Sivilizasiya (mdni
xüsusiyytlrin
mcmusu kimi)

Digr mdni –
“sivilizasiya”
xüsusiyytlrinin
dayclar

Nativizm

Geni baa düüln
“öz”

Geni kild baa
düüln “yadlar”, ilk
növbd immiqrantlar

Nticlr
Milltçiliy hm ideologiya nöqteyi-nzrindn, hm d psixologiya
nöqteyi-nzrindn baxmaq lazmdr. Milltçilik ideologiya kimi bütöv bir
konsepsiya deyil, mrkzi ideologiya olaraq daha böyük v inkiaf etmi
ideoloji vasitlrl birl bilr. Daha ümumi mnada onu etnik, milli
identifikasiyann siyasi v ya mdni mqsdlr üçün ideoloji sfrbrliyi
kimi d qiymtlndirmk olar. Bu söz altnda, htta siyasi-ideoloji semantik
sah il mhdudlasaq bel, çox frqli hallar baa düülür.
“Geni milltçilik” çrçivsind bu v ya digr konkret hadislri
müyyn etmk olar. Milliyytçi hissin obyektini sas götürn tipologiyalar
(X.Kon, C.Plamenats, E.Gelner, E.Smit), faliyytd olan subyekt
(L.Qrinfeld, Ç.Tilli), hmçinin milltçi mqsdlr (C.Broyi, R.Brubeyker)
mövcuddur. Milliyytçiliyin bu v ya digr obyekt loyall (özü d mhdud,
maksimal loyall) v digr obyekt qar neqativliyi v onu mhz bu iki
dyinlr sasnda ilmyinin nzrd tutulmas sas götürülmkl biz
daha sasl kild görünür. Bellikl, be böyük növü: etno-milltçilik (öz
etnosuna son drc loyallq, digr etnik qrupa qar neqativlik), vtnda
milltçiliyi (homogenliyi pozan milli dövlt v digr milli dövltlr), irqçilik
(öz irqi – yad irqi), sivilizasiya (sivilizasiya - yad sivilizasiya) v nativizm
(“özününkülr” – “yad”) qeyd ed bilrik.
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Ayr-seçkilik

ntolerantln tzahür formalarndan biri olan ayr-seçkilik qeyri-brabr
münasibti ifad edir. Ayr-seçkilik üçün sas etnik mnsubluq vtndalq v
din ola bilr. Ayr-seçkilik hdlyici, dümnçilik, thqiredici mühit yaradr,
baqa insan ayr-seçkiliy mcbur edir. Demokratik ölklrin brabrlik
haqqnda qanunu yaa, mny, vtndala, dil, din, qidy, ry, siyasi
faliyyt, hmkarlar ittifaqnda faliyyt, ail münasibtlrin, cinsin,
salamlq vziyytin, lilliy, seksual yönümün gör ayr-seçkiliyi qadaan
edir.
Ayr-seçkilik insann öz siyasi, mülki, iqtisadi, sosial, mdni hüquqlardan mhrum edilmsi imkanlarnn yaradlmasdr. Ayr-seçkiliy müxtlif
amillr irq, drinin rngi, çins, dini, siyasi qid, etnik, milli, dini mnsubiyyt, sosial mn sbb ola bilr. Ayr-seçkilik intolerant münasibtdn,
insan hüquqlarnn pozulmasndan balam genosid, qul vziyytin salma,
etnik tmizlm, dini zmind tqib, tcridetmy qdr bütün mnfi
stereotiplri hat edir. Bir sözl, insan xsiyytinin hr hans xüsusiyytlri
ayr-seçkilik, intolerantl münasibt üçün sas ola bilr. Mhur Equal Rights
Trust Fondunun hüquq mslhtçisi Uçellari qanun v reallq arasnda
uyunluun arzuolunmaz nticlr gtirib çxardn göstrir: “Birincisi,
brabrlik haqqnda qanunvericilik çoxchtli ayr-seçkiliyin ayr-ayr qurbanlarn adekvat müdafisini tmin etmir. kincisi, bel brabrlik sistemi
insann xsiyytini real ks etdirmir. Onlar göstrir ki, onun xsiyyti cmiyyt trfindn layiqinc qiymtlndirilmir. Üçüncüsü, bu, qanunvericilr
trfindn ayr-seçkiliy birtrfli yanamaa gtirib çxarr. Ntic olaraq
ayr-seçkiliyin aradan qaldrlmasna yönlmi qanunlar çoxsayl ayrseçkiliklr zaman ml gln müxtlif mnfi amillri nzr almr. Nhayt,
qanunvericiliy birtrfli yanama vtnda cmiyytind öz ksini tapr”
(' , 11-12). Buna gör d hüququ müdafi sahsindn qruplar çoxsayl
ayr-seçkiliyin qurbanlarnn mnvi v praktiki yardm edilmsind bilavasit
nöqsanlara sbb olur.
nsan xsiyytinin çoxchtliliyi, müxtlif lamtlri ayr-seçkilik mllrinin obyektin çevrilir ki, bunlardan hr biri insana intolerant münasibti
drinldirir. Çoxsayl ayr-seçkiliyin bu aspektlri trkibli, mcmulu v lav
ayr-seçkilik adlanr.
Brabrlik haqqnda qanunvericiliyin sas mqsdlrindn biri insan
lyaqtinin müdafisidir
(//https:www.justice.org.uk/ images/pdfs/multipledisarimi_nation).
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Elmi dbiyyatda çarpaz ayr-seçkilik termini d ilnir. Çarpaz ayrseçkilik zaman bir lverisiz atribut - cins v ya irqi mnsubluq ayr-seçkiliy
gtirib çxarmr, mhz irq v cinsin birlmsi insana intolerant münasibt
üçün sas olur.
Ayr-seçkiliyin konkret formalar akar v gizli intolerantlq klind
tzahür edir. Ayr-seçkiliyin formalarndan bir d cinsi lamt gör ayrseçkilikdir. Liberal-demokratik dyrlrin hökm sürdüyü Avropada çinsi
lamt gör ayr-seçkilik hökm sürür. Bir çox ictimai institutlar, eyni
zamanda, kütlvi informasiya vasitlri, aillr, uaa xidmt tsisatlar kiilr
v qadnlar haqqnda stereotiplri qoruyub saxlayr v yayrlar. Qrb cmiyytlrind cinslrin nnvi xüsusiyytlri, sasn hakimiyytl laqlndirilir: kiilr ünsiyytli, güclü, qoçaq, mühüm, ictimai yönümlü, nüfuzlu, maliyy
imkanlar olan; qadnlar gücsüz, asl, qayke, passiv, ailyönümlü olaraq
sciyylnir. Qrb milltlrind kii v qadn brabrliyin “snaye
inqilab”nn mnfi tsir etdiyi d göstrilir. Snaye inqilabndan vvl Qrb
aillrind smimiyytin hökm sürdüyü diqqt çatdrlr: “Kiilr öz
aillrinn ehtiyacn tmin etmk üçün ilmy gedir, qadnlar ev ilri,
uaqlarn trbiysi il mul olur v bununla da onlarn faliyyti ail
mühitindn knara çxlrd” (Müsavilari 2004, 101). Müllif snaye inqilab
il intolerant münasibtin, ayr-seçkiliyin güclndiyini bildirir.
Snayelm v urbanizasiya kii-qadn, r-arvad münasibtlri arasnda
grginlik yaradrd. Qadnlar id çox enerji srf etdiklrindn, ev ilri v ail
msllri il mul ola bilmirdilr. Onlar ail-mit msllrin diqqt
yetirmy qadir olmurdular. Digr trfdn, mütlq qadn “azadl” cmiyyt
üzrin öz ar kölgsini salr v bir çox aillrd ifft mslsi unuduldu”
(Müsavilari 2004, 102). Bundan sonra qadn-kii münasibtlrind intolerantlq il ayr-seçkilik büruz verdi. Burada qadnlarn tabeçilik mövqeyi –
ilrinin az qiymtlndirilmsi, az mkhaqq almalar da mnfi rol oynayrd.
Bu gün “feminist thlil tsdiq edir ki, xsiyytin trkibi cmiyytd
imkanlarn daha geni imkanlarn ks etdirir” (_" " 2007, 185). Bu
uyunsuzluq çoxsayl ayr-seçkilik qurbanlar üçün daha kskin olur.
Çarpaz ayr-seçkilik digr ayr-seçkilik növlrindn frqlnir. Krenou irq
v cinsin arasnda konkret qarlql laqy saslanaraq tsdiq edir: “nsan
hüquqlar haqqnda diskurslarda n irqi ayr-seçkiliyin gender aspektlrinin,
n d gender ayr-seçkiliyinin irqi aspektlrinin tam anlalmas yoludur” (//
http: //www.wicej.addr. com/wcar_doc/Crenshaw.html. 6.12.2007).
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Bellikl, intolerantlq baqalarna mnfi, dözümsüz münasibti v
özünün üstünlüyünü ifad edir. ntolerantln strukturuna irqçilik, ayrseçkilik, etnomrkzçilik, milltçilik daxildir.
1. ntolerantln tzahür formalarna qar profilaktik tdbirlr görülür. Etnomilli v siyasi ekstremizm ölknin iqtisadi-siyasi sabitliyin thdiddir. Etnomilli
v siyasi ekstremizm millrlraras münaqilr tördir. Etnosiyasi v siyasi
ekstremizm siyasi institutlar, milli hrkatlar sviyysind tzahür edir. Hmin
sviyyd müxtlifdrcli dümnçilik, üsyanlar, qiyamlar, terror aktlar ba
verir. Milli v siyasi hrkatlarn ks etdirdiyi mürkkb strukturda milli ideologiya sas yer tutur. Bu sahd intolerantl aradan qaldrmaq üçün milli ideologiya v milli üuru, özünüdrki inkiaf etdirmk lazmdr.
2. ntolerantlq dünyada ba vern müxtlif istiqamtli münaqilr siyasi, etnik, dini qardurmalara sbb olan mnfi amillrdn biridir. ntolerantln yaranmasnn siyasi, psixoloji, etnik, dini sbblri mövcuddur. ntolerantlq saysind separatç, milli-irredmentçi münaqilr, dini-icma konfessional münaqilr ba verir.
ntolerantln aradan qaldrlmas üçün profilaktik tdbirlr görülür v bu
sahd qbul olunmu qanunvericilik bazas dövrün tlblrin uyun olaraq
tkmilldirilir.
3. Bu gün intolerantln müxtlif tzahür formalarndan siyasi mqsdlr üçün istifad edilir, htta bu proseslrin “slam dünyasnn (v digr dinlrin) qloballamaya adaptasiyas” kimi d qlm verirlr. Qrbd üurlarda,
artq mnfi müslman obraz formalam, onlar slam, rblri, terrorçunu
bir-birindn ayr tsvvür etmir v onlar qlobal thlüksizliy thdid hesab
edirlr. slind, slam qloballaman inkar etmir, özünün alternativ qlobal
sivilizasiya modelini irli sürür. slam dünyas dini intolerantln dialoq,
kompromis v nnlri qarlql güzti, qarlql hörmt, daha dorusu,
dini intolerantlqla vzlnmsini istyir.
4. ntolerantln bütün tzahür formalarn aradan qaldrmaq üçün aadak tdbirlrin görülmsi mqsduyundur:
x Milli, mdni, dini dialoqun realladrlmas;
x Trbiy sahsind sylrin güclndirilmsi;
x Bütün trflrin itirak il milli ictimai debatlarn tkil edilmsi.
ntolerantlq özünün-özgnin arxetipind qeyri-üuriliyi ks etdirir. Davrann intolerant formalarnn yaylmasnn sbblrindn biri xsiyytin
sosial-psixoloji problemlri il baldr. Bel ki, xsiyytin mnvi v
intellektual mhdudluu intolerantla gtirib çxarr. ntolerantlq problemi
birbaa totalitarizml laqdar meydana glir.
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Gulchin Mehdiyeva
INTOLERANCE AND ITS FORMS: ETHNOPHOBIA,
XENOPHOBIA, DISCRIMINATION, NATIONALISM
ABSTRACT
The article investigates several forms of intolerance such as ethnophobia,
nationalism, discrimination, xenophobia from a philosophical standpoint.
Intolerance is a phenomenon that exhibits negative attitudes. It demonstrates
that the targets of intolerance are racial background, nationality, skin color,
sexual minorities, religious groups, political ideologies, nationalists, and
behaviorial conduct. Apart from this, it should be highlighted that the forms
of intolerance are interrelated factors. In authoritarian societies, tolerance
develops more rapidly. All varieties of intolerance - ethnophobia, racism,
prejudice - are directed against the right of people, ethnic groups, and nations
as well as the intentional annihilation of other peoples and civilizations, ethnic
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cleansing and genocide. The primary causes of the development of intolerant
relations were also considered.
The primary goal of the article is to investigate the core philosophical
concepts of the intolerance forms.
The scientific novelty of the article is that it systematizes and generalizes
the theoretical and methodological foundations of diverse orientations in the
study of intolerance.
1. The conceptual basis, philosophical essence and content of the problem
of intolerance are studied.
2. Ways to eliminate intolerance and its manifestations have been
identified.
3. Ways to eliminate the manifestations of intolerance are shown.
Methodology of the article. The research employed qualitative and
quantitative, historical-philosophical and system-functional methods. Apart
from this, theoretical analysis and empirical data synthesis were mentioned;
systematization, generalization, and observation approaches were also used.
Keywords: intolerance, ethnophobia, xenophobia, racism, limits of
intolerance, object of intolerance
Çapa tövsiy etdi: f.f.d., dos. A.Q.Qafarov
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KUR’AN TEFSRNDE EDEBÎ YÖNTEM: LKE VE PRENSPLER
(Emîn el-Hûlî Örneinde)
Dr. Kafkaz Abdurahmanov,
Azerbaycan lahiyat Enstitüsü
slami limler Anabilim Dal
qafqazabdurrahmanov@ait.edu.az
ÖZET
ndirildii günden günümüze dein Kur’an’ anlamak için Müslüman
alimler ciddi çalmalar yapmlar ve hala yapmaktadrlar. Söz konusu çalmalar dönemin sosyal, kültürel ve teknolojik durumlarna paralel olarak sürdürülmütür. XIX. yüzyldan itibaren slâm âleminin siyasî, askerî ve ekonomik olmak üzere bütün alanlarda Bat dünyasnn karsndaki yenilgileri,
slâm dünyasnda birtakm yenilikçilik hareketlerinin douuna neden tekil
etmi ve slam dünyasnda klasik slam düüncesinin eletirilmesi, slam’n
yeniden yorumlanmas gibi fikirlerin yaygnlamasna sebep olmutur. Özellikle Bat’daki edebî eletiri alanndaki gelimeler baz Müslüman edip ve
mütefekkirler üzerinde etkili olmutur. Söz konusu dönemde Müslüman dünyasndaki yenilikçilik akmlarnn temel odak noktasn Klasik slam düüncesinin eletirilmesi ve slam’n yeniden yorumlanmas oluturmaktayd. Yenilikçilik taraftarlarndan biri olan Msrl Emîn el-Hûlî sorunlarn çözümünü
Müslümanlarn Kur’an’a olan bak açlarn deitirmelerinden geçtiine inananlardand. Ona göre, Kur’an her eyden önce edebî bir metindir ve Müslümanlarn bunu böyle kabullenmeleri ve buna göre hareket etmeleri gerekmektedir. Dolaysyla “Kur’an Arapça’nn en büyük edebî kitabdr ve dolaysyla
Kur’an’a onun edebî tesiri yönüyle bakmak gerekir” ilkesini kendine çk
noktas edinen el-Hûlî çada anlamyla edebî tefsir ekolünün kurucusu olarak
kabul edilmitir. Kendisi batan sona bir tefsir kitab telif etmeyen el-Hûlî
çeitli eserlerinde Kur’an’n edebî yöntemle tefsir edilmesinin ilke ve prensiplerini belirlemi ve daha sonra söz konusu ekole mensup birtakm
aratrmaclar bu yöntemi uygulanmaya çalmlar. Bu makalede söz konusu
ekolün kurucusu el-Hûlî’nin kendi eserleri referans alnarak Kur’an’n edebî
yöntemle tefsir edilmesinin ilke ve prensipleri tespit edilmeye çallmtr.
Anahtar Kelimeler: el-Hûlî, Kur’an, Edebî tefsir, Edebî eletiri, Belagat,
‘câz.
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Giri

Kur’an tefsirlerinde edebî ve dilsel ürünlerin kullanlmasnn tarihi çok
eskilere kadar dayanmaktadr. Bu dinî bir metin olan Kur’an’n ayn zamanda
edebî bir metin olmasndan kaynaklanmaktadr. Zira Kur’an’n en önemli
özelliklerinden biri sahip bulunduu esiz edebî özellii sayesinde muhataplar üzerinde derin etki brakmasdr (Atsz 2008, 78). slâmî terminolojide
i‘câzu’l-Kur’an olarak bilinen ve sahip bulunduu edebî üstünlüü ve muhteva zenginlii sebebiyle benzerinin getirilemeyecei bir kitap olarak nitelendirilen Kur’an’n bu yönü onun esiz bir edebî metin olduunu ortaya koymaktadr. Dilci, belâgatç ve tefsircilerin çounluuna göre Kur’an’n nazm ve
telifi yani harflerinin, kelimelerinin ve ayetlerinin mükemmel dizilii, baka
bir deyile edebî üslubu onun i‘câz yönleri arasnda yer almaktadr (Örnein
bk: el-Bâkillânî 1954, 51).
Zamanla vahyin ilk muhataplaryla irtibatn kopmas, Araplarn Arap
olmayan unsurlarla kaynamas sonucunda dillerinin bozulmaya yüz tutmas
ve en esas Kur’an’da kullanlan dilin tarihin belli bir kesitinde kalmas gibi
unsurlar onun doru bir ekilde anlalabilmesi için bir takm edebî ve dilsel
açklamalarn yaplmasn zorunlu klmtr. Bu yüzden Müslümanlar Kur’an
metninin doru anlalabilmesi için muazzam bir dilsel literatür ortaya
koymulardr. Söz konusu eserlerin bazlar Kur’an’n kelime ve terkiplerini
yani onlarn dil açsndan açklamalarn yaparken bazlar ise onun i‘câz yönünü ele almlardr. Kur’an’n i‘câz yönünü esas alan tefsirler daha çok
Kur’an’n belâgat ve fesâhat üzerinde durmulardr. Burada önemine binaen
iaret etmek gerekir ki eski dönemlerde Kur’an’n edebî yönü üzerinde durulduunda maksat bu kitabn i‘câzn ortaya koymak ya da kelime veya cümlenin dil açsndan açklamasn yapmakt (imek 2014, 114-116).
XIX. yüzyln sonlar ve XX. yüzyln balarndan itibaren Bat dünyasnda boy gösteren pek çok yenilikçilik akmlar slam dünyasnda hayli taraftar
bulmay baarmtr. Özellikle edebî eletiri alanndaki aratrmalardan etkilenen birtakm Müslüman aydnlar Kur’an’n edebî eletiri kuramlarna göre anlama ve anlamlandrma gayreti içerisinde bulunmulard. Bunlardan biri de
Msrl Emîn el-Hûlî’dir. O, mevcut tefsir yöntemlerinin eksik olduunu ve
günümüzde en ideal tefsirin edebî tefsir yöntemleri esas alnarak yaplabileceini savunmutur. Kendisi batan sona bir tefsir yazmayan el-Hûlî, bu alanda
bir aratrmann nasl yaplacana dair önemli yöntem çalmalar yapmtr.
Ama müellifin Msr radyosunda yapt tefsir sohbetlerinden müteekkil olup
daha sonra üç ayr kitap halinde yaynlanan el-Kâde ve’r-resûl (Kahire: 1959),
Fî Ramadan (Kahire: 1961) ve Fî Emvâlihim misâliyye lâ mezhebiyye
(Kahire: 1963) adl çalmalarnda kendi yöntemini ksmen de olsa uygulama-
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ya çalt söylenebilir. O, kurucusu olduu edebî tefsir ekolünün prensip ve
ilkelerine dair görülerini, Menâhicu tecdîd fi’n-nahv ve’l-belâa ve’t-tefsîr
ve’l-edeb adl eseri ile The Encyclopaedia of slam’n Arapça çevirisi olan
Dâ‘iretu’l-me‘arifi’l-slâmiyye’de yazd “tefsir” maddesinde açklamtr.
Daha sonra ise kurucusu olduu Medresetu’l-umenâ (Eminler Ekolü) ekolüne1 mensup pek çok örencisi ve dier aratrmaclar edebî tefsir yöntemini
gelitirmeye ve bu alanda baz pratik aratrmalar yapmaya çalmlardr.
Onun örencileri arasnda, özellikle örencisi ve ei olan Âie Abdurrahmân/
Bintu’-âti (ö. 1998), Muhammed Ahmed Halefullah ve Abdulfettâh ükri
Ayyâd (ö. 1999) bu alanda temayüz etmilerdir. Ei Âie Abdurrahmân/
Bintu’-âi pek çok eserinin yan sra, Kur’an’n beyan özelliini konu
edinen el-‘câzu’l-beyânî fi’l-Jur’ân ve Mesâilu bni’l-Ezrâk (Kahire: 1971)
ve et-Tefsîru’l-beyânî li’l-Kur’âni’l-Kerîm (Kahire: 1962-1969) ukrî ‘Ayyâd
ise “vaf” alanndaki Yevmu’d-Dîn ve’l-Qisâb fi’l-Jur’âni’l-Kerîm adl tezleriyle el-Hûlî’nin yöntemini uygulamaya çalmlardr. Muhammed Ahmed
Halefullah ise önce “cedel” konusundaki yüksek lisans tezi olan Cedelu’lJur’ân2 sonra da “kssa” konusundaki el-Fennu’l-kasasî fi’l-Kur’âni’l-Kerîm
adl doktora teziyle hocasnn yöntemini uygulamaa gayret etmitir (Karata
2011, 30-31). Bunlarn yan sra Abdulkâdir el-Maribî (ö. 1956), Seyyid
Kutub (ö. 1966) (et-Tasvîru’l-fennî fi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Kahire: 1945), Tâhir
b. Âûr (ö. 1973), Muhammed el-Mubarek (ö. 1981), Abdulkerîm el-Haîb
(el-Kasasu’l-Kur’ânî fî mantkihî ve mefhûmihî, Kahire: 1964) ve Kasabî
Mahmûd Zela (Kadâyâ’t-tekrâr fi’l-kasasi’l-Kur’ânî, Kahire: 1978), Abdulvehhâb Neccâr, Alî Abdulazîm ve Muhammed Kutub gibi ahsiyetler edebî
tefsir eilimli tefsircilere örnek olarak gösterilmektedir (erif 1982, 595-610;
Mertolu 2011, 40/292).
Edebî Tefsir Düüncesinin Douu
XVIII. yüzyldan itibaren Kta Avrupa’snda ba gösteren büyük deiiklikler ve slâm âleminin siyasî, askerî ve ekonomik olmak üzere bütün alanlarda Bat dünyasnn karsndaki yenilgileri, slâm dünyasnda birtakm
yenilikçilik hareketlerinin douuna neden tekil etmitir. slâm dünyasnda
1

2

Medresetu’l-Umenâ (Eminler Ekolü) 19.04.1944 tarihinde Emîn el-Hûlî ve bir grup örencisi tarafndan (Kahire Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyat Fakültesi) kurulan bir edebiyat
ekolüdür (Abdurahmanov 2019, 43 vd.).
Halefullah’n 1942 ylnda Cedelu’l-Kur’ân adyla hazrlad yüksek lisans tezi-kendisinin
de ifade ettii gibi-1978 senesinde ismi Muhammed ve’l-kuvâ’l-mudâdde eklinde deitirilerek baslmtr (Halefullah 1984, 6).
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ortaya çkan yenilikçilik akmlarnn en temel odak noktasn ise geleneksel
slâm düüncesinin eletirilmesi ve slâm’n yeniden yorumlanmas oluturmaktayd. slâm’n yeniden yorumlanmas düüncesi XIX. yüzylda Msr’da
ve genel olarak bütün slâm dünyasnda Cemâleddîn el-Efânî (ö. 1897) ile
ivme kazanm ve daha sonra örencisi Muhammed Abduh (ö. 1905) ile zirveye ulamtr. Yenilikçilik düüncesine hâkim olan slâm âlimlerinin ortak
noktasn, slâm dünyasndaki geri kalmla çözüm aramak ve cevherini
Kur’an’dan alan Müslüman bir topluluk kurmak düüncesi oluturmaktayd.
Söz konusu dönemde sorunlarn çözümünü Müslümanlarn Kur’an’a olan
bak açlarn deitirmelerinden geçtiine inananlardan biri de Emîn el-ûlî
(ö. 1966) idi. el-Hûlî’ye göre Kur’an edebî bir metindir ve Müslümanlarn
bunu böyle kabullenmeleri ve buna göre hareket etmeleri gerekmektedir
(Atsz 2008, 162). Ona göre, slâmî davet güçlü bir edebî/belâgat etkinlii ve
bu edebî etkinliin bir parças olmutur. Çünkü bu yeni davet eletiri yöntemini benimsemi, söz sanat (belâgat) üzerine kurulmu ve Arap kelamnn o
zamana kadar ulaamad bir edebî zirveye ulamtr. Kur’an kulland dili
dier Araplarn kullandklar dile üstün tutmu ve cinler yardm etse,
edebiyatlaryla övünen edebiyatçlar (airler) destek olsa da hiç kimsenin
onun bir benzerini getiremeyeceini açkça ilan etmitir. Kur’an’n bu çars
karsnda aciz kalan Arap insan ona iman etmi ve slâm’ kabul etmitir.
Dolaysyla onlarn slâm’ kabullenmesi eletirel bir yargdan ve uca Allah’n
dinine yönelik edebî kabullenmeden baka bir ey deildir. Zira edebî zevke
sahip olan Arap insan kendi nefsinde bu davetin doruluunu görür ve ilahî
üslubun üstünlüünü gönlünde hissederdi (el-Hûlî 1961, 97).
Belirtmek gerekir ki çamzdaki edebî tefsir eiliminin temel hedefi,
Kur’an’ edebiyat eletirisi kuramlarna göre anlama ve anlamlandrma yöntemini esas alarak tefsir etmektir. Her ne kadar baz aratrmaclar çamzdaki
anlamyla edebî eilimin ortaya çkmasnda ilk iaretlerin Muhammed Abduh
ile baladn belirtmilerse de edebî tefsirin kurucusu Emîn el-Hûlî kabul
edilmektedir. Zira Abduh’un tefsir çalmalarnda toplumsal yön veya baka
bir ifadeyle hidayet amaçl tefsir daha fazla öne çkmaktadr (imek 2017,
116). Burada yeri gelmiken belirtilmesi gerekir ki tefsirde edebî yöntemi
savunan baz kimseler edebî tefsirin epistemolojik temellerini ünlü dilci ve
belâgatç Abdulkâdir el-Curcânî (ö. 471/1078)’ye kadar götürmülerdir. Bunlara göre el-Curcânî, belî kelâmn kurallarn ortaya koyabilmek için iir
aratrmalarn art komu ve i‘câzn anlalabilmesini buna balamtr.
Dolaysyla el-Curcânî tarafndan ortaya atlan bu edebî yöntem, çada dönemde Kur’an’n anlalmas ve yorumlanmasnda takip edilen modern edebî
tefsirin de epistemolojik temellerini oluturmaktadr (Ebû Zeyd 2010, 33).
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Çada anlamda edebî tefsirin epistemolojik temellerini el-Curcânî’ye kadar
götürmenin gerçei yanstmad kanaatindeyiz. Çünkü malum olduu üzere
Kur’an dier ilahî kitaplardan farkl olarak edebî üslubuyla mucize olma
özelliine sahiptir. Bu nedenle daha erken dönemlerden itibaren ilk Kur’an
tefsirlerinin birçou dil merkezli olmu, baz ayetlerin yorumlanmasnda iir
gibi edebî ürünlere skça bavurulmutur. Bütün bunlarn asl hedefi ise
Kur’an’ ve onun i‘câzn anlayabilmek içindi. Ama günümüzde edebî tefsir
alannda yaplan çalmalara baklrsa asl maksadn, Kur’an’n edebiyat eletirisi kuramlarna göre anlama ve anlamlandrma yöntemini esas alarak tefsir
edilmesi olduu görülecektir.
Daha önce iaret edildii üzere günümüzde tefsir tarihçilerinin çounluu
edebî tefsir ekolünün kurucusu olarak Emîn el-Hûlî’yi göstermektedirler.
Emîn el-Hûlî tefsir alannda müstakil bir kitap telif etmemesine ramen çeitli
çalmalarnda edebî tefsirin ilke ve prensiplerini belirlemitir. Özellikle The
Encyclopaedia of slam’n Arapça çevirisi olan Dâ‘iretu’l-me‘ârifi’l-slâmiyye’nin “Tefsir” maddesine yazd et-Tefsîr me‘âlimu hayâtihî ve menhecuhu’l-yevm isimli ekte ilmî tefsir ekolünü iddetle eletirmi ve kurucusu olduu edebî tefsir ekolünün ilke ve prensiplerini açklamtr (Bk: el-Hûlî, 1998,
8/2309-2350).3
el-Hûlî, Abduh’un hidayet amaçl tefsirini, Müslümanlarn gerçekletirmesi gereken yüce bir gaye olduunu söylemekle birlikte (el-Hûlî 1996, 37)
bu gayenin tefsirin öncelii olmasn kabul etmez. Zira el-Hûlî’ye göre tefsirin, bütün bunlardan öncelikli ve söz konusu maksatlarn kendisinden neet
ettii baka bir temel amaç bulunmaktadr. Tefsirden güdülen dinî ilmî ve
amelî her türlü maksattan önce bu hedefin gerçekletirilmesi gerekir ki bu da
“beyânî/edebî maksat”tr (el-Hûlî 1961, 302). Belirtmek gerekir ki, “Kur’an
Arapça’nn en büyük edebî kitabdr ve dolaysyla Kur’an’a onun edebî tesiri
yönüyle bakmak gerekir” ilkesi el-Hûlî’nin Kur’an tefsirindeki hareket
noktasn tekil etmektedir (el-Hûlî 1996, 37).
Günümüzde Tefsir Nasl Yaplmaldr?
el-Hûlî, günümüzde Kur’an tefsirinin nasl yaplmasna geçmeden önce
klasik dönem âlimlerinin slâmî ilimleri tabi tuttuklar taksime iaret eder.
Çünkü ona göre slâm âlimlerinin bu taksimi aslnda tefsir ilminde birtakm
yenilikçi gayretlerin yaplmasna müsaade etmektedir. Söz konusu taksime göre
3

Müellifin bu çalmas daha sonra Menâhicu tecdîd fi’n-nahv ve’l-belâa ve’t-tefsîr ve’ledeb, (Kahire: Dâru’l-ma‘rife, 1961) adl eserinin 271-318. sayfalar arasnda da yaymlanmtr.
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slâmî ilimler; a) Usul ve nahiv gibi gelimesini tamamlam ve sistematik hale
gelmi b) Beyân ve tefsir gibi ne gelimesini tamamlam ne de sistematik hale
gelmi, c) Fkh ve hadis gibi gelimesini tamamlam ancak sistematik hale
gelmemi olmak üzere üç ksma ayrlmaktadr. el-Hûlî’ye göre söz konusu taksimden de anlalaca üzere son iki ktaki ilimleri âlimler “gelimesini tamamlamam ilimler” olarak tanmlamlardr. Dolaysyla tefsir ve beyân ilimleri gelimesini tamamlamam ilimler kategorisine girdiinden her iki alan da
yenilikçilik çabalarnn yaplabilmesi için müsaittir. O, bu alanlarda yaplacak
yenilikçi çabalara kendisinin ilke edindii “tecdidin balangc anlay bakmndan kadim olan katletmektir” (evvelu’t-tecdîd atlu’l-kadîm fehmen) anlayyla hareket ettiini ifade etmektedir (el-Hûlî 1961, 229).
Kur’an’n tefsir edilmesinde edebî yöntemin benimsenmesini iddetle savunan el-Hûlî’ye göre bir tefsircinin dikkate almas gereken en önemli hususlardan birincisi Kur’an’n Arapça’nn en büyük kitab olmas dieri ise Kur’an
tertibinin dikkate alnmasdr. Bu nedenle konunun daha iyi anlalabilmesinden ötürü onun Kur’an tefsirinde edebî yönteminin uygulanabilmesi için öngördüü hususlarn ele alnmas gerekir.
1. Kur’an Arapçann En Büyük Kitabdr
Muhammed Abduh’a göre Kur’an tefsirinden güdülen asl gaye Kur’an’la
hidayete ermektir. el-Hûlî Kur’an tefsirinden amac hidayet olarak gören
Muhammed Abduh’un Kur’an üzerinde haddinden ziyade filolojik çalmalar
yaptklar nedeniyle tefsircileri eletirmesine katlmaz4 ve tefsirden güdülen
hidayet gayesine ulamadan önce onun öncelikli gayesi olan edebî hedefinin
(el-Hûlî’ye göre) gerçekletirilmesi gerekir. Dolaysyla el-Hûlî’ye göre
tefsirden beklenilen hidayet hedefi bütün Müslümanlarn gerçekletirmesi
gereken yüce bir gaye olmakla birlikte tefsirin ilk ve en önemli gayesi
deildir. Bilakis ona göre tefsirin öncelikli ve nihai gayesi Kur’an’a Arap4

Muhammed Abduh’un kendisinden önce yaam tefsircileri Kur’an tefsirinde haddinden
fazla dilsel meselelerle uratklar gerekçesiyle eletirmesinden onun tefsirde filolojik
çalmalara önem vermedii anlalmamaldr. Tam tersine o, âlet ilimleri olarak gördüü
dil-edebiyat çalmalarn, Kur’an’n hidayet ve rahmet olma amacna hizmet etmesi gerektiini düünmekteydi. Hatta Abduh Kur’an’n tefsirini yapmak isteyen bir tefsircinin Arap
dili ve belâgat ilmine vakf olmas, Kur’an’da kullanlan kelimelerin nüzul dönemindeki
anlamlarnn bilinmesi gibi birtakm hususlar bilmesini art komaktadr. (Bu konuda bk:
Muhammed Reîd Rza, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Kerîm/Tefsîru’lmenâr, Kahire: el-Hey’etu’lMsriyyetu’l-‘âmme li’l-kitâb, 1990, 1/19-21). Onun kar çkt ise tefsir kitaplarndaki
nahiv bilgilerinin fazlal sebebiyle ilahî vahyin bu bilgiler arasnda kaybolmas ve
Kur’an’n Müslüman toplumun hayatndan uzaklatrlarak aslî gayesinin dna itilmesini
düünmesiydi. Bk: el-A‘mâlu’l-kâmile li mâm Muhammed ‘Abduh, thk. Muhammed
‘mâre, Kahire: Dâru’-urûk, 4/8.
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ça’nn en büyük eseri en yüce edebiyat ürünü olarak bakmaktr. Zira Kur’an,
Arapça’y ebediletiren ve kendisi de onunla ebedileen, Arapça’nn övünç
kayna ve medeniyetinin zirve eseri olan bir kitaptr. Kur’an’n bu özellii,
dini ve ahsî eiliminden asl olmayarak aslen Arap olan veya kendisini Arap
olarak hisseden herkesin bildii bir husustur. Bu sebeple dinî inanc ve akidesi
ne olur olsun her bir Arap sahip olduu Araplk duygusuyla bu kitabn Arap
dilindeki yerini ve deerini hisseder. Bunu hissedebilmek için onun Kur’an’n
dinî bir metin olmas ve içerdii dinî inanc kabul etmesine gerek kalmaz.
Bütün bunlar Kur’an’n edebî yönden ele alnmasn gerekli klmaktadr. Daha
açk bir ifadeyle el-Hûlî’ye göre günümüzde yaplacak tefsir çalmasnn ilk
amac edebî yönlü olmaldr. Kur’an’n bu edebî yönü hakkyla aratrlp
ortaya konulduktan sonra ondan beklenilen dinî, hukukî, ahlaki, sosyal vb.
ikincil amaçlar gerçekletirilebilir (el-Hûlî 1961, 230; el-Hûlî 1996, 38). Ksacas, Kur’an tefsirinde edebî yöntemin uygulanmasn gerekli gören edebî
tefsir ekolüne göre günümüzde Kur’an tefsirinin gayesi salt edebîdir. Tefsirden güdülen amaç her ne olursa olsun bundan sonra gelir ve buna dayanr.
Onun bu tespiti Kur’an’a edebî bir metin olarak baklmas sonucunu beraberinde getirmektedir. Dolaysyla bu ekole göre, Kur’an her eyden önce edebî
bir metindir ve bu sebeple edebî metinlerin incelenmesinde kullanlan edebiyat eletirisi yöntemleri Kur’an aratrmalarnda da kullanlmaldr (el-Hûlî
1962, 283-285; Karata 2011, 140).
Burada önemli bir hususa deinmeden geçemeyeceiz. öyle ki Kur’an
aratrmalarnda edebiyat eletirisi yöntemlerinin kullanlmas gerektiini
savunan el-Hûlî söz konusu dönemde Bat dünyasnda yaygn olan edebî eletiri akmlarndan önemli derecede etkilenmitir. Avrupa’da bulunduu yllar
ve özellikle de edebiyat eletirisi alannda okuduu Batl kaynaklar onun
dünya görüünün ekillenmesinde büyük rol oynamtr. el-Hûlî’nin en fazla
etkilendii Batl bilim adamlarnn banda Fransz eletirmen ve edebiyat
tarihçisi Gustave Lanson (ö. 1934)’un özel bir yeri bulunmaktadr. O özellikle
“ilmî tefsir” ekolünü eletirirken Lansoncu bak açsyla hareket etmitir
(Meselâ bk. el-Hûlî 1996, 30 vd.). Yeri gelmiken belirtelim ki Lanson ve
edebiyat ekolü Emin el-Hûlî ve Tâhâ Hüseyin (ö. 1973) bata olmakla pek
çok Arap edebiyatç ve düünür üzerinde etkili olmutur. Lanson’un eletiri
yöntemi ise eletiride felsefî eilimi ve bilimsel aratrmay bir araya getirmekten olumaktadr (Karata 2011, 106 vd.).
Edebî tefsir ekolünün hareket noktasn oluturan “Kur’an her eyden
önce edebî bir metindir ve bu sebeple edebî metinlerin incelenmesinde kullanlan edebiyat eletirisi yöntemleri Kur’an aratrmalarnda da kullanlmaldr” sözü ilk bakta iyi niyetli görülse bile Kur’an’a uygulandnda sakncal
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sonuçlara götürebilmektedir. Nitekim edebî tefsirin hareket noktas olan bu
söz, baz Kur’an kssalarnn tarihsel gerçeklii yanstmad gibi tehlikeli görülerin ortaya çkmasna sebebiyet vermitir. Örnein edebî tefsir ekolünün
en önemli savunucularndan biri ve ayn zamanda el-Hûlî’nin örencisi olan
Muhammed Ahmed Halefullah (ö. 1997) hocas el-Hûlî’nin danmanlnda
hazrlad el-Fennu’l-kasasî fi’l-Kur’âni’l-Kerîm 5 adl doktora tezinde baz
Kur’an kssalarnn gerçekte vuku bulmad iddiasn ortaya atm ve slâm
dünyasnda büyük tartmalara neden olmutur. Halefullah’n söz konusu
iddialarndaki en temel dayanak noktas ise onun Kur’an’a salt edebî bir metin
olarak yaklamasyd (Halefullah 1999, 22-51, 198, 225).
2. Kur’an Tertibinin Tefsire Etkisi
el-Hûlî’ye göre Kur’an tefsirinde gözetilmesi gereken bir dier önemli
husus Kur’an’n tertibidir. Edebî tefsirden beklenilen hedeflerin gerçekletirilebilmesi için Kur’an’n tefsirciler arasnda yaygn olarak uygulanan sure
düzenine göre deil konulara göre ele alnmas gerekir. Çünkü Kur’an surelerinin mevcut diziliinde konu bütünlüü ve ayetlerin nüzul sras gibi hususlar
dikkate alnmamtr. Bilakis konular bölük pörçük bir ekilde farkl farkl
yerlerde verilmitir. Herhangi bir er‘î hüküm veya inanç esasna farkl ayetlerde deinilmitir. Ayn zamanda Kur’an’da anlatlan kssalarn sahneleri söz
konusu olayn anlatld bütün yerlere datlmtr. Dolaysyla bazen bir surede dier surede ele alnan konulara temas edilir ve farkl amaçlara deinilir.
Bu yüzden Kur’an’n sure ve cüzlere göre tefsir edilmesi onun ihtiva ettii
manalar tam olarak anlatmak için yeterli deildir. Baka bir ifadeyle
Kur’an’n ihtiva ettii manalarn tam olarak yanstlabilmesi için tefsircinin
herhangi bir konuyu ele ald zaman ilgili bütün ayetlere temas etmesi gerekir. Ayrca herhangi bir konudaki metinlerin tamamn anlamak isteyen kimsenin aralarnda zaman fark varsa söz konusu metinlerin siyak ve sibakn bilmesi gerekir. ni bakmndan ayetler arasnda zaman fark bulunduundan bu
husus Kur’an için de geçerlidir. Bunlarn yan sra herhangi bir metnin doru
anlalmas o metinleri çevreleyen artlar da iyi bilmesi gerekir. Oysa
Kur’an’da Mekkî ve Medenî ayetler birlikte zikredilmitir. Daha açk bir ifadeyle Kur’an’n mevcut tertibinde konu bütünlüü, ayetlerin nüzul sebepleri
ve onlarn iniini çevreleyen artlar dikkate alnmamtr. Dolaysyla bütün
bunlar Kur’an’n konulara göre tefsir edilmesinin gerekli olduunu gözler
5

Muhammed Ahmed Halefullah’n 1947 ylnda Emîn el-Hûlî danmanlnda hazrlad
el-Fennu’l-kasasî fi’l-Kur’âni’l-Kerîm adl doktora tezi el-Hûlî’nin muhalefetine ramen oy
çokluuyla reddedilmitir. Fakat söz konusu çalma 1950, 1957, 1965, 1972 ve 1999 yllar
olmakla tam be kez baslmtr (Karata 2011, 92).
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önüne sermektedir. Böylece herhangi bir konuyla ilgili bütün ayetler tespit
edilmeli, onlarn nüzul tarihleri ve sebepleri ve birbirileriyle olan ilikileri
dikkate alnarak tefsir yaplmaldr. Kur’an’n bu yönteme göre tefsir edilmesi
manaya ulamak için daha güvenilir olacaktr (el-Hûlî 1996, 38 vd.).
Baz aratrmaclara göre Kur’an’nn Arapçann en büyük edebiyat eseri
olduunu benimseyen el-Hûlî’nin aslnda Kur’an metnini konularna göre
deil, aksine mevcut düzenini esas alarak edebî yönünü aratrmay öngören
bir metot oluturmas gerekmekteydi. Çünkü Kur’an mevcut Mushaf tertibiyle
gerek ona inananlar gerekse de inanmayanlar üzerinde etkili olmutur. Ama
görüldüü kadaryla her ne kadar el-Hûlî, Kur’an’n edebî bir metin olmas
hasebiyle edebî metinlerin eletirisinde benimsenen yöntemlere göre ele alnmasn savunmusa da kendisi bunu yapmakta baarl olmamtr. el-Hûlî
ayetlerin konulara göre tefsir edilmesini önermekle selefleri gibi fkh usulü
âlimlerinin etkisinde kalmtr. Zira fkh usulü âlimleri herhangi bir konudaki
ayetleri tefsir etmeden önce konuyla ilgili tüm ayetleri bir araya getirir daha
sonra ise onlar nüzul srasna göre sralamak suretiyle tefsir ederler. Ayetlerin
nâsih ve mensûhu, umum ve hususu gibi birtakm özelliklerin saptanabilmesi
ancak böylesi bir yöntem takip etmekle mümkün olabilirdi. el-Hûlî ise fkh
usulcülerinin sadece ahkâm ayetleri için uyguladklar bu yöntemi, bütün
Kur’an ayetlerine uygulamak suretiyle bir tefsir metoduna dönütürmütür. elHûlî’nin edebî bir metin olarak gördüü Kur’an’n incelenmesinde böyle bir
yöntem izlemesi onun edebî metinlerin yorumlanmasnda “romantik hermeneutik”6 anlayna yaknl ile izah edilmitir. Çünkü bu edebî anlay edebî
metinleri yap ve form bakmndan daha çok konu ve muhteva bakmndan
incelemeyi gaye edinmektedir (Ebû Zeyd 2010, 180-181).
el-Hûli’ye göre Kur’an’n edebî tefsirinde gözetilmesi gereken önceki iki
husus (Kur’an Arapçann en büyük kitabdr ve Kur’an tertibinin tefsire
etkisi), söz konusu yöntemle yaplacak tefsir için birer mukaddime ve hazrlk
konumundadr. Söz konusu iki hususun dnda Kur’an tefsirinde edebî
yöntemin baarl bir ekilde uygulanabilmesi için; a) Kur’an etrafnda yaplan
aratrmalar ve b) Kur’an’n kendisinde yaplan aratrmalar olmak üzere iki
aamal bir aratrmann yaplmas gereklidir. Çünkü herhangi bir edebî
metnin incelenmesinde takip edilen yöntem bunlardr. Dolaysyla Kur’an da
6

Alman yorum bilimci Friedrich Daniel Schleiermacher tarafndan gelitirilen “Romantik
hermeneutik” anlay, metinlerin bütün-parça ilikisine dayanarak yorumlanmasn öneriyordu. Zira her metin parçalardan olumu bir bütündür, bu nedenle parçadan yola çkarak bütünün anlalmas gerekir. Fakat ayn anda parçay anlamak için de bütünden hareket etmek
gerekir. Schleiermacher parça ile bütün arasndaki bu karlkl gidip gelmeye “Yorumsal
döngü” veya “Oszilation”adn vermekteydi (Bk. Doan 1994, 197; ekerci 2015, 3/441 vd.)
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edebî yöntemle tefsir edilecek ise söz konusu hususlarn göz önünde
bulundurulmas gerekir (el-Hûlî 1961, 307).
3. Kur’an Etrafnda Yaplan Aratrmalar
Edebî tefsirin yaplabilmesi için tefsircinin slâmî literatürde “Ulûmu’lur’ân” (Kur’an ilimleri) adyla bilinen; Kur’an’n nüzulü, toplanmas ve
kraati gibi ilimleri bilmesi gerekir. Zira aratrlacak metinlerin anlalmas
ve onlardan maksimum derecede faydalanlabilmesi için bu tür yardmc çalmalarn yaplmas son derece önemlidir. Öte yandan bu tür çalmalar edebiyatçlar nezdinde oldukça büyük önemi haizdir. Dolaysyla Kur’an etrafnda yaplan bu aratrmalar hakknda kapsaml bilgisi olmayan kimselerin tefsire kalkmalar kesinlikle doru deildir. Çünkü Kur’an’n edebî açdan doru
anlalmas, onun genel manada anlalmasn kolaylatran söz konusu etkenlere baldr. Kur’an etrafnda yaplan aratrma, Kur’an’n nazil olduu dönemdeki Araplarn maddî ve manevî çevrelerinin bilinmesiyle ilikilidir. Zira
Kur’an söz konusu çevrede nazil olmu, cemedilmi, okunmu, ezberlenmi
ve yaanmtr. Bu nedenle Kur’an’n yüce gayelerini laykyla anlamak
Arap’n ruhunu, karakterini ve zevkini doru bir ekilde kavramakla mümkün
hale gelir. Dolaysyla yaadklar araziler, dalar, çöller vb. gibi maddi Arap
hayatyla ilgili olan her ey Kur’an’n doru anlalmas için birer araçtr.
Ayn zamanda soylar, tarihleri, inançlar, yönetim biçimleri gibi Araplarn
manevi çevresiyle ilgili eyler de Kur’an’n doru anlalmas için bilinmesi
gereken hususlardr. Ksacas, Kur’an’n edebî tefsirinin yaplabilmesi, söz
konusu dönem Arap toplumunun maddî ve manevî çevresinin bilinmesine
baldr. Çünkü Kur’an’n nazil olduu çevrenin maddî ve manevî ortam
iyice anlalmakszn Kur’an’da skça kullanlan tebih ve temsiller doru bir
ekilde anlalmayacaktr. Bunlarn iyice anlalmamas durumunda ise
Kur’an’n tefsir edilmesi ve onun edebî açdan incelenmesi için gereken ortam
hazrlanmam olacaktr (Geni bilgi için bk: el-Hûlî 1961, 310 vd.; el-Hûlî
1996, 40-41).
4. Kur’an’n Kendisinde Yaplan Aratrmalar
Kur’an’n kendisinde yaplan aratrmalara gelince ise bu tür çalmalara
Kur’an’da kullanlan kelime, cümle ve terkiplerin incelenmesiyle balanlmas
gerekir. Önce Kur’an’daki kelimelerle ie koyulmak gerekmektedir. Zira
slâm Devlet’inin kurulmasyla balayan dinî, siyasî ve kültürel alanlardaki
büyük deiiklikler Arapça’nn kelimeleri üzerinde de etkisini sürdürmü ve
zamanla kelimelerin anlamlarnda birtakm deiiklikler görülmeye balanmtr. Bu sebepten ötürü Kur’an’n edebî tefsirini yapmak isteyen bir tefsirci-
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nin kelimelerin tad anlamlarda meydana gelen bu deiiklikleri göz
önünde bulundurmas gerekir. el-Hûlî’ye göre günümüzde Arapça kelimelerinin anlamlarn belirleyebilmek için kullanlan Lisânu’l-‘Arab ve Kâmûsu’lmuhît gibi sözlükler söz konusu kelimelerin ifade ettikleri anlamlarda meydana gelen deiiklikleri göstermekten acizdir. Bu nedenle Kur’an kelimelerinin
ilk anlamlarn (Hz. Peygamber dönemindeki anlamlarn) tespit edebilmek
amacyla yeni sözlük çalmalarnn yaplmasn ihtiyaç duyulmaktadr. Söz
konusu sözlük çalmalar; kelimelerin anlamlarnda meydana gelen deiiklikleri, ilgili kelimelerin lügat manalarnn terimsel manalarndan farkllklarn kronolojik bir ekilde ortaya koyan etimolojik sözlükler oluturuluncaya
kadar sürdürülmelidir. Zira edebî tefsir yapmak isteyen tefsircinin birincil hedefi dilsel anlamlar ortaya koymaktr. Bunu yapmann tek yolu ise kelimelerin dilsel anlamlarn dier anlamlarndan ayrt etmektir. Daha sonra ise tefsirci zamanla kelimenin ifade ettii anlamda meydana gelen deiiklikleri srayla dizmeli ve en eski anlam daha sonraki anlama tercih etmelidir. Ayrca kelimelerin anlamlar tespit edilirken Arapça’nn dier dillerle olan etkileimi de
göz önünde bulundurmaldr. öyle ki anlamn belirlemeye çalt kelimenin Arap kökenli mi yoksa Arapça’ya sonradan girmi bir kelime mi olduunu
tespit etmeli, eer Arapça’ya yabanc bir dilden girme kelime ise onun ilk kullanld manasn ortaya koymaldr. Kelimelerin anlamlar ortaya koyulduktan sonra onlarn Kur’an’daki kullanmlar üzerinde durulmaldr. Söz konusu
kelime Kur’an’n her yerinde ayn anlamda m kullanlmtr yoksa farkl
anlamlarda m ayet farkl anlamlarda kullanlmsa bu farkl anlamlar nedir?
Dolaysyla tefsirci kelimenin ifade ettii lügat anlam veya anlamlaryla onun
Kur’an’da kullanld anlam veya anlamlara ulaabilir ve söz konusu kelimeyi ayette kullanld balam dikkate alarak tefsir edebilir. Kur’an kelimelerinin lügat anlamlar tespit edildikten sonra cümle ve terkiplerin incelenmesi
gerekmektedir. Kur’an’daki cümle ve terkipleri incelemek isteyen tefsircinin
edebiyat, belâgat ve nahiv gibi dil ilimlerine bavurmas gerekir. Ama bununla birlikte Kur’an’n edebî tefsirinde nahiv aratrmas bir amaç haline getirilmemeli tersine anlamlar açklamaya ve Kur’an’n farkl kraatlerinin ifade
ettii anlam bütünlüü gibi hususlar ortaya koyabilmek için bir araç olmaldr. Ayetlerin belâgat açsndan incelenmesine gelince ise bundan maksat söz
konusu ayetlerin hangi belâgat kuralna uyup uymadn zikretmek deil
bilakis Kur’anî üsluptaki söz güzelliini edebî ve sanatsal bir yöntemle ele
almak olmaldr (el-Hûlî 1961, 312 vd.).
Baz aratrmaclara göre el-Hûlî’nin gelitirdii edebî tefsir yöntemi dikkatle incelendii takdirde onun metodolojik düzeyde Muhammed Abduh ve
Tâhâ Hüseyin’in bir sentezi olduu söylenebilir. Fakat el-ûlî gelitirdii bu
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yöntemle Kur’an’n yeniden yorumlanmas meselesine odaklanmak suretiyle
yorumcu ekole bir canllk kazandrmtr. O, Abduh’un Mu‘tezili ve bn Rüd
ekolünden esinlenerek edindii; usulcülerin naslardan konu bütünlüü ve
âyetlerin nüzul srasna göre hüküm çkarmaktan ötürü kullandklar dilsel analiz metoduna Tâhâ Hüseyin’in edebiyat aratrmalarnda benimsedii çevre
faktörünü de ekleyerek kendi yöntemini gelitirmitir (Ebû Zeyd 2010, 189).

Sonuç
Günümüzde baz aratrmaclar, çamzdaki anlamyla edebî eilimin
ortaya çkmasnda ilk iaretlerin Muhammed Abduh ile baladn belirtmilerse de edebî tefsirin kurucusu olarak Emîn el-Hûlî kabul edilmektedir. Zira
Abduh’un tefsir çalmalarnda toplumsal yön veya baka bir ifadeyle hidayet
amaçl tefsir daha fazla öne çkmaktadr.
Edebî tefsir ekolüne mensup baz aratrmaclar, edebî tefsirin epistemolojik temellerini mehur dilci ve belâgatç Abdulkâdir el-Curcânî’ye kadar götürmülerdir. Bunlara göre el-Curcânî, belî kelâmn kurallarn ortaya koyabilmek için iir aratrmalarn art komu ve i‘câzn anlalabilmesini buna
balamtr. Dolaysyla el-Curcânî tarafndan ortaya atlan bu edebî yöntem,
çada dönemde Kur’an’n anlalmas ve yorumlanmasnda takip edilen modern edebî tefsirin de epistemolojik temelini oluturmaktadr. Ama belirtmek
gerekir ki Kur’an dier ilahî kitaplardan farkl olarak edebî üslubuyla mucize
olma özelliine sahip bulunduundan daha erken dönemlerden itibaren ilk
Kur’an tefsirlerinin birçou dil merkezli olmu, baz ayetlerin yorumlanmasnda iir gibi edebî ürünlere skça bavurulmutur. Bütün bunlarn asl hedefi
ise Kur’an’ ve onun i‘câzn anlayabilmek içindi. Fakat günümüzde edebî tefsir alannda yaplan çalmalara bakldnda ondan güdülen asl maksadn,
Kur’an’n edebiyat eletirisi kuramlarna göre anlama ve anlamlandrma yöntemini esas alarak tefsir edilmesi olduu görülecektir.
Kur’an’n edebî yöntemle tefsir edilmesini savunan ve ayn zamanda
edebî tefsir ekolünün kurucusu olan Emîn el-Hûlî ve söz konusu ekol mensuplarnn Kur’an’n tefsir edilmesindeki en temel hareket noktalar: “Kur’an
Arap dilinin en büyük edebî eseridir ve dolaysyla Kur’an’a onun edebî tesiri
yönüyle bakmak gerekir” ilkesidir. Bu sözü ilke olarak benimseyen ekol mensuplarna göre Kur’an ayn zamanda edebî bir metindir ve bu yüzden dier
edebî metinlerin incelenmesinde kullanlan eletiri yöntemlerinin Kur’an
aratrmalarnda da kullanlmas gerekir. lgili çalmalarna göz atldnda
edebî tefsir ekolünün kurucusu olan el-Hûlî’ye göre, Kur’an’n edebî yöntem-
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le tefsir edilebilmesi için Kur’an aratrmalarnda kullanlmas gereken edebî
metot özetle unlardr:
Kur’an’n Arapça’nn en büyük edebî eseri olduu göz önünde bulundurularak tefsir çalmas yaplmaldr. Zira tefsirden beklenilen hidayet hedefi
yüce bir gaye olmakla birlikte tefsirin ilk ve en önemli gayesi deildir. Ona
göre tefsirin öncelikli ve nihai gayelerinden biri Kur’an’a Arapça’nn en büyük eseri en yüce edebiyat ürünü olarak bakmaktr.
Edebî tefsirden beklenilen hedeflerin gerçekletirilebilmesi için Kur’an’n
tefsirciler arasnda yaygn olarak uygulanan sure düzenine göre deil konulara
göre ele alnmas gerekir. Çünkü surelerin mevcut diziliinde konu bütünlüü
ve ayetlerin nüzul sras gibi hususlar dikkate alnmadndan Kur’an’daki
kssalarn sahneleri söz konusu olayn anlatld bütün yerlere datlarak
anlatlmtr. Bu yüzden Kur’an’n sure ve cüzlere göre tefsir edilmesi onun
ihtiva ettii manalar tam olarak anlatmak için yeterli deildir. Malum olduu
üzere herhangi bir konudaki metinlerin tamamn anlamak isteyen kimsenin
aralarnda zaman fark varsa söz konusu metinlerin siyak ve sibakn bilmesi
gerekir. ni bakmndan ayetler arasnda zaman fark bulunduundan bu husus Kur’an için de geçerlidir.
Ayrca edebî tefsirden beklenilen sonuçlarn doru bir biçimde gerçekletirilebilmesi için Kur’an’n nazil olduu dönemdeki Araplarn maddî ve
manevî çevrelerinin, psikoloji durumlarnn, baka bir deyile Kur’an’n
indirildii zamann tarihi ve corafi arka plannn iyi bilinmesi gerekir.
Kur’an kelimelerinin incelenmesi, zamann ve mekânn deimesiyle bu
kelimelerin de deiiklie uradklarnn dikkate alnmas gerekir. Kur’an’daki kelimelerin doru anlamlar tespit edildikten sonra ise-bir dil kitabna dönütürülmemek kaydyla-Kur’an’daki terkiplerin incelenmesi yaplmaldr.
Sonuç olarak söylemek gerekir ki ilkeleri el-Hûlî tarafndan gelitirilen
edebî tefsir ekolü baarl olamam ve tefsir aratrmalarnda klasik metot
hâkimiyetini korumutur. Zira el-Hûlî’nin Kur’an’n edebî tefsirinin yaplabilmesi için art kotuu baz hususlar-özellikle de bütün kelimelerin ilk anlamlarnn tespit edilmesi meselesi-zahiren ideal görünmesine ramen uygulanmas neredeyse imkânsz görülmektedir. Ayrca söz konusu ekole mensup
baz zevatn Kur’an’ bir sanat eseri olarak görmeleri-veya bu ekilde alglanmas-edebî tefsirin kabul görmemesinin sebepleri arasnda zikredilebilir. Öte
yandan edebî tefsir ekolü mensuplarnn Kur’an tefsirinin gayesini salt edebî
olarak görmeleri ve tefsirden güdülen amaç her ne olursa olsun bundan sonra
gelir ve buna dayanr eklindeki iddialar Kur’an’a edebî bir metin olarak baklmas sonucunu beraberinde getirmitir. Dolaysyla bu ekole göre, Kur’an
her eyden önce edebî bir metindir ve bu sebeple edebî metinlerin incelenme-
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sinde kullanlan edebiyat eletirisi yöntemleri Kur’an aratrmalarnda da kullanlmaldr. Nitekim edebî tefsirin hareket noktas olan bu söz, baz Kur’an
kssalarnn tarihsel gerçeklii yanstmad gibi tehlikeli görülerin ortaya
çkmasna sebebiyet vermitir. Örnein edebî tefsir ekolünün en önemli savunucularndan biri olan Msrl Muhammed Ahmed Halefullah hocas elHûlî’nin danmanlnda hazrlad el-Fennu’l-kasasî fi’l-Kur’âni’l-Kerîm
adl doktora tezinde baz Kur’an kssalarnn gerçekte vuku bulmad iddiasn ortaya atm ve slâm dünyasnda büyük tartmalar neden olmutur. Halefullah’n söz konusu iddialarndaki en temel dayanak noktas ise onun
Kur’an’a salt edebî bir metin olarak yaklamasyd.
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f.f.d. Qafqaz Abdurrahmanov
QURAN TFSRND DB METODUN PRNSP V
QAYDALARI
(min l-Xulinin timsalnda)
XÜLAS
Nazil olduu gündn etibarn müslman alimlr Qurani-Krimi anlamaq
üçün sanball tdqiqatlar aparm v aparmaqda davam edirlr. lbtt ki,
hmin tdqiqatlar aid olduqlar dövrün sosial v mdni rtlrin müvafiq
surtd aparlmdr. Müslmanlarn siyast, hrb v iqtisadiyyat daxil olmaqla bütün sahlrd Qrbdn gerid qalmas, artq XIX srd müslman corafiyasnda bzi islahatç cryanlarn tkkülün gtirib çxarm, bu da
nnvi slam tfkkürünün tnqid edilmsi, dinin zamann rtlrin müvafiq
olaraq yenidn izah edilmsi v s. fikirlrin yaylmas üçün real zmin hazrlamdr. llxüsus sözügedn dövrd Avropann dbi tnqid sahsindki
nailiyytlri bzi müslman dib v mütfkkirlrin tsirsiz ötümmidir. O
dövrd müslman islahatçlarn diqqt mrkzind tutduqlar sas msllrdn biri d nnvi slam tfkkürünün tnqid edilmsi v dinin zamann rtlrin müvafiq olaraq yenidn izah edilmsi olmudur. slahatç alim misirli
min l-Xuli dini sahdki problemlrin hll yolu olaraq müslmanlarn
Qurani-Krim olan yanama trzlrini dyidirmsinin labüdlüyünü vurulamdr. Onun fikrinc, müslmanlar Qurani-Krimin hr eydn önc dbi
bir mtn olduunu qbul etmli v buna uyun hrkt etmlidirlr. Bir sözl,
“Qurani-Krim rb dbiyyatnn ah sridir. Buna gör d Qurana hr
eydn vvl onun dbi tsiri chtdn yanamaq lazmdr” üar il çx
edn l-Xuli dbi tfsir mktbinin qurucusu hesab edilmidir. Özü müstqil
bir tfsir kitab qlm almayan min l-Xuli müxtlif srlrind Qurann
dbi metodla tfsir edilmsinin prinsip v qaydalarn müyynldirmi,
daha sonra hmin mktb mnsub bzi tdqiqatçlar bu metodu öz srlrind ttbiq etmy tbbüs göstrmilr. Bu mqald dbi tfsir mktbinin
tsisçisi min l-Xulinin srlrin müracit edilrk, sözügedn tfsir
mktbinin prinsip v qaydalar müyyn edilmy sy göstrilmidir.
Açar sözlr: l-Xuli, Quran, dbi tfsir, dbi tnqid, blat, ecaz.
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PhD Gafgaz Abdurrahmanov
PRINCIPLES AND RULES OF LITERARY METHOD IN
QURAN TAFSIR
(In the example of Amin al-Khuli)
ABSTARACT
Muslim scholars have conducted and continue to conduct extensive
research to comprehend the Quran since its revelation. Obviously, these
studies were carried out in accordance with the social and cultural conditions
of the relevant time period. Muslims' backwardness in all areas, including
politics, the military, and the economy, led to the emergence of certain
reformist movements in Muslim geography in the nineteenth century, which
challenged conventional Islamic philosophy, reinterpreted the religion in
conformity with the times, and created a solid foundation for the
dissemination of idea. Some Muslim poets and philosophers were particularly
impressed by Europe's achievements in literary critique during this time
period. One of the primary concerns of Muslim reformers at the time was the
critique of conventional Islamic philosophy and the reinterpretation of the
religion in light of current events. Egyptian reformist scholar Amin al-Khuli
emphasized the importance of Muslims changing their approach to the Quran
as a solution to religious challenges. Muslims, he believes, must first
understand that the Holy Quran is a literary text and then act accordingly. In
other words, “The Holy Quran is a masterpiece of Arabic literature.
Therefore, it is vital to approach the Quran first and foremost in terms of its
literary impact.” Amin al-Khuli, who did not create an independent
commentary book, established the principles and rules of literary
interpretation of the Quran in numerous works, and later certain academics
from that school attempted to use this method in their works. This article
examines the works of Amin al-Khuli, the founder of the school of literary
commentary, in order to discover the principles and regulations of the tafsir
school.
Keywords: al-Khuli, Quran, literary tafsir, literary critique, eloquence,
al-Ijaz
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NZAM GNCV YARADICILIINDA MEHDLK
(XLASKARLIQ) NANCI L BALI TSVVÜRLR
Elnur Mustafayev,
AMEA Z.M.Bünyadov adna rqünaslq nstitutu
Din v ictimai fikir tarixi öbsinin elmi içisi
elnur.mustafayev88@mail.ru
XÜLAS
Mqald Azrbaycann dahi airi Nizami Gncvinin yaradclnda tzahür edn Mehdilik (xilaskar gözlntisi) problemi tdqiq edilmidir. Mehdilik
anlay slam dininin n hmiyytli mövzularndan biri sayldndan, tarixn
Azrbaycan alimlrinin v diblrinin maraq dairsind olmudur. Müllif ilk
olaraq “Mehdi” ifadsinin etimoloji v semantik thlillrini aparm, slam mnblrind ilnm drclrini müyyn etmidir. Bununla yana, mqald
Mehdilik inancnn psixoloji, sosioloji v psixo-sosial sbblri qeyd edilmidir.
Bu baxmdan, Mehdilik inanc aktual bir mövzu kimi hm azrbaycanl ilahiyyatç v filosoflarn, hm d air v incsnt xadimlrinin yaradclnda geni kild ilnilmidir. Müllif mqald dünya dbiyyatnn görkmli nümayndsi, dahi Azrbaycan airi v mütfkkiri Nizami Gncvinin (1141-1209)
yaradclnda müxtlif istiqamtlrd Mehdilik (xilaskarlq) inanc il bal
düünclri aradrmdr. Mehdilik inancnn mahiyytind ümumbri dyrlr, daltli dövlt v cmiyyt, xobxt v firavan hyat kimi ideyalar dayandna gör, airlr üçün n yax mövzulardan biri olmudur. Dahi Azrbaycan
airi “Sirlr xzinsi”, “Xosrov v irin”, “Yeddi gözl” v “sgndrnam”
(“rfnam”) poemalarnda Mehdilik problemin müxtlif aspektlrdn toxunmu, slam etiqad sistemind xüsusi yer tutmu “xilaskar gözlntisi” mslsini
bdii ifad vasitlri il müsbt istiqamtd trnnüm etmidir. Nizami Gncvi
öz yaradclnda bu anlayn ideyalarndan istifad edrk, dövrün hakimlrini
v cmiyyti xeyirxah ilr görmy, insanlara xidmt göstrmy, hmçinin
daltli dövltlrin qurulmasna, frdi v ictimai tkamül dvt etmidir. Bu
baxmdan, müllif mqald Nizaminin dünyagörüünd yer alan Mehdilik
inancnn dini-siyasi v ictimai chtlrini tdqiq etmi, hmçinin mövzunun
slam tlimlri il müqayisli thlillrini aparmdr.
Açar sözlr: xilaskarlq, flsf, dbiyyat, Mehdi, inanc, din.
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Giri
Mehdi (xilaskar) fenomeni, demk olar ki, bütün dinlrd frqli forma v
drclrd tzahür edir. Briyyt tarixind müxtlif zamanlarda ba vern
tbii flaktlr, mühariblr, kütlvi kild yaylan xstlik v epidemiyalar,
insanlarn çarsiz qald vziyytlrd xilaskar gözlntisi v ya insanlar çtin durumdan xilas edck hr hans bir varl gözlmk kimi hisslri psixoloji fakt kimi izah etmk mümkündür. Tbii ki, Mehdilikl bal düünclr
birmnal deyildir v bu mövzu il bal inanclar din, millt, siyasi-flsfi
düünclr, zaman v mkana gör dyi bilr. lbtt, Mehdilik inanc il
bal yuxarda sadaladmz meyarlara gör hm mütrk, hm d frqli
chtlr mövcuddur. Mütrk cht ondan ibartdir ki, çtin duruma dün
insan psixoloji olaraq onu xilas edck bir varla ümid bslyir. Müharib,
siyasi v iqtisadi sxntlar, xstliklr v sair bunabnzr hallarda xilaskarn
intizarnda olmaq kimi inanclar bütün dinlrin ortaq chtidir. Mehdilikl
bal frqlr is mövzu il laqli tfrrüatlarda meydana çxr. Bel ki, Mehdinin kimliyi, fiziki v ya metafizik varlq olmas, harada v n zaman zühur
edcyi v digr tfrrüatlar dinlr, mzhblr, milltlr v flsfi-siyasi
düünc mktblrin gör dyi bilr.
Mehdilik inancnn tzahür etdiyi v briyytin xilas il bal ideyalarn geni kild yer tutduu dünya dinlri tsnifatna daxil olan dinlrdn biri
d slam dinidir. Mehdilik inanc slam qid sistemind xüsusi yer tutur.
Qeyd etmk lazmdr ki, bu msl slam mzhblri arasnda frqli ölçüd
diqqt alnr. Bzi slam mzhblri mehdilik inancna sthi yanasa da, bzi
slam mzhblrind bu inanc çox qüvvtlidir v hmin mzhblrin ana
platformasn tkil etmkddir. Baqa bir ifad il desk, Mehdilik inanc
bzi mzhblrin dini-flsfi v ictimai-siyasi hyatnn n vacib elementi
kimi rol oynayr v inanc sistemlrinin formalamasnda n sas amil kimi
qbul edilir. slam mzhblri arasnda gözlniln xilaskarn kimliyi v xüsusiyytlri il bal inanclarn frqli olmasna baxmayaraq, mahiyyt etibaril
bu inancla bal sas prinsiplr eyniyyt tkil edir. Bel ki, bir sra dinlrd
olduu kimi, slam dinind d axrzamanda briyytin xilas v ümumbri
daltli dövltin qurulmas il bal inanclara rast glmk mümkündür.
ϭ͘ “Mehdi” ifadsinin semantik v etimoloji thlili
Mlumdur ki, milli-mnvi miras v dini-flsfi düünclri düzgün
anlamaq üçün bu mövzular elmin müxtlif istiqamtlrind tdqiq etmk

Nizami Gncvi yaradclnda Mehdilik (xilaskarlq) inanc il bal tsvvürlr

65

lazmdr. Bu baxmdan, maddi-mnvi mtnlrin düzgün drki v salam rhi üçün ifadlrin, termin v anlaylarn etimoloji v semantik thlilin ehtiyac yaranr. Misal olaraq, mtnlrd ks ediln predmetlri, istifad ediln
sözlrin birmnal v ya çoxmnal ilnmsi, anlam v rh, mna il ttbiq
arasnda münasibt, müllifin düünclri v nticy gldiyi qnati, anlalmaz cümllrin düzgün izah v sair problemlri qeyd etmk mümkündür.
slind, bu problemlr, yni fikir v nitq, mna v drk, hiss v bütün arasnda münasibt qdim dövrlrdn bri istr rqd, istr Qrbd flsfi
mktblri maraqlandrm v alimlr trfindn aktual problemlrin
çözülmsi üçün müxtlif nzriyylr irli sürülmüdür.
“Mhdviyyt, Mehdi, Mehdilik” kimi ifadlrin izah mövzunun daha
yax anlalmasna imkan ver bilr. lk önc qsa kild “Mehdi” klmsinin semantik v etimoloji izahn vermk istrdik. “Mehdi” sözü rbmnli
söz olub, rb dilind “h” "" , “d” " ", “y” "¡" (hd), “¢£¤” felindn törmi ismi-mfuldur (¥¦§¨© ª¬ 2008, 1027). Yuxarda qeyd etdiyimiz kimi,
“Mehdi” sözü is (hd) - (¢£¤) felindn törmi ismi-mfuldur v Azrbaycan dilin trcümd is düzgün yola yönldilmi, hidayt edilmi v haqqa
istiqamtlndirilmi kimi mnalar özünd ehtiva edir. slam dininin meydana
glmsindn sonra is “Mehdi” ifadsi hm sözün hrfi, hm d terminoloji
mnasnda istifad edilmidir. Terminoloji mnada “Mehdi” axrzamanda (qiyamtdn önc), dünyann zülm v daltsizliy büründüyü bir vaxtda zühur
etmsi il cahanümul sülhü, dalti v hqiqi sadti brpa edck Tanr
trfindn vd olunmu xsdir (®¯¦§°± 2008, I / 289).
slamn sas mnblrindn biri Qurani-Krimd “Mehdi” sözün rast
glinms d, bu sözün mnyi olan “hd”(¢£¤) kökündn törmi v eyni
mnalar dayan digr söz v ifadlr rast glmk mümkündür. QuraniKrimd yuxarda qeyd edilmi söz v hmin sözdn törmi ifadlrin say,
txminn, 70- brabrdir. “Hd”(¢£¤) sözü v bu kökdn yaranm ifadlr
Qurann müxtlif yerlrind olmaq rti il 316 df ilnilmidir (®²¥³± £³´
2005, 841-845).
Qurani-Krimin “nam” sursinin 82-ci aysind istifad edilmi
“Mehdi” sözün yaxn, düzgün v haqq yolu tapm mnasn vern “lmühtdi”(¡£µ¶·±) ifadsini qeyd etmk mümkündür. Bel ki, bu söz QuraniKrimd bir df tkd, 17 df is cm klind ildilmidir (®²¥³± £³´ 2005,
845-846).
Í Ì ª¦Ë±
Í Î Ì Î ¼¶±
"¸¹£µ¶º
Í Ï Î Ì ¼±¹
Ì Í Ì Î Í ¼¤¹
Ì Ï Ì Ð Í ¼ÁÃ¬
Ì ÏÒ "
Î Í Ì ªº½
Î Í Ì Ì Ï ÆÈ³Á¦
Î Ì Ì ÆÉºÊ
Í Í Ì ¾¿±¹À
Ñ Î Í Ï ¼¶Ä¥·¦Å
«man gtirib imanlarn zülm qatdrmayanlar min-amanlqdadrlar.
Haqq yola yönlmilr d onlardr» (“nam”, 6/82).
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«Mehdi» sözün terminoloji mnada Mhmmd peymbrdn nql
olunmu yüzlrl müxtlif kateqoriyalara malik hdislrd rast glmk
mümkündür. Mhmmd peymbrdn “Mehdi” ifadsinin ildildiyi bu
qbildn bir neç hdisi misal olaraq qeyd etmk olar:
"¥ÓÁÔ ¹ ¥ÓÁÔ ®¬ Õ¥É± ×³ØÀ Ù®µÚÉ¨ ×µÚÉ¨ ¹ Ù®·Û ×·Û Ù¡£±¹ ªº ¡£¶·± "
«Mehdi mnim övladlarmdandr. Onun ad mnim adm, künysi mnim
künymdir. O, zahirn v xlaq chtdn mn n çox oxayan xsdir» ( ª¬
×¦Æ¬¥¬ 2009, I / 535).
"Ý·Þ¥ß ¡£±¹ ªº ®à§µ´ ªº ¡£¶·± "
«Mehdi mnim ailmdn, Fatimnin övladlarndandr» ( ¹ Æ¬À 2009, IV / 107).
«Mhdviyyt» v ya «Mehdilik», «Mehdiçilik» ifadlri “Mehdi” sözündn törnmi substantivlmi isimlrdir. Qeyd edilmi ifadlrin v bu
mövzu il bal dini konsepsiyann mahiyytind dünyann xilas, ümumbri sülhün brpas kimi düünclr dayand üçün Azrbaycan dilin
xilaskarlq, nicatvericilik v ya qurtarclq kimi trcüm etmk mümkündür.
Bu ifadnin ekvivalentlri digr din v dillrd frqli olsa da mna v mahiyyt etibar il xilaskarlq v ya buna bnzr mnalara çox yaxndr. Hr hans
bir din v flsfi-xlaqi düünc sistemind gr Mehdilik inanc varsa, onun
mahiyytind mühariblrin sona çatmas, yer üzünd haqq v daltin brpa
edilmsi briyytin xilas v qzl dövrün balanmas kimi ideyalar durur.
2. Nizami Gncvi yaradclnda Mehdilik (xilaskarlq) inancnn
tzahürü
VIII srd Azrbaycan razilrind hakim din çevriln slam bu regionda
yaayan xalqlarn dini, mdni, iqtisadi v siyasi hyatna müsbt tsir göstrrk, yerli xalqn formalamasnda v dövltçilik nnlrinin möhkmlnmsind birbaa rol oynamdr. Qeyd etmk lazmdr ki, Azrbaycan ntibah
dövründ, XI-XIII srlrd v daha sonralar slam mdniyytinin formalamasna v inkiaf etmsin sbb olan böyük töhflr vermidir. Bel ki,
müxtlif ilahiyyat v rasional elmlrin sistemldirilmsind v inkiaf etdirilmsind azrbaycanl alimlrin vzsiz rolu olmudur. Azrbaycan razilrind Quran tfsiri, klam, hdis, fiqh, xlaq v dilçilik il bal srf, nhv, blat, hmçinin flsf v mntiq kimi rasional-qli elm sahlrind yüzlrl
alim yetimi v dyrli srlr yazlmdr.
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IX srdn etibarn slam dini il bal inanclar hat edn mövzular
azrbaycanl alim v diblrin yaradclnda sas mövzular olmudur. Bu
sahd sas yaradclq faliyyti daha çox elmi tdqiqat srlrind v klassik
Azrbaycan dbiyyatnda özünü göstrmidir. Azrbaycanda yetimi alimlrin istr srf ilahiyyat elmlri istiqamtind, istr dini dbiyyat v incsnt
sahlrind nzrçarpacaq xidmtlri olmudur. öhrti Azrbaycan hüdudlarn ab-keçn böyük mütfkkirlrimiz slam almin, o cümldn rq
mdniyytin ah srlr bx etmilr. Azrbaycan halisi trfindn slam
dininin qbul edilmsindn sonra bu razilrd yetimi alimlrin v airlrin
yaradclnda dini dünyagörüünün izlrin, dini xsiyytlr haqqnda tdqiqatlara geni kild rast glirik. Orta sr alim v airlrinin yaradclnda
ilahiyyatla bal mövzular hm müstqil, hm d srin trkib hisssi kimi
ilnilirdi. Baqa sözl desk, klassik dövrd dini dünyagörüünü özünd
hat edn mövzulara müracit etmyn, dini obrazlar elmi v bdii vasitlrl canlandrmayan böyük sntkar tapmaq demk olar ki, mümkün deyil.
Elm v dbiyyat sahsind Azrbaycana dünya öhrti qazandran, o
cümldn slam elmin v incsntin böyük töhflr vern xsiyytlr
misal olaraq Nizami Gncvi, Nsirddin Tusi, madddin Nsimi, Mhmmd Füzuli, ah smayl Xtai, Seyid zim irvani v digr xsiyytlri
nümun göstrmk olar.
Mehdilik anlay slam dininin n hmiyytli mövzularndan biri olduu
üçün tarixn Azrbaycan alimlrinin v diblrinin maraq dairsind olmudur. Bu baxmdan, Mehdilik inancna etiqad aktual bir mövzu kimi hm azrbaycanl klam alimlrinin, hm d air v incsnt xadimlrinin yaradclnda geni kild ilnilmidir. Klam elminin mövzusu kimi mehdilik
anlay müxtlif chtlrdn, bu inancn dindki yeri, saslar, tsirlri v
hüquqi trflri tdqiq edilmidir. Mehdilik inanc il bal tdqiqatlara bir
çox azrbaycanl alimlrin srlrind rast glmk mümkündür.
Dünya dbiyyatnn görkmli nümayndsi, dahi Azrbaycan airi v
mütfkkiri Nizami Gncvinin (1141-1209) yaradclnda müxtlif istiqamtlrd xilaskarlq inanc il bal düünclr rast glmk mümkündür.
Briyytin bdii fikir salnamsind yeni shif açm nadir xsiyytlrdn
biri olan Nizami Gncvinin parlaq irsi srlrdn bri rqin misilsiz mdni
srvtlr xzinsind özünmxsus layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadr.
Nizami Gncvi ömrüboyu dövrün mühüm mdniyyt mrkzlrindn olan
qdim Azrbaycan hri Gncd yaayb-yaradaraq, Yaxn v Orta rq
flsfi-ictimai v bdii-estetik düünc tarixini znginldirmi v özündn
sonra böyük bir mktb yaratmdr. Nizami Gncvinin geni öhrt tapm
“Xms”si dünya poetik-flsfi fikrinin zirvsind dayanr. Bu baxmdan,
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Nizami Gncvi irsind mehdilik inancnn tzahürlri, daltli hökmdar obraz, xobxt cmiyyt v ümumbri min-amanlq kimi ideyalarn öyrnilmsi böyük hmiyyt ksb edir.
Nizaminin 1174-1175-ci illrd yazd «Sirlr xzinsi» poemasnda
Mehdilik inanc v xilaskar gözlmk kimi mqamlara rast glmk mümkündür. Qeyd edk ki, Yaxn v Orta rq dbiyyatnda poema janrnn n nadir
incilrindn biri olan «Sirlr xzinsi» Nizaminin ilk irihcmli sridir v air
bu poeman Ataby hökmdar II Qzl Arslana (1156-1188) ithaf etmidir
(Bertels 1940, 38). srd daltli insan cmiyyti haqqnda siyasi-ictimai,
xlaqi fikir v düünclr poemann ana xtt kimi sas götürülüb. Bel bir
qnat glmk olar ki, Nizami öz srind ba mövzu olaraq daltlin hakim
olduu cmiyyti v bu cmiyytin qurulmas il bal düünclrini iqlandrmdr. air poemann «Peymbrin dördüncü mdhiyysi» hisssind
bel qeyd edir:

!    ¡¢£       
®ª   ¯ °  ¥¦  §¨  ª ¬
¡µ ¶° ° · ª ¬±²  ¸ ¬±²  ª ³´
¢¾ ¹ ª ¿¸ ª ¹ ½·¹ º
¼ ¡ ¹ °
À ª¢ ¯ Á¢¦º ¿¸  ª ¶· ¯´º
¡ºª º ¬±²  ° ¡º ¶·  ¯ °
¹¯  Å¢¨Æ ° È ¶° ¹¯ ² Âº µ  ÃÄ
“Ey Mdin köynkli, Mkk prdli gözl!
Gün& n vaxta kimi kölgd qalacaq, gl!
Canlarn di&in tutub yol gözlynlr,
mdad istr, ey dada yeti&n sevgili r!
El tazlndir ki, sn bu köhn dünyan,
Tutsun ssin, nfsin qoy hr iki cahan.
Dünya - ölüm, qan yurdu. Son qoy bu aft sn,
Mrd lini uzat, tut hammzn lindn.
Gizln sir prdsind, xlvt ya&a, sayq ol!
Biz hammz uyuda, bar bir sn ayq ol!
Aç prdni, a&iqlr görsün hüsnünü bir dm,
Sevincdn xirqsini atsn qoy iki alm.
Nizami ruhu sndn xo& xbr gözlmkd,
Snin baharn onun könlünü süslmkd” (Gncvi 2004/1, 42).
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Yuxarda qeyd edilmi misralara diqqtl nzr saldqda, slamda
Mehdilik anlaynn bzi elementlrini görmk mümkündür. Bel ki, ilr
v bzi sufi triqtlrin gör axrzamanda briyyti xilas edck Mehdi
uzunmüddtli qeyb çkilmidir v cmiyytdn gizli hyat trzi sürür.
nanclara gör dünya zülm büründükd is O, zühur edrk bütün briyyti
xilas edck v daltli bir dövlt quracaqdr. Nizaminin «Gün& n vaxta
kimi kölgd qalacaq, gl!», «Gizln sirr prdsind, xlvt ya&a, sayq ol!»
ifadsindn mqsd, ola bilsin, slamda Mehdilik inanclarna sasn
uzunmüddtli qeyb çkilmi Mehdidir. air ikayt edrk dünyann zülm,
daltsizlik v hrc-mrclikl boulduunu xbr verir v daha sonra Mehdinin zühur edrk briyyti xilas etmsini istyir. Zamann tlbin uyun
hrkt edn air nnvi dini anlaylardan istifad etmkl, çox ciddi ictimai
problemlr toxunur. Nizami dühasnn böyüklüyü ondadr ki, xalqla hökmdar, frdl cmiyyt arasndak münasibtlri v bu münasibtlrin kölgli
chtlrini qorxmadan, csartl açb göstr bilmi, onlarn shvlrini, cinaytlrini üzlrin demkdn çkinmmi, ibrtlndirmk, qorxutmaq, öyrtmk, xbrdarlq etmk yolu il onlar dalt, insanla, sülh istiqamtlndirmidir. Dahi Azrbaycan airi bzn zalm hökmdarlar dini inanclarla;
axirt inanc il, Allahn czalandrmas il, bzn is xalqn qzbi il
qorxudur v bu yolla daltsiz hökmdarlar düünmy dvt edir. Bzn is
hökmdarlar dalt dvt etmk üçün peymbr, dörd xlif v ya Mehdi
kimi bzi tarixi v dini xsiyytlri misal çkir. Bu baxmdan, Nizami
yaradclnda Mehdilik mslsi daltli cmiyytin qurulmasnda v
zülümkar hökmdarlara nsiht vermk istiqamtind lverili bir ideya kimi
böyük hmiyyt ksb edir.
Nizami Gncvi Maraa hakimi laddin Körp Arslann sifarii il
1197-ci ild yazd «Yeddi gözl» poemasnn (Bertels 1940, 46) son hisssi
«laddin Körp Arslan &aha sna v kitabn xtmi» hisssind qeyd edir:

¬º ¬¿ Á¸ ¹¿  ¬ ¬¿ Éª ° °
±  ª ¬ Ì¸  Ã¢¯ ±Ê  ª ¬ ËÃ  ª
¹Ì¯ ¶
¶ ÁÏ ¹ª  ¿¨Í ±Í ÁÏ
¼
“Deyim ki, yer sni asiman sanr,
Göy sni adyla hr zaman anr.
Suda göy ksitk yaxnsan, uzaq,
Aynada gün&tk yaxn v parlaq.
Snsn bu dövrann qüdrtli &ah,
Dünyamz gözlmz özg pnah” (Gncvi 1983, 308)
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Yuxarda «Yeddi gözl» poemasndan qeyd edilmi Azrbaycan dilin
trcüm edilmi misralarn fars dilind olan orijinalnda «&ah» yerin «qaim»
sözü ildilmidir. Professor Rüstm liyev «qaim» sözünü rh edrkn bu
ifaddn mqsdin imamiyy ilrinin inand on ikinci imam Mehdi
olduunu vurulamdr (Gncvi 1983, 353). Hmçinin, misrann fars dilind
olan orijinalnda «ümumb&ri vd» mnasn vern «hde-almi» ifadsi
ildilmidir. Bu ifaddn mqsd ümumbri xilas v cahanümul dövltin
qurulmasdr. Bel ki, slam inanclarna gör, qiyamtdn önc briyyt
Mehdinin vasitsil xilas olacaq v bütün dünyan hat edck daltli dövlt
qurulacaqdr. Baqa bir ifad il desk, dünya fsad, günah, hrc-mrclikl
boulduu vaxt axrzamanda mam Mehdi zühur edib dünyada dalti, rifah
v xobxtliyi brpa edckdir.
Nizami Gncvi Maraa hakimi laddin Körp Arslan Mehdi il
müqayis etmi v onu daltli hakim kimi vsf etmidir. Bu chtdn Nizami
Gncvi Maraa hökmdar ölkd yüksk rifah v xobxtliyi, hmçinin
dalti brpa etdiyi üçün obrazl kild gözlniln Mehdinin zühur etmsin
ehtiyac duyulmadn vurulamdr.
N. Gncvi Nüsrtddin bu Bkr Bikin (1191-1210) hsr etdiyi
«sgndrnam»nin birinci hisssi «rfnam»d Mehdilik mslsin
toxunmu v “Mehdi” ifadsini üç df istifad etmidir. Bel ki, air poemann «sgndrin ran ba&çlar il hdi-peyman balamas» balql fslind
qeyd edir:
± ª  ± ¶¾ª  ±Í ³¢ ¹¨   Ðµ
ª ± ° ª ¡ ±   ± ¶¾ª   
“Ey vd edilmi xeyirli dövlt, haradasan, mni sevindir,
Mehdi qapsnda taxtn endir.
Mehdi hüzuruna endiyin zaman,
Bir salam gtir o, uca drgahdan” (Gncvi 2004/2, 160).
Qeyd edilmi eir parçasnda ildilmi “Mehdi” ifadsini iki mnada
baa dümk mümkündür. lk versiyaya gör, «Mehdi» v «ey vd edilmi
xeyirli dövlt» ifadlrind mqsd slam inanclarnda yer tutmu Mehdilik
(xilaskarlq) inanc il bal konsepsiyasdr. Bel ki, bir sra klassik hdis
mnblrind Mhmmd peymbrdn nql olunmu rvaytlrd axrzamanda onun nslindn olan xsin zühur edrk yer üzünd dalti brpa
etmsi v ümumbr dövlt qurmas haqqnda mlumatlara rast glmk
mümkündür:
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«Mehdi mnim ailmdn, hli-beytimdndir. Axrzamanda (qiyamtdn
önc) zühur edckdir. O, haqszlqla dolmu& yer üzünü daltl dolduracaq» (®ÛÆ°± 2008, 128).
slam dini daxil olmaq rti il bir çox dinlrd xilaskar gözlntisi n
aktual mövzulardan biridir. Bu baxmdan, Nizami slam inanclarnda gözlniln xilaskar Mehdi v onun quraca dövlt mövzusuna toxunmu v hökmdarlar daltli dövlt v cmiyyt qurmaa dvt etmidir. Digr versiyaya
gör is air “Mehdi” ifadsi il poeman hsr etdiyi Ataby bu Bkr
Bikin iar etmidir. Hr bir halda airin yaradclnda Mehdilik (xilaskarlq) mslsi çoxilnn bir mövzu olaraq daltli dövlt, adil hökmdar v bu
istiqamtd bir çox ideyalar özünd ehtiva edir.
Nizamiy gör daltli dövlti o zaman yaratmaq olar ki, hakimlrin qlbi
fdakarlq v özünütrbiy yolu il xlaqi rzaltdn, yrtc ehtiraslardan,
tamahkarlqdan, laqeyidlikdn v hakimiyyt hrisliyindn tmizlnsin. Tbii
ki, bu düüncnin mahiyytind kamil insan obraz dayanr v slam yazl
mnblrin nzr saldqda, cahanümul dövlti quracaq v dünyada sülhü
brpa edck Mehdi, slind, bir ideal insan tcssümüdür. Baqa bir yerd
air ah hakimiyytinin mahiyytini pislyrk bildirir ki, mütlq hakimiyyt
hr hans bir mrd, alicnab adam zalm hökmdara çevir bilr. Nizami öz
yaradclnda bdii-estetik ifadlrdn istifad etmkl hm hökmdarlar,
hm d cmiyyti diqqtli olmaa çarr. air eir sntinin gücü vasitsil
insanlar xeyirxah ilr görmy, insanlara v cmiyyt xidmt etmy, hmçinin daltli dövltlrin qurulmasna, frdi v ictimai tkamül dvt edir.
Ntic
Azrbaycan mütfkkirlrinin yaradclnda Mehdilik mövzusu geni
kild tzahür etmidir. Tbii ki, bu mövzu slam dininin problemi kimi
ilnils d, bir çox azrbaycanl mütfkkirlr mslnin psixoloji, sosioloji
v siyasi trflrin toxunmu v bu anlayla bal öz düünclrini qeyd
etmilr. Orta sr azrbaycanl alim v diblri Mehdilik inancna nnvi
dini prizmadan yanam, bu problemi ilahiyyat elmlri kontekstind aradrmdr. Buna misal olaraq Nsirddin Tusi, Mhmmd Füzuli v baqa
azrbaycanl mütfkkirlri qeyd etmk olar. Bel ki, bu zümry daxil olan
alimlr öz srlrind klam elminin metodologiyasn ttbiq etmkl Mehdi-
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lik inancnn dini saslarn, dindki yerini v mövzunun hüquqi trflrini
tdqiq etmilr.
Mehdilik inancnn mahiyytind ümumbri dyrlr, daltli dövlt v
cmiyyt, xobxt v firavan hyat ideyalar dayandna gör, airlr üçün n
yax mövzulardan biri olmudur. Bu istiqamt Nizami, Nsimi, Füzuli, Xtai
v digr böyük diblrimizin yaradclnda daha çox hiss olunur. Bzn
Azrbaycan airlri Mehdilik anlayna smimi yanaaraq dini inanc kimi öz
eirlrind bu mövzunu iqlandrm, bzn is dövrün hökmdarlarn idarçilikd dalt dvt etmk üçün mehdilik anlayn qabartmlar. slam inanclarnda Mehdi zülmün kökünü ksib bütün dünyada dalti brpa edck bir
fenomendir. Bu chtdn, Mehdi obraz airlr üçün zalm hökmdarlara qar
qzbli hayqrt, hdlyici nr v xalqn drdini demk üçün lverili bir vasit olmudur. Baqa sözl desk, klassik Azrbaycan dbiyyatnda Mehdilik
anlay dövrün liqlncl zalm hökmdarlarna qar etiraz vasitsi, hmçinin
xalq üurunun oyanmasna zmin yaradan bir amil rolunu oynamdr.
Nizami Gncvi öz yaradclnda Mehdilik inanc il bal anlaylardan
geni kild istifad etmi, arzulad daltli dövlt v cmiyyt kimi ideyalar üçün bir nümun göstrmidir. Bu baxmdan, air slamdak mehdilik
inancnn tlimlrin müracit edrk dövrün hökmdarlarn v ictimai-siyasi
xadimlrini bu mövzuda düündürmü, onlar dalt, xeyirxahla v humanist dyrlr dvt etmidir. Nizami yaradclnda Mehdilik probleminin
tdqiqi hmin dövrün ictimai-siyasi vziyytini, hmçinin cmiyytd hakim
olan dini-flsfi düünclri müyyn etmk üçün böyük hmiyyt ksb edir.
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Elnur Mustafayev
THE MANIFESTATION OF THE MAHDIST BELIEFS IN THE
WORK OF NIZAMI GANJAVI
ABSTRACT
This article investigates the issue of Mahdist beliefs (salvation
expectation) as manifested in the work of the great Azerbaijani poet Nizami
Ganjavi. The Mahdist concept, which has long piqued the interest of
Azerbaijani scholars and writers, is one of the most prominent issues in Islam.
From this perspective, Azerbaijani theologians and philosophers have
extensively developed the topic of belief in Mahdi. In this article, the author
delves into several aspects of Mahdist ideas (salvation) in the work of Nizami
Ganjavi, a brilliant Azerbaijani poet and thinker regarded as one of the world's
best representatives of literature (1141-1209). Belief in the Mahdi has been
one of the most inspiring topics for poets because it is founded on universal
values, a just state and society, and a happy and prosperous life. Nizami
Ganjavi used the ideas of this concept in his work to call on the judges and
society of the time to do good deeds, serve people, and build just states, as
well as individual and social evolution.
Keywords: salvation, philosophy, literature, Mahdi, faith, religion
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ÖZET
Bu çalmada slam dünyasnda yaanm mehdilik problemi (meselesi)
ve onun, baz Müslüman gruplarca siyasete alet edinilmesi üzerinde durulmaktadr. slam dini ortaya çktktan sonra bu yeni ve genç slam Devleti ksa
bir müddet içerisinde büyük fetihler sayesinde snrlarn geniletmiti.
Zamanla bu büyük devlet, geni yaylmasnn olumlu taraflarnn yan sra,
bunun bir takm olumsuz yönlerinin de ahidi oldu. Mehdilik meselesi bu
olumsuz yönlerden biridir. Hz. Peygamber’in vefatndan sonra Müslüman
toplum arasnda büyük bir fitne çkm ve binlerce Müslüman iç savalarda
birbirini öldürmütü. Sonu gelmeyen bu üzücü olaylar Müslümanlar ypratm, bu yüzden onlar fitnenin bir an önce ortadan kalkmasn arzu etmilerdi.
Bu düünce, arzu ve istekler onlar büyük bir bekleyi içerisine sokmu,
sonuçta d etkenli kaynaklarn da tesiriyle slam âleminde kurtarc bir mesih
ve mehdi düüncesi domutu. Daha sonraki zamanlarda mehdilik fikri, baz
aristokrat kesimin siyasi amaçlarna hizmet eden önemli bir unsur haline
dönütü ve bu konuda bir dizi rivayetler ortaya çkt. Önce Emevi kart
“Hâimoullar” iktidara sahip olmak için bu türden haberler rivayet etmeye
balamlard. Daha sonra Ümeyyeoullar da onlara kar ayn yönteme
bavurdu. Abbasiler ise hilafet makamna sahip olunca mehdici rivayetler
üzerinden hareket ederek kendi iktidarlarn korumaya özen gösterdiler.
slam dünyasn ciddi ekilde etkileyen mehdilik fikirleri Müslümanlar
arasnda bölünmelere, birçok yeni mezhebin ortaya çkmasna neden oldu. Bu
fikri ayrlk ve bölünmülük neredeyse her mezhebin kendine özgü mehdi
anlaylarnn olumasyla sonuçland. Bu anlaylarn etrafnda oluturulan
rivayetler zamanla Hadis literatüründe de kendisine yer edinerek sonradan
itikadi meselelerin bir parças haline dönütü.
Anahtar Kelimeler: Mehdilik, Hilafet, Siyaset, Haimiler, Emeviler,
Abbasiler
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Hz. Peygamber’in vefatndan sonra slam devletinin bana kimin
geçecei meselesi, ümmetin önünde duran en önemli meseleydi. Sakîfetu
Beni Saide’de yaplan genel biat sonucu herkes Hz. Ebu Bekir’in (12/634)
halifeliini kabul etmise de Hz. Ali (40//661) ile beraber Hâimoullar’ndan
birkaç kii Hz. Peygamber’in (10/632) defniyle ilgilenmeleri sebebiyle bu
seçim ve biat esnasnda orada bulunamamlard. Hz. Ali birkaç gün sonra Hz.
Ebu Bekir’e biat etmise de Hâimi taraftarl yaptklarn iddia eden aznlk
bir grup, halifelik makamnn Hz. Ali'nin hakk olduunu iddia etmiti. Bu
aznlk kesim, tarihin sonraki safhalarnda bu olay üzerinden hareket ederek
dini-politik çatmalara sebebiyet vermitir.
lk zamanlarda hilafet konusundaki tartmalarda taraflar Hâimoullar
ve Emeviler’di. Emeviler iktidara gelince muhalif güçlere kar zulüm
bayran çekti. Bu sindirme ve iktidar elde tutma politikas, kar taraf hem
kendilerini hem de tüm insanl zulüm, hakszlk ve basklardan kurtaracak
bir kurtarc/mehdi düüncesine itti. Nitekim zikrolunan inan insanlar
motive etmekte, kendi “hakl” davalarn gütmeye sevk etmekteydi. Zira
“mehdi" kimin yanndaysa, davasnda güçlü ve hakl olan da o idi.
“Mehdi’nin Zuhuru” inan ilk defa Hâimoullar taraftarln yapan ve
kendilerini “iatu Ali“ (Hz. Ali taraftarlar) olarak tantan gruplar arasnda
vukuu buldu. Bu ii ilk “üstlenen” Keysaniyye frkas olarak bilinmektedir.
Hz. Ali’nin oullarndan Muhammed b. Hanefiyye’nin (81/700) ölmediini,
Mekke’yle Medine arasnda bulunan Radva Da’nda saklandn (Nevbahti
1992, 40), zaman gelince görevini tamamlamak için zuhur edeceini iddia
eden bu frkann kurucusu Muhtar b. Ebu Ubeyd es-Sakafi (67/687) idi.
Muhtar’n bu iddias, sonraki dönemlerde birçok yeni frkann ortaya çkmasnda ilham kayna oldu.
Mehdilik ideolojisi her ne kadar ia’yla balantl olarak görülse de zamanla Ehl-i sünnet akidesi de bu düünceye kaplarn açm, mezkûr fikirler
geni kitlelere yaylarak kendisine yer edinebilmiti. Fakat bu ideolojinin iki
taraf vard. Bir tarafta hakszln ve zulmün son bulmasn isteyen, mehdiyi
bekleyen ve ona samimi olarak inanan halk, dier tarafta ise, mehdiyi güce,
samimi taraftarlara ve otoriter düzene sahip olmak amacyla kullanan siyasi
figürler. Nitekim Muhtar b. Ebu Ubeyd es- Sakafi tarafndan ortaya atlan bu
görüün tamamen siyasi maksat tad ortadadr. Etrafna taraftar toplama
iinde oldukça etkili silah haline dönüen mehdilik düüncesi bir müddet
sonra Emevi Hanedan’nda (40- 133/661- 750) da kendini göstermiti.
Dierleri gibi Emeviler de konuya dair birçok hadis rivayet etmi ve
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“Süfyani” ismindeki “Mehdi’yi” hadis literatürüne getirmilerdi (Emin, 3;
239). Emeviler’in kendi mehdilerini oluturmadaki hedefleri; halkn dikkatini
Hâimoullar’ndan Ümeyyeoullar’na yöneltmek ve halk kendi iktidarlarnn hakk olduuna inandrarak rabetlerini kazanmakt. Çünkü onlarn Hâimiler’e yaptklar bir dizi hakszlklar, insanlarda Emevi kart duygularn
kabarmasna neden olmutu. Bizzat bu zulüm yüzünden Emevi hilafeti döneminde mehdi tasavvuru, hep hakszla kar sava imaj içermekteydi. Bizzat
bu propagandann önünü kesme düüncesi Ümeyyeoullar’n kendi “mehdilerini” ortaya çkarmaya sevk etmiti.
Abbasoullar’nn mehdilikle balantl düüncelerinin ortaya çkmas ise
yarm asrdan fazla beklemek zorunda kalmt. Zira önceleri siyasi arenada
açktan etkisi olmayan Abbasiler bu zaman diliminde Emeviler’in karsnda
Hâimoullar’yla omuz omuza beraber yürümekteydi. Abbasoullar, balangçta bir dizi vaatlerle Hâimoullar’na siyasi, ideolojik ve askeri destek vererek Emeviler’i devirmeyi baard. Sonradan kurulacak olan Abbasi
Devleti’nin (133- 655/750- 1258) ilk iki halifesi Ebu’l- Abbas es- Seffah
(136/754) ve Ebu Cafer el- Mansur (158/ 775) da zamannda bu isyanlara bizzat katlm, Hâimiler’in mehdisi addedilen Muhammed b. Abdullah’n mehdiliini iddetle savunmutu (sfehâni 1965, 170, 173). Fakat Emevi iktidarnn devrilmesinin ardndan hilafeti ele geçiren Abbasoullar, Hâimiler’i
kendilerine rakip addetti. Onlarn mehdilerine kar kendi mehdilerini icat
ettiler. öyle ki, balangçta ilk iki Abbasi halifesi müjdelenmi “mehdiler”
olarak kabul görmüse de sonradan Ebu Cafer el- Mansur’un olu Muhammed el- Mehdi Billah b. Abdullah’n (169/785) beklenen Mehdi olduuna
karar verildi (sfehâni 1965, 162).
Görüldüü üzere birbirileriyle kan ba olan bu aile mensuplarnn her biri
kendi mehdileriyle ilgili birçok rivayet ortaya atm, sonuçta hadis literatürü
bu türden haberlerle zenginlik kazanmtr. Mehdi ile ilgili rivayetlerin
zamanla Hicaz, Irak, am gibi yerlerde yaylmas, daha uzak bölgelerde de
kurtarc vasfn haiz kiilerin ortaya çkmasna neden olmutur. Zaman içerisinde Endülüs spanya’s -bnu’l- Ktt (288/901) (Garcia 2006, 90- 91)- ve
Afrika ktas -bn Tûmert (524/1130) (Merrâkuî 1990, 114) -bu düünceden
nasibini ald.
Tarih göstermitir ki, bu ismi kullananlarn temel hedefleri sadece devrim
yaparak yönetimi ele geçirmek veya sahip olduklar iktidar kaybetmemek
hedefini gütmütür. Mehdi olgusunun Emevi ve Abbasiler zamannda çeitli
gruplarca alglan ve uygulanma ekillerinin incelenmesi ise çalmamzn
temel konusunu oluturmaktadr.
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1. Mehdi Kavram

1. 1. Mehdi Kelimesinin Lugat Manas
Çalmann temel konusuna geçmeden önce “Mehdi” kelimesinin
meneinden ksaca bahsetmek yerinde olacaktr. Mehdi kelimesi Arapçadaki
¡£¤ (yol göstermek, doru yolu bulmak, hidayete erdirmek) mastarndan türemi olup, “yol gösteren” anlamnda ismi mefuldür. Bu kelime slam’dan
önceki zamanlarda; Cahiliye döneminde “hayra delalet etmek, birisine doru
yolu göstermek” (bn Manzur, 15; 353-356) eklinde salt anlamyla kullanlm, slam’la beraber “imana yönelten, iman ettiren, hidayete erdiren” manasnda slami bir ekil almtr (Firuzabadi 2005, 1345).
1. 2. Mehdi Kelimesinin Istlah Manas
Söz konusu kelimesinin stlah manasna gelince, mehdi, kendisinden
(domasndan ve ya zuhurundan) önce zulüm ve hakszln hâkim olduu
yeryüzünü adaletle dolduracak Ehl-i beyt’e mensup bir kiidir. Ayrca, bu zat
kutsal olup Allah tarafndan desteklenen, kuvvetlendirilmi, baz özel görevler
verilmi ve Müslim, gayr Müslim herkese rehber klnm kimsedir (bn
Haldun 1984, I, 378). Bu inana göre mehdinin zuhurundan sonra kyamet
alameti olarak Hz. sa ve Deccal olay vuku bulacak, Deccal’ mehdi öldürecek ve namazda Hz. sa’ya imam olacaktr (Berzenci Medine 1416, 215).
Tüm mezhep veya frkalarda bu düünce neredeyse ayn olup, sadece
beklenen kiinin kimlii, özellii ve zuhur etme eklinde ihtilaflar mevcuttur.
Örnein, ia kendi içerisinde bekledikleri Mehdi’nin kimlii hususunda ihtilaf
etmi; Keysaniye (veya Muhtariyye) Muhammed Hanefiye’yi, Navusiyye
Cafer Sadk’ (148/765), Vâkfa Musa Kazm’ (183/799) (Tûsi 1966, 118120), smaililer’in bir kolu smail b. Cafer’i (138/755- 56), dier koluysa
Muhammed b. smail’i (179/795), Ammariyye Cafer’i Sadk’n büyük olu
Abdullah’ (Badadi, 1988, 62), umeytiyye Muhammed b. Cafer’in oullarndan birini, eytaniyye frkas Musa b. Cafer’in torunlarndan biri olacan
iddia etmise de (Badadi, 1988, 70) kesin bir isim söyleyememitir
(ehristâni 1992, 1; 168). mamiyye’ye göreyse zuhur edecek olan Mehdi,
Muhammed b. Hasan el-Askeri’dir. Kendisi küçük yalarndayken gözlerden
kaybolmu (eyh Saduk, 1405, 425- 430), Kyamet’ten önce yeryüzüne zuhur
ederek her yerde adaleti salayacaktr (eyh Müfit 1413, 4).
Sünni düüncedeki mevcut “Mehdi” kimlii ise tüm ii frkalarn
mehdilerinden farkl bir kiilie sahip olup yapaca görevlerinde ittifak
vardr. Sünnilikteki Mehdi’nin ii anlamdaki mehdilikten temel fark, onun
henüz domam olup Kyamet’ten önce Hz. Peygamber’in soyundan gelece-
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i, isminin Muhammed, babasnn adnn Abdullah olacadr (Tirmizi 2017,
829- 830).
1.3. Kur’an’a Göre Mehdi
Kur’an’da birkaç yerde ¡£¤ kökünden itikak eden kelimeler geçmesine
ramen bizzat mehdi kelimesi geçmemektedir. Bu harflerden oluan kelimeler
Kur’an’da üç ayr anlamda kullanlmtr:
Ì Ï Î Ì Ï ¸¹£¶¦
1. nsanlara yaplan çar “… ¥Ä§º¥¬
Ì Í Î Ì Ý·
Î Í Ì Î Ì Ì Ì (Onlar buyruumuz
Ò Ï Ì ¼¤¥ÉÁòí¹
altnda doru yolu gösterecek önderler kldk … ) (Enbiya, 21/73).
2. Sadece hidayete erenlerin yakalam olduklar baarabilme imkân/
 Ð £¦á¦¹
  Í ¹£µ¤
Í  Ì Ì ” (Allah hidayeti kabul edenlere daha çok hidayet
tevfik “¢£¤
Î Ì Ì Î ª¦Ë±
Ì  Ò Í
verir… ).” (Meryem, 19/76).
3. Cennetin yolunu göstermek “¼¶±¥¬
Í Ï Î Í Ì ¼¶¦£¶ÚÛ
Î  Í Ì Ì Áñ¦¹
Î Ï  Î Ì Ì ” (Allah onlar doru
yola iletecek ve durumlarn düzeltecektir) (Muhammed, 47/5; Faruk, Gün
2017, 102)
1.4. Sünnet’e Göre Mehdi
Kur’an- Kerim’de bu konuda bir delil bulunmamasna ramen insanlarn
mehdi inancna smsk sarlmasnn ve dahas bu ideolojinin dönemin politik
oyunlarna yön vermesinin sebebi Hz. Peygamber adna söylenmi
hadislerdir. Kurtarc kiinin daha iyi tannmas için ilgili rivayetler ekseninde
kimliinden ve yeryüzünde bulunaca müddette gerçekletirecei
görevlerinden ksaca bahsetmek yerinde olacaktr.
lgili bir hadiste Ebu Said el- Hudri (ö. 74/693-94), Rasulullah’n öyle
dediini nakletmektedir:
“Sizi Mehdi’yle müjdeliyorum. nsanlar farkl olduklar halde ümmetime
onlara gönderilecek ve daha önce zulüm ve hakszlkla dolu olan yeryüzünü
hak ve adaletle dolduracaktr. Gökyüzü sakinleri de yeryüzü sakinleri de
kendisinden raz olacaklar…” (bn Hanbel 1998, 801).
Hâkim’in Müstedrek’inde geçen bir rivayetteyse u ifadeler yer almaktadr:
“Ümmetimin son zamanlarnda içlerinden Mehdi çkacaktr. Allah ona
(bereketi) bol yamur gönderecek, yeryüzü de nebatn (bitkilerini) bol verecektir. Mal herkese eksiksiz (doru ekilde) verilecektir. Ev hayvanlar çoalacak ve ümmet büyüyecektir. (Mehdi) yedi veya sekiz sene yaayacaktr.”
(Neysabûri 2002, 4; 601)
ii kaynaklardan ise aadaki iki rivayeti zikretmek yeterli olacaktr.
“Kyametten önce bu on ey kesinlikle gerçekleecektir: Süfyani, Deccal,
Duman (Duhan), Dâbbe ve Kaimin (Mehdinin) çk, Günein batdan
çkmas, Nüzul-u sa, Dou’da ve Arap Yarmadas’nda baz yerlerin çökmesi
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(Yerin altna batmas), Aden (Körfezi)’nin derinliklerinden insanlar mahere
toplayacak bir atein çkmas” (Tûsi, 1966, 267)
“…(Ey Ali!) Cibril az önce yanmdayd ve öyle dedi: Kyametten önce
zuhur edip zulümle dolan dünyay adaletle dolduracak olan Kaim (Mehdi)
senin zürriyetinden, Hüseyin’den olacaktr …” (Numani 2011, 255).
ii ve Sünni ekol arasndaki mehdilikle balantl yaklam farkna yukarda az önce temas etmitik. Mehdi hakknda Sünni ve ii kaynaklarda oldukça fazla hadis olduundan burada hepsini zikretmek uygun olmayacaktr. Bu
yüzden Mehdi kimliinin daha iyi anlalmas için konuyla ilgili rivayetleri
ele almadan genel bilgileri u ekilde sralya biliriz.
Nakledilen hadislere göre dünyann ömrü bir gün kalsa dahi, Allah o günü
uzatarak –bir takm görevlerini icra etmesi için- mehdiyi gönderecektir (Ebu
Davut 2015, 894: eyh Saduk 1405, 2; 577). Ehl-i beyt mensubu olacak bu ahs
aln geni, uzun burunlu bir zat olup (Ebu Davut 2015, 894) Allah kendisini bir
gecede ilahi feyiz ve hikmetlerle donatacaktr (slah edecektir) bn Mace 2003,
932). Mehdi zuhur etmeden önce Dou taraflardan bir grup çkacak ve mehdinin
gelii için ortam hazrlayacaktr (bn Mace 2003, 931-932). Ardndan, Dou
taraflarnda hayra talip olan siyah bayrakl bir kavim, istedikleri kendilerine
verilmeyince bu kimselerle (vermeyenlerle) savaacak ve onlar iddetli ekilde
öldürecektir. Fakat alacaklar yardmla kendilerine yardm edilecek ama bu kez
onlar bunu kabul etmeyecekler ve iktidar Ehlibeytten birine (mehdiye)
verecekler. ia’ya göre daha önce doan ve küçük yalarndayken gözlerden
kaybolan Mehdi, Kâbe yaknlarnda bir yerde zuhur edecek olup (Tahrani 2019,
89) Ehlisünnete göre Hz. Peygamber soyundan olacak ve ilk kez domu olacak
(Tirmizi, 2017, 829- 830). Zulümle dolmu dünyaya adalet getirecek olan
Mehdi’nin iktidar süresi be, yedi veya dokuz yl devam edecektir (Tirmizi 2017,
830). Birçok ilahi emirleri (sünnetleri ihya etmek, bidatleri ortadan kaldrmak)
yerine getirecek olan mehdi, Kitap ehlinin Müslüman olmalarn da salayacaktr
(Askalâni 1379/1959, 6; 490- 494). Her yerde bar tesis edecek ve herkesin
zenginlemesini temin edecektir (bn Mace 2003, 931-932).
Ayrca, Mehdi üzerine düen görevlerini icra ettii sralarda (iktidarnn
yedinci ylnda) Hz. sa nüzul edecek, birlikte Deccal’i öldürecekler (Müslim
1437/2016, 1208-1209). Daha sonra Hz. sa, Müslümanlarn imam durumundaki
Mehdi’nin arkasnda namaz klacak (bn Haldun 1984, 1; 378) Hz. sa’nn vefat
etmesinden sonra Müslümanlar Hz. sa’nn cenaze namazn klacaklar (Ebu
Davut 2015, 904). Mehdi dokuz sene daha yönetimde kalacaktr.
Hz. sa’nn Mehdi ile beraber nüzulünü savunanlarn sunduklar delil
sahabe, tabiin, fkh, hadis ve tefsir âlimlerinin bu konuda hemfikir olduklarn
iddia etmeleridir. Bu iddia doru olsa dahi rivayetlerin incelenmesinden sonra
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ortaya çkan problemler karsnda bu iddiann bir deeri kalmamaktadr.
Çünkü icma iddias ile bu konudaki problemler ve bunlarn yol açt ciddi
üpheler ortadan kalkm olmayacaktr (Krbaolu 26. 02. 2020).
2. Mehdilik Düüncesinin Muhtemel Kaynaklar
Müslümanlar arasnda mehdilie dair görülerin yaylmasnn ve zamanla
zihinler üzerinde hâkim olmasnn daha iyi anlalmas için bu düüncenin
slam dünyasna hangi yollarla sirayet ettiine deinilmesi gerekmektedir. Bu
konuda iki temel ihtimal vardr. Bunlardan birisi d, dieriyse iç etkenlerdir.
Kurtarc lider algsyla ilgili düüncelerin slam’dan önceki eski din ve kültürlerde mevcudiyeti, mehdi düüncesinin d etkenli yönünü, siyasi olaylar
sonucu ortaya atlm olmas ise iç kaynakl yönünü tekil etmektedir. Aada her iki etkene ksaca temas edilmitir.
2. 1. Eski Din Ve Kültürlerin Etkisi
Milat’tan önce çok eski zamanlarda bile kurtarc nitelikli karizmatik lider
anlay ve inancnn ilkel saylabilecek örneklerine rastlanmas, mehdi
fenomeninin ilahi ve beeri dinlerin ve farkl medeniyetlerin ürünü olduu
söylemine sebep olmaktadr. Bir iddiaya göre mehdi inanc fikri bir medeniyet
olarak Sümerlerde (M. Ö. 2350 li yllarda) domutur. Babil ve Msrllarda
gelien bu inanç, söz konusu iki bölge ve medeniyet üzerinden dünyann dört
bir köesine yaylmtr (Sarkçolu 1997, 16). Eski Çin, Hint (Brahmanlarn
tenasühle ilgili görülerinin temelinde bizzat bu görü yatmaktadr), Msr,
ran (Zerdütilik’te Saoyant, Mecusilik’te Bihafrid) inançlarnda dünyann
sonuna doru kurtarc bir kiinin geleceine inanlan görüler vardr. Hintliler, Brahma'nn tenasühünde Vinu’nun vücuda gelii, Hinduluun Budizm’e
hâkim olaca ve insanlarn ruhlarnn hürriyetine erecekleri dönemi beklerler
(Goldziher 1958, 215: Sa’d Muhammed 1373/1953, 43- 44 ). Mehdinin ad
Budizm’de Maytreya (merhametli ve sevimli) (Sarkçolu 1997, 14), eski
Msrllarda Ameni, (Sarkçolu 1997, 13-14), Hinduizm’de Kalki’dir (Sarkçolu 1997, 14). Ayrca Moollar, mezarna kurban adadklar Cengiz Han
(627/1227)’n öldükten sonra dirileceini ve Çin igalinden Moollar kurtaracan söylediine dair inanlar mevcuttur (Sa’d Muhammed 1373/1953,
43). Eski dinler arasnda yalnz intoizm’de böyle bir inan yoktur. Bunun
nedeni kesin olmamakla beraber, Japon mparatoruna, Tanrolu vasfyla
veya Tanr’nn Yeryüzündeki çada ve mevcut temsilcisi olarak inanlmasndan kaynaklanabilir (Sarkçolu 1997, 111).
Yahudi inancna göre beklenen kurtarc Mesih, bir zamanlar semaya
yükseltilen lyas peygamberdir ( MÖ 9. Yüzyl). nana göre o, zuhur ettikten
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sonra Kudüs’ü putperestlerden temizleyecek, dier din mensuplarn hâkimiyeti altna alacak, Ye’cüc ve Me’cüc ordularn yok edecek, Araplar vergiye
balayacak, Süleyman Mabedi’ni tamir edecek, dini kanunlar yeniden uygulayacaktr. Onun döneminde ülkede huzur hâkim olacak, Kudüs ve çevresi
cennet bahçelerine dönüecektir (Kutluay 1965, 131),
Öte yandan Hristiyanlk kurtarc Mesihi bekleme düüncesinde Yahudilerden geri kalmamtr. Nitekim Hristiyanlar Hz. sa’nn, Yahudiler araclyla (Romallar tarafndan) çarmha gerildiini, fakat üç gün sonra diriltilerek semaya kaldrldn (Tümer 1993, 233), dolaysyla yarm kalm görevini tamamlamak için Mesih olarak geri döneceini söylemektedirler Sarkçolu 1997, 66). Yahudi ve Hristiyanlktaki Mesih anlayndaki temel fark;
Yahudilere göre beklenen kurtarc yeni bir ahstr, Hristiyanlara göreyse
Mesih ayn kii olup ric’at edecektir. Çünkü onun ölümü gerçekte vaki olmayp insanlarn gözüne hayal gibi gözükmütür. Bu ise Docetism doktriniyle
balantl görütür (Atay, 2003, 49- 50).
Kurtarc vasfa sahip karizmatik lider olgusu sadece ilahi dinlerde mevcut
deildir. Günümüzde esasen mamiyye ia’snda daha çok gündeme getirilen
ve canlln aktif ekilde koruyan muntazar (zuhuru beklenen) kurtarc
mehdi düüncesi, görüldüü üzere Sünni düüncede ve neredeyse tüm eski din
ve kavimlerde de var olan bir inançtr.
2. 2. Siyasi Sebepler
Konunun daha iyi ve doru anlalmas için önce dönemin siyasi
manzarasnn ksaca gözden geçirilmesi gerekmektedir. Zira mehdi görüünün
sebebi ve kayna aratrlnca Hz. Osman’n hilafet yllarnda (23- 35/644656) yaanm fitne olaylaryla balantl olduu görülmektedir. Hz.
Osman’n (35/656) hilafetinin ikinci alt ylnda ilk kez slam Devletinde iç
karkl görülmü, Müslümanlar birbirine klç çekmeye balamlard.
Ayaklanmalar sonucu meru halifenin (Hz. Osman’n) ehit edilmesiyle daha
da derinlemeye yüz tutan sonu gelmez çalkantlar Cemel (36/656), Sffin
(37/657), Nehrevan (38/658) savalar ve meru halife Hz. Ali’nin ehit
edilmesi gibi olaylar takip etti. Babasndan sonra baa geçen Hz. Hasan’n
(49/669) alt aylk hilafetinin ardndan, Muaviye b. Ebi Süfyan (60/680)
onunla anlama yaparak iktidar ele geçirmi ve yönetimde ilk defa saltanat
sistemini uygulamt (bn Kesir 1992, 8; 15).
Hilafetin bana Emevi hanedan geçince (40/661-133/750) baz gizli
güçler bunu frsat bilerek, Emeviler’e kar eskiden dümanl bulunan
Hâimiler’i kkrtmaya, hilafetin Hâimoullar’nn hakk olduu konusunda
onlar ikna etmeye baladlar. Böylece iki hanedan birbirine düecek ve slam
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devleti içeriden parçalanarak tarih sahnesinden silinecekti. Bu gizli güçlerin
maalar, Müslümanlar karsnda yenik düen ve devletleri bizzat Müslümanlarn elleriyle yok edilen halklarn sözde slam’ kabul etmi üyeleriydi. Siyaset arenasnda görünmeden fitneyi körükleyen bu karanlk güçler, haklarnn
ellerinden alnmasna karn isyan dalgalarna “bala!” emrini veren Hâimoullar’na ideolojik yardm destei de verdi. Fitneci unsurlarn en önemli
silah Hâimiler’i, içlerinden kendilerini Emevi zulmünden kurtaracak bir
liderin çok yaknda çkacana inandrmakt. Nitekim zaman, fitneci unsurlarn bu planlamalarnda ne kadar baarl olduklarn gösterecekti. Domino
etkisi yaratacak bu ideoloji sonrasnda tarih, says belli olmayan nice mehdiye ve mehdici ideolojilere, mehdici hareketlere tanklk edecekti.
3. Hadisler Üzerinden Mehdilik Politikas
Hz. Peygamber’in vefatndan sonra yaanm olaylar çarpc bir tabloyu
gözler önüne sermektedir. Bu tablonun en hazin manzaras ise, ayn kabilenin
farkl aileleri arasndaki siyasi rant kavgasnn on binlerce Müslümann kanna
bedel olmasyd. Mehdilik müessesesi bundan hali deildir. Yaanm bu
tarihi olaylarn veya bir takm senaryolarn arka plannda konuya dair rivayet
olunmu haberler vard. Aada, kurtarc (mehdi) nitelikli kiilerden bahseden birkaç hadis zikredilecek ve mezkûr nakillerin, tarihin siyasi oyunlarna
etkisine deinilecektir. Önce içerisinde “mehdi” ibaresinin geçmedii fakat
“Mehdi’ye” iaret eden baz rivayetler ele alnacaktr.
3. 1. çerisinde “Mehdi” sminin Geçmedii Baz Hadisler
Baz hadislerin içerisinde “mehdi” ibaresinin geçmemesine ramen, dolay
yollarla mehdiye iaret edildii anlalmaktadr. Söz konusu rivayetlerin
çounlukla Kûfe ve Basrallar tarafndan aktarldn zikretmekte fayda vardr.
Zira her iki ehir, nüfus yaps itibariyle oldukça kozmopolitti. Çounlukla yeni
Müslüman olan, fakat eski dini inançlarn terk edemeyen insanlardan olumaktayd (Badur 2016, 2; 143- 144). slami yönetimi kabul etmeyen söz konusu kitle,
kendilerini bu durumdan kurtaracak bir lider beklemektelerdi. Eski dinlerinde
buna benzer çeitli inanç türleri zaten vard. Fakat bu türden düünceleri açktan
deil, muhalif Müslüman gruplara katlarak piyasaya sokmay baardlar. Bu
durum slam toplumu içerisinde “mehdi merkezli” birçok frkann olumasna da
zemin yaratt. Mezkûr hadisleri Hz. Ali, Abdullah b. Mesut, Cabir b. Semure,
Abdullah b. Abbas ve Abdullah b. Amr gibi ashabn önde gelenlerine isnat
ederek rivayet ettikleri göz önünde bulundurularak Kûfe ve Basrallarn, bu ite
uzmanlatklar iddia edilebilir (Akgün 2019, 5; 314). Hadis literatürü bu türden
rivayetlerle zengin olup aada en yaygn olan ikisi irdelenecektir.
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3. 1. 1. Siyah Bayrakllar Hakkndaki Hadisler
lgili rivayetlerden birincisinin metni uzun olduundan sadece konuyla
balantl ksmlar zikredilecektir. lk rivayet bn Mace’nin, Osman b. Ebi
eybe’den naklettii u hadistir:
Bir defasnda ashabyla birlikte oturduu srada Hz. Peygamber (s. a. s)
öyle buyurdular: “ … üphesiz Ehlibeytim benden sonra belaya urayacaklar. Bu i u noktaya kadar varacak: Dou tarafndan siyah bayrakl bir kavim gelecek, hayr (yani, hükümranl) arzu edecekler, fakat onlarn bu istekleri yerine getirilmeyecektir. Bunun üzerine onlar da savaacak ve (bu savata) kendilerine yardm edilecektir. Ardndan istedikleri hükümranlk kendilerine verilecek ve onlar bunu (emirlii) Ehlibeytimden bir adama verecekler. O
da daha önce zulümle dolmu yeryüzünü adaletle dolduracaktr. Sizden kim
bu adama ularsa kar üzerinde sürünerek de olsa onlara yardma gitsin” (bn
Mace 2003, 931-932).
Metindeki baz ibarelere dikkat edildiinde bir takm üpheli hususlarn var
olduu sezilmektedir. Bu rivayetteki “kar üzerinde sürünerek de olsa” ibaresi
üzerinde önemle durulmas gereken bir meseledir. Bu ibare, kiinin içinde
bulunduu zorluk ve sknty anlatmak için kullanlabilir. Fakat bu türlü
deyimler her milletin günlük kullanmnda mevcuttur ve o bölgenin içinde
yaadklar artlara uygun biçimlenmektedir. Nitekim Arap toplumunda kar
yama olay görülmeyen veya nadiren gerçekleen bir doa hadisesidir. Bu
sebebe binaen rivayette geçen “kar üzerinde sürünerek de olsa” ifadesi pek
yerinde olmayp, bu ibare hadisin shhat derecesini düürmektedir. Zira bir
beldenin artlarna uygun olmayan benzetme, atasözü veya deyimle maksada
ulalamaz. Kuru ve scak çöl ikliminin hâkim olduu Arabistan Yarmadas’nda domu, büyümü bir peygamberin, durumun zorluunu anlatacak Arap
hayatyla özleen ibareler durup dururken, souk iklim insannn daha kolay
anlayaca bir benzetme kullanmas üpheli gözükmektedir (lhan 1993, 117).
Bunun yan sra bir baka mesele de dikkat çekicidir. öyle ki, Sünen-i
bn Mace’de geçen siyah bayraklarla ilgili hadisleri, Sünen-i Ebu Davut’ta yer
alan konuya dair dier rivayetlerle beraber okuyunca bir takm çkarmlarda
bulunmak mümkündür. Bu nakillerde bir birilerini tamamlayan ve kendini ele
veren ipuçlar vardr. Örnein Ebu Davut’un Sünen’inde geçen u hadise
dikkat edelim:
“Maveraünnehir’den Haris b. Harras denen bir adam çkacak, askerinin
önünde Mansur isimli bir adam bulunacak. Kurey nasl Rasulullah’a imkân
hazrlamsa o da Al-i Muhammed’e öyle imkân salayacak. man eden
herkese ona yardmc olmas veya onun davetini kabul etmesi vaciptir” (Ebu
Davut 2015, 896). Bu ve bn Mace’nin Sünen’inde geçen “Dou’dan bir
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takm insanlar çkacak ve mehdi –yani hükümdarl- için ortam hazrlayacaklar” (bn Mace 2003, 933) hadislerini yukarda zikredilen ilk rivayetle
beraber okuyunca baz tarihi olaylarla balantl olduu anlalmaktadr (lhan
1993, 115-117).
Bu ve benzeri dier rivayetlerde Emeviler’e kar yaplan ve Horasan’dan
Ebu Müslim Horasani’nin (137/755) önderliindeki siyah bayrakl ordunun
gerçekletirdii büyük ayaklanma tasvir edilmitir. syanlardan önce bu hadisleri zikretmek, muhtemelen halk ayaklanmalara tevik mahiyeti tamaktayd.
Ebu Cafer’in kendisini, ortam Mehdî için hazrlayan anlamna gelen “elMansur” lakabyla isimlendirmesi (Dûrî 2004, 231), bir baka önemli ipucu
niteliindedir. laveten, Abbasiler’in Emevi kart isyanlarda siyah renk üzerinde younlaarak onu propagandalarnn sembolü haline getirmeleri bouna
deildi (Dûrî 2004, 224).
Özetlenecek olursa, bu hadisler muhtemelen Ebu Müslim Horasani’nin
gerçekletirdii ihtilali desteklemek için politik amaçla ortaya atlan, zamanla
hem halk nazarnda, hem de hadis kitaplarnda kendine yer edinen rivayetlerdir (lhan 1993, 117-118). Dolaysyla zikredilen bu rivayetlerden bazlarnn
ilk siyasi hiziplemelerle yakn ilgisi gözden uzak tutulmamaldr.
3. 1. 2. Yere Batrlacak Ordu Hakkndaki Rivayetler
Bu konudaki hadislere Sahih-u Müslim, Sünen-ü Ebu Davut ve Sünen-ü
bni Mace’de çeitli rivayetler eklinde rastlanmaktadr. Aada bununla
ilgili birkaç örnek hadis zikredilerek baz tahlillerde bulunulacaktr. lk önce
Ebu Davut’un Sünen’inde geçen u iki rivayet deerlendirilecektir:
Ezvâc- Tâhirat’tan Ümmü Seleme’nin (62/681) aktard bir rivayete
göre Hz. Peygamber öyle buyurdular:
“Bir halifenin ölümü srasnda anlamazlk olacaktr. Bunun üzerine
Medinelilerden bir kii Mekke’ye kaçar. Mekkelilerden bir grup insan onun
yanna gelerek bulunduu yerden onu çkarrlar ve kendisi istemedii halde
ona Rükün (Hacerü’l- Esvet) ile Makam (Hz. brahim’in Makam) arasnda
biat ederler. (Daha sonra) Ona am halkndan bir müfreze gönderilir. Bu
(ordu) Mekke ile Medine arasnda Beyda’da (yarlm) yere batrlr. Bunu
insanlar görünce am’n Ebdâl (velileri)ve Irak’n asaibi (ileri gelenleri) ona
gelerek Rükün ile Makam arasnda biat ederler. Sonra daylar Kelb kabilesinden olan Kureyli bir adam yetiir, büyür, onlarn üzerine (biat edenlere)
bir müfreze asker gönderir. Biat edenler bunlar yenerler. Bu, Kelbliler’in
gönderdii müfrezedir. Bunlarn (Kelboullar’nn) ganimetinde bulunmayanlar hayflanacak! (Yani, Vay olsun Mehdinin ordusuna katlmayanlara) O zat
mal taksim eder ve adamlar içerisinde Peygamber’in sünneti ile amel eder,
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slam’ yeryüzüne (komularna) ulatrr, yedi sene kalr, sonra vefat eder ve
Müslümanlar onun namazn klarlar”(Ebu Davut 2015, 894-895).
Nesâi’nin Sünen’inde ise konuyla ilgili farkl senetlerle aktarlan birbirinin benzeri birkaç rivayet mevcuttur. Burada sadece birisi zikredilecektir:
“üphesiz bir ordu u Kâbe’yi ykmak isteyecektir. Onlar Beyda denen
yere geldikleri zaman ordunun ortas yere batrlr, öncüler artçlara barrlar. Sonra onlar da toptan yere batrlrlar. Kaçp ta kendilerinden haber
verecek olandan baka hiç kimse kalmaz” (Nesâi 2017, 698- 699).
Bu orduyla ilgili Sahih-i Müslim’de, Hz. Ümmü Seleme, Hz. Hafsa
(45/665) ve Hz. Aye’den (58/678) rivayet olunan birkaç hadis geçmektedir.
Varit olan haberlerin birisinde, vuku bulacak olay öyle anlatlmtr:
“Bir keresinde Resulullah uykusu esnasnda kprdad. Biz –Ya Resulallah, uykun esnasnda daha önce yapmadn bir eyi yaptn.- deyince, o da
öyle cevap verdi: - alacak bir ey! Ümmetimden baz kiiler Kurey’ten
Beyte snm bir adam için Beyte saldracaklar. Fakat çöle vardklarnda
yere batrlacaklar- Biz: -Ya Rasulallah yol bazen muhtelif insanlar bir araya
toplar- dedik. O da –Evet, onlarn içerisinde kastls, mecburu ve yolcusu
vardr. Bunlar tam manasyla helak olurlar. Muhtelif yerlerden çkarlar.
Allah onlar niyetlerine göre diriltir. – buyurdular.” (Müslim 1437/2016,
1182- 1183)
Siyah bayrakllarla ilgili hadislerin siyasi olaylarn etkisiyle oluturulduu
görüünde olabilecei görüüne yukarda deinilmiti. Bu konuda serdedilen
son hadislerse, Yezit b. Muaviye (64/683) ve sonraki halifeler –özellikleMervan b. el-Hakem (65/685) ve Abdülmelik b. Mervan (86/705)- dönemindeki siyasi olaylarla ilgili olduu söylene bilir. Nakledilen söz konusu haberler dikkatlice okunduunda bu dönemde yaanm Abdullah b. Zübeyir
(73/692) komutanlndaki isyan, Harre olay1 (bn Abdi Rabbîh, 1983 5; 136139), Haccac b. Yusuf’un (95/714) Kâbe’de muhasarada tuttuu Abdullah b.
Zübeyir ve taraftarlarna saldrs ve onlar öldürmesi (73/692) olaylar zihinlerde canlanmaktadr (lhan 1993, 127-128).
Harre olayndan birkaç sene sonra Medine’nin Suriye ordusu tarafndan
yamalanmas, halkn urad iddetli olaylar henüz hafzalarnda canlln
korumaktayken Haccac b. Yusuf’un am’dan gönderilmesi Medinelileri yeniden dehete düürdü. Haccac’n iddetteki nam herkesçe biliniyordu. Harre
vakasn yaayan insanlarn, böyle bir ordunun yerin dibine batrlmasn
hayal ve arzu etmesi makul karlana bilir. Yerel halkn korku dolu ruh halini
daha iyi açklayacak bilgiye, batrlacak orduyla ilgili bn Mace’nin bir dier
rivayetinde rastlanmaktadr. Mekke’de (Kâbe’nin muhasaras zaman) Abdul1

683 senesinde am ordusunun Mekke’yi yakp ykt olay
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lah b. Zübeyir’le birlikte öldürülen Abdullah b. Safvan (73/692), üzerlerine
gelen ordu hakknda öyle söylemitir: “Biz Haccac ordusu geldii zaman bu
güruhun o ordu olduunu sanmtk.” (bn Mace 2003, 922).
Ayrca dikkat edilirse eer, konuyla ilgili rivayetlerde bir biriyle çelien
birkaç husus görülecektir. Örnein, Sahih-u Müslim (Müslim 1437/2016,
1182- 1183) ve Ahmet b. Hanbel’in Müsned’inde geçen ilgili hadisi Ümmü
Seleme’den rivayet eden Übeydullah b. el- Kptiyye, Ümmü Seleme’nin bu
hadisi Abdullah b. Zübeyir zamannda naklettiini söylemektedir. Oysaki
Ümmü Seleme’nin vefat tarihi ihtilafl olup hicri 62’yi geçmiyor. Abdullah b.
Zübeyir ise, dokuz sene (64-73/683- 792) iktidarda kalmtr (lhan 1993,
129). Söz konusu çeliki, hadisin shhat derecesini olumsuz ekilde etkilemektedir. Fakat ilgili hadisin, (manas ve ibareleri fazla deimeksizin) varit olan
bir baka versiyonunun Sahih-i Buhari’de Hz. Aye’den (Buhari 1438/2017,
607- 608) ve Sahih-u Müslim’de Hz. Hafsa ile Hz. Aye’den rivayet edildii
(Müslim 1437/2016, 1182) unutulmamaldr.
4. Saltanat Döneminde Mehdilik
4.1. Emeviler Dönemi (40- 133/661- 750)
Mezheplerin ortaya çkna sebep olacak olaylar, aslnda dönemin mevcut siyasi atmosferinin ksa özetini vermektedir. Bu zaman dilimi hem de
mehdilik fikrinin slam dünyasnda kendine yer edinmeye balad merhale
saylabilir. Çünkü tabiri caizse Hâimoullar ile Ümeyyeoullar arasnda
slam’dan öncesine kadar uzanan husumet yeni boyuta tanmt. Artk slami
örtüye de bürünen bu kavga, sonu gelmez bir takm problemleri beraberinde
getirmekteydi. Hz. Hasan’n (49/669) anlama sonucu hilafeti Muaviye’ye
teslim etmesi (bn Kesir 1992, 8; 15) ve onun, yönetimde ilk kez saltanat tarz
idare eklini uygulamas, özellikle kendilerini Hz. Ali taraftar olarak tantan
gruplar tarafndan itirazla karland. Hilafet makamn kaybettiklerini gören
ileri gelenler, gruplarnn parçalanmamas için her türlü propaganda ve
faaliyete bavurdular.
Bu olaylar üzerine Hz. Ali taraftarl yaptklarn iddia eden kesim, halk
arasnda Emevi yönetiminin yaknda yok edileceine dair haberler yaymaya,
bir takm rivayetler oluturmaya baladlar. Ara sra baz isyanlar gerçekletirmilerse de bu faaliyetlerini çounlukla gizli bir ekilde yapmaktalard.
Uzun vadeli zaferin anahtarysa kurtarc meziyete sahip karizmatik bir
liderdi. lk dönem iileri mehdiyi ileride kurulacak ii devletinin sembolü
olarak görmesine ramen, sonraki dönem iiler bunu hakiki manada anladlar.
Böylece zamanla mehdinin zuhuru meselesi iiliin temel inanç esaslarndan
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birine dönütü. Müfessir Âlusi (1270/1854), mamiyye’nin bir grubunun
meseleyi yanl tevil ettiklerini, yönetimin tekrar ellerine geçecei hakknda
söylenen müjdeli haberleri, bir zaman sonra liderlerinin geri dönmesi, ölülerin
(bu dünyada) dirilmesi olarak algladklarn söylemektedir (Âlusi 1431/2010,
20; 62- 63).
ii frkann zaman içerisinde tedricen olumasnda en etkili faktörlerden
birisi de Emeviler’in, Ehlibeyt’in baz üyelerine kar hakszlk, zulüm ve
ikenceler uygulamasyd (lhan 1993, 59- 60). Birçok insan samimiyetle bu
frkann taraftarln yapmsa da zamanla mezhebin sonraki düüncelerinin
esiri olmaktan kendisini kurtaramad. Ehlibeyt taraftarl kimliine bürünerek Emevi idaresine kar isyanda bulunanlarn yeni fikirler (mehdilik, ricat
gibi) ve ideolojiler üretmelerindeki esas gayeleri yönetimi ele geçirmekti.
Zahirde sergiledikleri Ehlibeyt sevgisi, sadece arzularn gerçekletirmek
yolunda tutarl ve etkili bir araçt. Bu ite d güçlerin de parmann olduu
düünüldüünde temel hedefin, kargaa ve kaoslarla slam Devletini parçalamak olduu anlalmaktadr.
Hâimoullar sadece mehdilik üzerinden yapt ideolojik savala veya
Emevi soyunu yeren haberler zikretmekle yetinmedi (bnu’l- Cevzi 1983, 1;
292- 293), bilakis Emevi kart isyanlarla da devleti çökertmee çalt. Bu
ite amcaoullar Abbasiler’in büyük desteini gördüler. Hâimoullar’na
müntesip Muhammed b. Abdullah Nefsü’z- Zekiye’nin (145/762), zuhuru
beklenen mehdi olduu öne sürülerek onun liderliinde büyük ayaklanma,
devlet kart isyanlar ve savalar gerçekletirildi (sfehâni 1965, 174-176).
Nefsü’z-Zekiye’nin kurtarc mehdi olarak seçilmesinin muhtemel sebeplerini öyle sralamak mümkündür: kendisi çok fazla oruç tutmas, çokça
namaz klmas, güçlü, cesur, güzel huylu, edepli olmas ve örnek ahlakyla ün
salm birisiydi. Ayrca, derin dini bilgi birikimiyle beraber kendisi Kur’an
hafzyd (sfehâni 1965, 161-164). laveten ecaat ve cömertlii tüm iileri
onun beklenen mehdi olduu düüncesine itmiti. Halk arasnda yaygn rivayetlerde Mehdi’nin vasflar bu yöndeydi. Örnein bir rivayette u ifadeler yer
almaktadr:
“Ali, olu Hasan’a bakt ve öyle dedi: üphesiz bu olum, Peygamber’in
onu isimlendirdii gibi seyittir ve onun soyundan Peygamberinizin ismiyle
isimlendirilen bir adam çkacaktr. O, ahlak bakmndan ona benzeyecek fakat
beden yaps itibariyle benzemeyecektir” (Ebu Davut 2015, 895).
Halkn nezdinde itibarlarn giderek kaybetmeye balayan Emeviler, Hak
indinde doru olduklarn kantlamak ve halk önünde de hakl olduklar
imajn yaratmak için kendi mehdilerini oluturmak karar aldlar. Sonuçta
Alioullar’nn mehdilerine kar Emeviler de, kendi mehdileri olan Süfyani
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isimli zat, rivayetler sonucu hadis literatürüne sokmay baardlar. (Emin, 3;
239; Albani 1992, 4; 350).
uras çok ilginçtir ki, Ümeyyeoullar dümanl yapan iiler, bu kez de
onlarn “Mehdi”lerine saldrmaya baladlar. öyle ki, ii kaynaklarnda Süfyani’nin Kyamet’ten önce gelecei, çok çirkin bir yüze sahip olaca (eyh
Saduk 1405, 2; 651), blis’in onu övmesi üzerine günahkârlarn üpheye
düecei (eyh Saduk 1405, 2; 652), sonda Cehenneme gidecei (eyh Saduk
1405, 2; 651) ile ilgili bir takm rivayetler mevcuttur. Hadis kitaplarnda bu
tür haberlerin zikredilmesi oldukça manidar olup amcaoullar arasndaki
husumetin, mehdi inancna da yansdn göstermektedir. Demek bu frkalar
sadece sava ve isyanlarla deil uydurma hadis rivayetleri üzerinden de bir
birilerine kar mücadelelerini sürdürmüler. Dolaysyla her ikisinin, mehdilik iddialarnda esasen siyasi rant güttüklerini söylemek mümkündür.
Tüm ura ve çabalarna ramen Emevi hanedan, kendilerine kar yaplan sonu gelmez isyanlara güç yetiremedi. Bu bakaldr ve ayaklanmalar,
sonda hilafetin yklmas ve ellerinden alnmasyla tamamland. Nefsü’z-Zekiye komutanlndaki mehdici hareket ve isyanlar, Hâimoullar ve Abbasoullar açsndan olumlu sonuçland ve istediklerini nail oldular. Fakat bu durum, mehdilik açsndan yeni merhalenin balangcyd. Zira yeni siyasi sistem mehdilik sorunlarn çözmek yerine daha çetrefilli konuma sokacakt.
4.2. Abbasiler Dönemi (133- 655/750- 1258)
Emevi zulmünün bitmesiyle arzularna kavutuklarn düünen Haimoullar zafer naralar atmaktayd. Ancak eskisinden de büyük bask ve takiplerin kendilerini beklediinden habersizlerdi. Hâimoullar desteiyle yönetimi ele geçiren Abbasoullar, vaatlerini yerine getirmek yerine, Alioullar’na
kar eskisinden daha fazla hakszlklar sergilemeyi tercih etti. Daha düne
kadar Muhammed b. Abdullah’n (Nefsü’z- Zekiye’nin) “kurtarc Mehdi”
olduunu savunan ve kendisine biat edenler artk onun hiçbir deeri kalmadn söylemekteydi. Özellikle Nefsü’z-Zekiye’nin, vaazlarnn birinde halka
kendisinin uzun zamandr bekledikleri Mehdi olduunu söylemesi üzerine
Ebu Cafer el- Mansur’un: “Allah’n düman yalan söylüyor. Mehdi benim
olumdur” (sfehâni 1965, 162) diyerek kar çkmas, Ebu Cafer’in niyetini
sarahaten ortaya koymaktadr. Oysaki Emevi kart ayaklanmalarda Ebu
Cafer bizzat kendisi Nefsü’z- Zekiye’nin kurtarc mehdi olduunu iddetle
savunarak onun yannda yer almaktayd (sfehâni 1965, 162-163).
Abbasilerin ihanetine göz yummayan Muhammed b. Abdullah, bundan
sonraki dönemlerde de mehdilik iddialarndan feragat etmedi. Önce sözlü
itirazlarda bulunan Nefsü'z- Zekiye sonralar aktif isyanlara bavuracakt. Ebu
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Cafer’i ihanet ve yalanclkta itham eden Nefsü'z- Zekiye, ona gönderdii ilk
mektubunun banda “Mehdî Abdullah Muhammed b. Abdullah’tan, Abdullah
b. Muhammed’e (Ebu Cafer’e)” yazmakla kendisinin Mehdi olduunu srarla
vurgulamaktayd ve ona eski günleri hatrlatmaktayd (Ezdî 1387/1967, 182).
Muhammed b. Abdullah kandrldn ve Abbasiler’in kendi menfaatlerinin ve iktidar hrslarnn kurban olduunu biliyordu. Sözlü itirazlarn fayda
salamadn anlayan Muhammed b. Abdullah, kendisinin mehdi olduunu
kabul eden sadk taraftarlaryla Abbasiler’e kar aktif isyanlara baladysa da
iddetli çarpmalarn birinde (145/762), sava srasnda kendisi yaralanm,
ardndan da ba kesilerek öldürülmütü (bn Esir 1987, 5; 163).
Yaanan bu olaylara ramen Abbasoullar yine rahat nefes alamad. Zira
Nefsü’z- Zekiye isyan sonucu öldürülünce taraftarlarndan bir ksm –gruplarnn dalmamas, inanç birliklerinin korunmas için -onun (Nefsü’z- Zekiye’nin) ölmediine, kurtarc mehdi olarak geri döneceine, yeryüzünü adaletle dolduracana dair bir takm iddialarda bulundular. Bu inanç esasn
Muriyye ve Carudiyye frkalar benimsedi (bn Hazm 1348/1929, 4; 137;
Badadi, 1988, 42).
Mevcut durum kendi kendiliinde Abbasi devletinin bekasn tehdit
etmekteydi. Her an yeni isyan dalgalarnn olumasndan tedirgin olan genç
ama oldukça sert iktidar, iki cephede Alioullar’na kar savamak zorunda
kald. Birisi ideoloji mücadele, dieriyse klç yoluydu. Emevi zulmü karsnda oluturulan mehdici rivayetlere pek itibar edilmeyince, beklenen mehdinin,
Ebu Cafer el- Mansur’un olu Muhammed el- Mehdi Billah b. Abdullah
(169/785) olduu yönünde fikirler yaylmaya, Abbasoullar’n öven hadisler
rivayet edilmeye balanmt. Örnein, bn Abbas’tan nakledildii söylenen
“es- Seffah bizdendir. el- Mansur bizdendir. Mehdi bizdendir” (bnu’l- Cevzi
1983, 1; 290) rivayetinde ilk üç Abbasi halifesine iaret edilmesi ideoloji
mücadelenin en iyi örnei olabilir (Öz 2003, 28: 384). Fakat iktidarlar sabitletikten ve her ey kontrol altna alndktan sonra Abbasiler, bu tür mehdici
iddialarda bulunmamaya özen gösterdiler (Hakyemez 2004, 3; 134). ki
cepheden birinde (ideolojik alanda) üstünlük saland için buna hacet
kalmamt. Sonraki yllarda Abbasi halifeleri arasnda mehdiliin önemine ilk dönemlerdeki gibi- vurgu yaplmad. Bu yllarda bürokrasinin en önemli
görevi, kendisini mehdi veya imam ilan eden Alioullar’na bask uygulamak,
onlar tutuklamakt.
Özetle dönemin tarihi olaylar dikkatlice aratrldnda mehdilik”, “kurtarc karizmatik lider” gibi fikirlerin olumasnn arka plannda Emeviler’in
zulmü ve baskc politikalarnn rolünün az olmad söylenebilir. Bu sebeple
söz konusu fikirler bölge insanlar tarafndan hzla kabul gördü. Abbasiler’in

Mehdilikle lgili Haberlerin lk Dönem Siyasi Olaylarna Alet Edilmesi

91

hilafet makamna geçmesiyle bu inanç daha farkl ekillerde insanlarda yerlemeye balad. Abbasi propagandalar sonucunda halk, yeni hanedan kurtarc
devlet, hilafetin ilk halifesi Ebu’l-Abbas Seffah’ mehdi olarak kabullenmeye
meyletti. Nitekim Abbasi halifelerinin mehdilik iddialarnn arka plannda,
kendilerinin halk tarafndan halife olarak kabul görmesi fikri yatyordu. Bu
yolda halk ikna edebilmek için Abbasiler –yukarda da deinildii üzereAbdullah b. Abbas (68/687-88) ve Said b. Müseyyib’e (94/713) dayandrlan
rivayetlerle Hz. Peygamber’in Seffah, Mansur ve Mehdi’nin kendilerinden
çkaca haberini yaymaktan geri durmamlard (bnu’l- Cevzi 1983, 1; 290).
Özellikle Said b. Müseyyib’in Emevi muhalifi olarak mehur olmas da bu tür
iddialar destekler niteliktedir (Akgün 2019, 5; 323). Görüldüü üzere
Abbasoullar, hem hilafet makamna geçmeden önce hem de iktidarlarnn
ilk yllarndan itibaren böyle bir giriimde srarl bir ekilde bulunmu,
kendilerine rakip olarak gördükleri amcaoullarnn (Alioullar’nn) bu siyasi
ve ideoloji kozlarn (mehdilik düüncesini) ellerinden almaya çalm ve
buna büyük ölçüde muvaffak olmulard.
Abbasiler tarafndan kandrldklarn, hilafet haklarnn ellerinden gasp
edilerek alndn iddia eden Alioullar, sonraki dönemlerde yeralt gizli
faaliyetlere geçerek davalarn bu ekilde devam ettirmeyi tercih ettiler.
Klasik ii kaynaklarna baktmzda Abbasoullar’n yeren baz rivayetlerin
olumas da muhtemelen bu dönemlere rastlamaktadr. Örnein, metni çok
uzun olan bir rivayette özetle u ifadeler yer almaktadr:
“ … Sonra peygamber Abbas’a yönelerek öyle dedi: Ey peygamberin
amcas, Cibril’in bana verdii haberi sana da söyleyeyim mi? O da -Evet ya
Rasulallah- deyince Peygamber ona unlar söyledi: Cibril bana unlar dedi:
Abbas’n soyundan devam edecek zürriyetine yazklar olsun. Abbas ta -Ey
Allah’n elçisi, ne yapaym kadnlardan uzak duraym m? (her halde soyunun
devam etmemesi için söylemitir)- deyince Peygamber de cevabnda öyle
buyurdular: Allah gerçekleecek eyden feragat etmitir (yani önceden
verdii hükmü deitirmez. Kaderde ne yazmsa o da olacaktr).” (Numani
2011, 255). Bu durum, mezkûr rivayetlerin, Abbasoullar’nn –Emevi kart
isyanlarda- Alioullar’na ihaneti sonucunda Alioullarnca ortaya atla
bilecei fikrini kolaylkla zihinlere getirmektedir.
5. çerisinde “Mehdi” sminin Geçtii Baz Hadisler
Bu balk altnda mehdi isminin sarahaten kullanld, Sünen-ü Tirmizi,
Sünen-ü bni Mace, Sünen-ü Ebi Davut ve Nuaym b. Hammad’n Kitabu’lFiten’inde geçen –saylar fazla olsa da- birkaç hadisle yetinilecektir. Örnein,
Tirmizi’nin Sünen’inde yer alan bir rivayette mehdi ismi u ekilde geçmitir:
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“… üphesiz ümmetim içinde Mehdi çkacak, be veya yedi veya dokuz (sene)
yaayacaktr...” (Tirmizi 2017, 830)
bn Mace’nin Sünen’inde Hz. Ali’den rivayetle Hz. Peygamber’in u
hadisi nakledilmektedir: “Mehdi bizden, Ehlibeytimizdendir. Allah onu bir
gecede olgunlatrr (ve muvaffak klar)” (bn Mace 2003, 932)
Sünen-i Ebu Davut’ta mehdilie iaret eden hadislerin says yirmi civarnda olup “Kitabu’l- Mehdi” diye özel bir bölüm mevcuttur. O yüzden mehdilikten bahseden birkaç rivayete rastlamak garip karlanmamaldr. çerisinde “Mehdi” ibaresinin yer ald hadis says ise ikidir. Örnein Ümmü
Seleme’den aktarlan bir hadiste Hz. Peygamber öyle buyurmutur:
“Mehdi benim soyumdan, Fatma’nn evlatlarndan (olacak)tr)” (Ebu
Davut 2015, 894).
kinci rivayetse Ebu Said el- Hudri’den nakledilmi olup metni aadaki
gibidir:
Rasulullah (s. a. s) öyle buyurmutur: “Mehdi bendendir. (Saçlar anndan kenarlara çekilmi) Aln geni (nurlu), burnu az uzun, ince ve azck basktr. (O gelince) zulüm ve hakszlkla dolmu yeryüzünü adaletle dolduracak
ve yedi yl hüküm edecektir” (Ebu Davut 2015, 894).
çerisinde “Mehdi” isminin sarahaten zikrolunduu ve mehdilie iaret
eden ifadelerin yer ald tüm hadisler incelendiinde baz aadaki çkarmlarda bulunmak mümkündür. Özetle söylenecek olursa, Beyda’da batrlacak
orduyla ilgili nakillerin Abdullah b. Zübeyir’in hilafet urundaki mücadelesini, siyah bayrakllarla ilgili hadislerin ise Ebu Müslim Horasani’nin Emevi
kart isyanlarn tasvir ettii sonucuna varla bilinir. laveten, bu ve benzeri
rivayetlerde kurtarc mehdi vasfyla öne çkarlmak istenen kiinin de Muhammed b. Abdullah’n da (Nefsü’z-Zekiye) olduu tahmin edilebilir (lhan
1993, 137). Zira bu hadisler Nefsü’z-Zekiye’nin önce Emevi kart, daha
sonraysa (Abbasoullar tarafndan kandrlp kendisine ihanet edilince)
Abbasi kart isyanlarn akla getirmektedir. Ayrca, Ebu Davut’un mehdilie
dair (Hz. Ali’den rivayet ettii) bir hadisi (Ebu Davut 2015, 895) kendisinden
ald Harun b. Muire ia’dandr (lhan 1992, 123). Bu rivayetin Hz. Ali’nin
adyla söylenmesindeki amaç, muhtemelen Muhammed b. Abdullah’n
(Nefsü’z- Zekiye) isyanlarn desteklemek ve onun etrafna çok sayda taraftar
toplamakt (lhan 1993, 139-140).
Bu türden nakillerin bir ksmnn Emevi kart kiilerce aktarld da
söylenebilir. “Emeviler iktidara geçtikten sonra hilafet sona erer. Ta ki Mehdi
ortaya çkncaya dek” (Mervezi 1412/1992, 1; 104) hadisi buna en iyi örnek
olarak zikredilebilir. Bu hadis gulat ii ravilerden saylan Ebu Zur’a Amr b.
Cabir el-Hadrami el-Msri tarikiyle rivayet edilmitir. Hadisin uydurma

Mehdilikle lgili Haberlerin lk Dönem Siyasi Olaylarna Alet Edilmesi

93

olduunu ispatlayan iki önemli husus vardr. Birincisi Ebu Zur’a’nn iilerce
zayf ravi hesap olunmasdr (clî 1985, 2; 173). kincisi ise Emeviler’in devrilmesinden bin seneden fazla zaman geçmesine ramen rivayette zikrolunan
mehdinin zuhur etmemesidir.
Küçük yalarndayken gözlerden kaybolduu kabul edilen Mehdi’nin varlna iaret eden ii hadis kaynaklarnaysa u rivayetler örnek verilebilir:
“nsanlar yalnz imam vastasyla (ve ya sebebiyle) slah olurlar. Yeryüzü
de yalnz onun (imamn) vastasyla (ve ya sebebiyle) slah olur.” (Kummi
1404/1983, 28)
“…(Ey Ali!) Cibril az önce yanmdayd ve öyle dedi: Kyamet’ten önce
zuhur edip zulümle dolan dünyay adaletle dolduracak olan Kaim (Mehdi)
senin zürriyetinden, Hüseyin’den olacaktr …” (Numani, 2011, 255)
“… mammz (Mehdi) zuhur ettiinde Hz. Ali gibi giyecek, onun gibi
yaayacaktr.” (Kuleyni, 1426/2005, 310)
Mehdilikle ilgili ii kaynaklarda yer alan rivayetlerin says oldukça fazla
olup esasen Mehdi’nin doduuna (Meclisi, Muhammed Bâkr 1983, 51; 2-4),
baz özelliklerine (Meclisi, Muhammed Bâkr 1983, 51; 34-44), küçük yandayken kaybolduuna (eyh Saduk 1405, 425- 430), Kyamet’ten önce zuhur
ederek zulümle dolmu dünyay adaletle dolduracana iaret etmektedir.
6. Hadislerde Yer Alan Nefsü’z- Zekiye Detay
Mehdilik kulvarnn en güçlü aktörlerden biri üphesiz Nefsü’z-Zekiye
idi. Hakknda birçok rivayet bulunan bu ahs, zuhur edecek kurtarcnn
özelliklerine birebir uymaktayd. Zira beklenen Mehdi gibi Nefsü’z- Zekiye
de Hz. Fatma soyundan Hz. Hasan’n torunlarndand. smi Muhammed b.
Abdullah’t ki, bu husus ta Hz. Peygamber ve babasnn isimleriyle ayniyet
tekil etmektedir (Ebu Davut 2015, 894). Rivayetlerde geçtii gibi Peygamber
ahlakyla ahlaklanmt. Çokça oruç tutan, namaz klan, güçlü, cesur, çok
güzel huylu, cömert, edepli, ahlakyla ün salm birisiydi. Hafz olmasyla
beraber derin dini bilgilere sahipti. Ayrca baz rivayetlerde bu kiinin dilinde
peltekliin olaca vurgulanmt (bn Esir 1987, 5; 163). Nefsü’z- Zekiye
gerçekten de kekeme idi. Tüm bunlara ilaveten iki omuzu arasnda yumurta
büyüklüünde siyah bir benin var olmas (sfehâni 1965, 161-164), taraftarlarnn onun “kurtarc mehdi” olduu hususundaki inançlarn daha da pekitirmiti.
ii literatürde Kyamet’in alametlerinden biri olarak skça Nefsü’zZekiye’nin öldürülmesi olay yer almaktadr. Böyle rivayetlerin birisi Cafer-i
Sadk’tan u ekilde rivayet edilmektedir:
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“Mehdi gelmeden önce bu (u) be olay gerçekleecektir: Yemani’nin hurucu, Süfyani’nin hurucu, semadan bir münadinin yüksek sesle (insanlara) seslenmesi, beydann (çölün) yerin dibine batrlmas (veya çölde büyük bir arazinin batrlmas), Nefsü’z- Zekiye’nin öldürülmesi” (Kummi 1404/1983, 128).
Kyametle ilgili hadiste bir adamn ismi ve öldürüleceinin net olarak
ifade edilmesi zihinlere bir takm üpheleri getirmektedir. Fitne ve kargaa
zamanlarnda kurtarc bir kiinin yaknda zuhur edecei haberi insanlarda çok
etkili olmu ki, onlar galeyana getirmek için bu türden hadisler uydurulmu
olabilir. Nefsü’z-Zekiye Abbasilere kar isyan eden (145/762) Hâimoullar’nn lideriydi. Eer o öldürülseydi, hadisteki gaybi haberlerden birisi gerçeklemi ve Mehdi’nin zuhuru yaklam olacakt (Hakyemez 2017, 105).
Bir dier önemli detay Abbasi kart isyan srasnda Nefsü’z- Zekiye’nin
öldürülmesiyle, halife Ebu Cafer el- Mansur’un, olu Muhammed el- Mehdi
Billah b. Abdullah’ (775-785) mehdi ilan etmesinin ayn dönemlere denk gelmesidir. Çünkü söz konusu rivayette, beklenen Mehdi’nin zuhurundan önce
gerçekleecek olaylardan birisi Nefsü’z-Zekiye’nin öldürülmesiydi. Bu haber,
halk arasnda Ebu Cafer el- Mansur’un olu Muhammed el- Mehdi’nin halifelikle beraber beklenen kurtarc olduu imajn oluturmutu (Hakyemez
2017, 105).
syan srasnda Nefsü’z-Zekiye’nin öldürülmesi, 13 sene sonra Muhammed el- Mehdi’nin Abbasi halifeliine getirilmesi ve benzer olaylarn gerçeklemesine ramen, söz konusu hadislerde zikrolunan hiçbir zuhur hadisesi
gerçeklememitir. Bu tipli hadisler ince aratrmalara tabi tutulursa, dönemin
siyasi atmosferine ayak uydurulan daha fazla rivayetler gün na çkabilir.
Unutulmamaldr ki, mehdilii kabul etmeyen kesimin ileri sürdüü delillerden birisi, tarih boyunca mehdilik müessesesinin çounlukla siyasi amaçla
kullanlm olmasdr.
Sonuç
slam dünyasnda mehdilik hususundaki inanç ve görüler Hz. Peygamber’in vefatndan sonra ortaya çkmtr. Fethedilen topraklarda yaayan halklarla etkileim, çok geçmeden bu türden görülere kap aralad. Bu toplumlarn bir ksm Müslüman olsa dahi, eski dini inanç ve kültürlerinden bir anda
kopamad. Dier ksm ise, slam karsndaki yenilgilerini hazmedemeyerek,
kendi dini görülerini canl tutmaya çalt. Mamafih halka cazip gelen konular seçilerek birçok yeni itikadi inançlar ortaya çkt. slam dünyasnda peygamberin vefatndan çok daha sonralar görülmü olan kurtarc veya beklenen
mehdi, ricat, beda, tenasüh, ismet, gaybet gibi düünce ve terimler bu söylenenlerin en basit örnekleridir.
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D etkenli bu terimlerin bir ksm (ricat, beda, tenasüh, ismet, gaybet)
sadece belli bir mezheple snrlyken, mehdilik meselesi tüm slam mezheplerinde kendine yer edindi. Fars veya Yahudi kökenli bu düüncenin ilk
örnekleri Hz. Osman’n hilafeti yllarnda görülmüse de, bu fikirlere Hz. Ali
“taraftarlarnca” sahip çkld. Nitekim içlerinden bir grup bu konuda arya
kaçarak Hz. Ali’yi peygamber ve ilah kabul etti. Hz. Ali ehit edilinceyse
onun ölmediini, kurtarc Mehdi olarak geri döneceini iddia etmeye baladlar. Sonradan isimleri ia olarak tarihe geçecek olan bu frkann, zaman
içerisinde, her birinin kendisine has Mehdi inanc olan yirmiden fazla alt kolu
ortaya çkt. Bunlarn hepsinin mehdilik inancyla hedefledikleri kendi politik
menfaatleriydi. Bu gruplarn kendi devletini kurmak veya mevcut iktidarlarn
korumak için mehdilik inancn su-i istimal etmeleri, malum ideolojinin,
dönemin en güçlü silah niteliinde olduunu söylemee imkân sunmaktadr.
Ehl-i sünnetin mehdi inancnn halk arasnda yaylma süreci ise daha
yava gerçeklemesine ramen, bu (Sünni) çevrede de siyasi çkarlara alet
edildii bir gerçektir. D etkenli olup önce ia’ya, oradan da Sufilie geçen
mehdilik hususundaki fikir ve düünceler, bir müddet sonra Ehl-i sünnet akait
kitaplarnda tartlmaya balanm oldu. Zamanla farkl bir mehdi kimlii
ortaya çkt. Önce Hâimoullar’nn Emevi basksna kar kendilerini
kurtaracak bir liderin zuhur edeceini iddia etmesi, söz konusu iddialarn
destekleyecek rivayetlerin oluumuna zemin hazrlad. Daha sonra Emeviler
de ayn yolu izleyerek mehdi konulu yeni haberlerin ne’etine sebep oldu. Son
olaraksa bu yönteme müracaat eden Abbasoullar da hadis literatürünü çeitli
mehdici rivayetlerle zenginletirdiler.
Emevi, Haimi ve Abbasi soylar arasndaki birbirini çekememezlik, iktidar hrs ve baka benzer duygular, asabiyete dayal çeitli kabileci mehdilik
anlaylarnn ortaya çkmasna sebep olmutur. Birinin beklenen “Mehdi’sinin” o birinin kurtarc “Mehdi’sinden” intikam alacayla ilgili rivayetlerin
yaylmas, durumun siyasi boyutunun geldii noktay göstermektedir.
lk dönemlerde siyasete alet edinildii gibi sonraki zamanlarda da mehdici hareketlere çok rastlanmtr. Afrika’dan Endülüs’e dek birçok corafyada
yaygn hale gelmi söz konusu olaylar, sadece ii dünyasnda deil, Ehl-i
sünnetin hâkim olduu bölgelerde de görülmütür. Türkiye tarihi de bu
hareketlerden hali olmamtr. Zira ister Osmanl döneminde olsun isterse de
Cumhuriyet’in ilk döneminde olsun, mehdici düünce ve hareketlere ahit
olunmutur.
Sonuç olarak, zuhur edecei beklenen mehdi kimlikli ahsn gerçekten var
olduu kesin olarak bilinmemekle beraber, onun geliini bekleyenler olduu
gibi zuhur edeceine inanmayanlar da az deildir.
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amo Kazmov
MEHDLKL LAQL HDSLRN LK DÖVRÜN
SYAS HADSLRN ALT EDLMS

XÜLAS
Bu mqald slam dünyasnda görülmü Mehdilik mslsi v onun bzi
müslman qruplar trfindn siyast alt edilmsindn bhs edilmktdir.
slam dini ortaya çxdqdan sonra, bu yeni v gnc slam dövlti çox qsa
müddt rzind böyük fthlr saysind öz srhdlrini genilndirmidir. Bu
böyük dövlt çox-çox uzaq razilr yaylm geni srhdlr malik olsa da,
bunun bzi mnfi trflri d var idi. Mehdilik problemi bu mnfi tmayüllrdn sadc birisidir. Hz. Peymbrin vfatndan qsa müddt sonra müslmanlar arasnda daxili çaxnama v fitn hadislri ortaya çxm, nticd,
minlrl müslman bu vtnda müharibsind bir-birini öldürmüdür. Heç
cür bitmk bilmyn bu hadislr qarsnda müslmanlar da ldn dümü,
daxili çaxnamalarn bitmsini istmilr. Bu cür düünc, arzu v istklr
onlar böyük ümidlr sövq etmi, nticd, yad ünsürlrin tsiri il slam
dünyasnda xilaskar Mehdi, yaxud Msih kimi fikirlr ortaya çxmdr. Daha
sonra Mehdilik ideologiyas bzi zadgan tbqlrinin siyasi mqsdlrin
xidmt edn faktora çevrilmi v bu bard bir çox hdislr rvayt edilmy
balanmdr. Bel ki, vvlc Haimilr iqtidara sahib olmaq üçün mvi
xandanna qar bu bard bzi xbrlr nql etmy balad. Xalq arasnda
ziflyn siyasi nüfuzlarn geri qaytarmaq üçün mvilr d eyni metoda
müracit etdi. Abbasilrd d oxar mnzrnin ahidi olmaq mümkündür.
Bel ki, onlar hakimiyyti l keçirdikdn sonra, sahib olduqlar iqtidar
qorumaq üçün bu cür hdislr ortaya atmaya baladlar.
slam dünyasna ciddi kild tsir edn Mehdilikl bal düünclr
müslmanlar arasnda tfriqlr, bir çox yeni mzhbin ortaya çxmasna
sbb oldu. Bu yeni ideologiya saysind yaranm parçalanmlq hisslri
olduqca drinlmidi. Ona gör d demk olar ki, hr firq özünmxsus
Mehdi personaj yaratmd. Mehdilik problemi trafnda ortaya atlm rvaytlr bir müddt sonra hdis qaynaqlarnda da özün yer tapm, htta bzi
firqlr gör etiqadi msllrin ayrlmaz parças halna glmidir.
Açar sözlr: Mehdilik, xilaft, siyast, Haimilr, mvilr, Abbasilr.
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Shamo Kazmov
HADITHS RELATED WITH MAHDISM AS MANIPULATION
TOOL IN POLITICAL EVENTS OF EARLY PERIOD
ABSTRACT
This research focuses on Mahdism and how it is used as manipulation
tool in politics by some Muslim denominations. Following the advent of
Islam, the newly established Islamic government rapidly expanded its
territories through massive conquests. Along with the advantages of conquest,
the Islamic administration experienced the disadvantages of expansion over
time. The issue of Mahdism could be one of these negative developments.
Following the Prophet's death, the Muslim public was subjected to
widespread incitement, with thousands of Muslims killing each other in civil
wars. Endless civil wars exhausted the Muslims, so they wanted the civil war
to end as soon as possible. This idea, desires, and wishes drew them into the
Islamic World's widespread expectation of a savior Masih and Mahdi, which
was influenced by external sources. However, the concept of Mahdism soon
became an important factor in the political goals of some aristocratic elites,
and a variety of interpretations of Mahdism emerged. Previously, Hashimids
created such narratives. Following that, the Umayyads used the same strategy
against them. When the Abbasids came to power, they used Mahdist narration
to maintain their rule.
Mahdist ideas led to different interpretations of religious scripts, resulting
in schism and the emergence of various sects in the Islamic World. The
feelings of fragmentation grew stronger due to this new ideology.
Consequently, almost every sect has created its own Mahdi character. Various
sects appeared, each with their own interpretation and approach to Mahdism.
Over the time, these narrations surrounding the problem of the Mahdi, gained
foothold in hadith (tradition) literature, and had become inseparable part of
theological issues for some sects.
Keywords: Mahdism, caliphate, policy, Hashimids, Umayyads, Abbasids
Çapa tövsiy etdi: f.f.d. F.V.hmdzad
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XÜLAS
Mad mslsi, bu ad altnda olmasa da, nfsin ölümsüzlüyünü qbul
edn Antik yunan filosoflarndan balayaraq müzakir ediln flsfi problemlrdn biridir. Bu anlay dinlrd, xüsusil d slamda müstsna hmiyyt
malikdir. Flsfi problem olmas, dini baxmdan mrkzi önm yiylnn
msllrdn biri olmasndan lav, slam filosoflar bu mövzuya xüsusi
diqqt ayrmlar. slam filosoflar arasnda sözügedn mövzu il ciddi kild
mul olan v msl il bal xeyli yaz qlm alan mütfkkirlrdn biri
d bn Sinadr.
bn Sina “Kitabu-ifa”, “Kitabun-ncat”, “Danenamei-Alai”, “|zhviyy fil-mad”, “l-Mbd vl-mad”, “Mad risalsi” v “Nfs risalsi”
kimi srlrind bu problemi aradrb fikirlrini ortaya qoymudur.
bn Sina hm ruhani, hm d cismani mad anlayn qbul edir. Buna
baxmayaraq, ona gör, bu iki mad formasnn flsfi olaraq saslandrlmas
mümkün olan ruhani mad anlaydr. O, srlrind peymbrin xbr
verdiyi cismani mad qbul etdiyini iddia ets d, bu mad formasnn flsfi
isbatn mümkün hesab etmmi, aln cismani mad deyil, ruhani mad
qbula yanadn irli sürmüdür. Filosof mad problemi il bal qlm
ald “|zhviyy” risalsind ruhani mad sübut etmy çalmaqla yana,
digr srlrind etdiyi kimi, cismani mad rvaytlr sasn qbul etdiyini
vurulamam, hmçinin dini mtnlrdki axirtl bal xbrlrin tvil
edilmli olduunu bildirmidir. Nticd, filosofun madla bal fikirlri
özündn sonra gln bir çox mütfkkir trfindn tnqid edilmi, htta onun
tkfir olunmasna qdr bel gtirib çxarmdr.
Bu mqald bn Sinann cismani v ruhani mad haqqnda olan görülri
aradrlm, habel filosofun dini mtnlrdki cismani axirt tsvirlri bard
olan düünclrin yer verilmidir.
Açar sözlr: bn Sina, mad, cismani mad, ruhani mad, axirt.
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rbcd a-v-d kökündn töryn “mad” klmsi aid olduu yerdn
ayrlan nsnnin tkrar oraya dönmsi mnasn ifad edir. Daha sonralar
insann ilk halna dönmsi, yni ölümdn sonra gedcyi yer mnasnda
istifad edilmidir (bn Sina 2011, 4). Burada “insann ilk hal” deyildikd,
ilkin yaradl hal (fitrt), formas nzrd tutulur ki, bu da “mbd” sözünün
ifad etdiyi mnaya uyun glir. Mbd ilk fitrt (ilkin yaradl hal), mad
is hmin bu ilk fitrt v ya varlq halna qayddr. Frqli kild ifad
edildikd, mbd yoxluqdan sonra varln meydana glmsi, mad is bu
varln tkrar dml (yoxluq) nticlnmsidir. Burada “yoxluq” deyrkn
mütlq yoxluq deyil, ksrtin vhdtd yox olmas (fna) nzrd tutulur
(Tusi 2008, 75-76).
“Mad” qiyamtl laqli, ölümsonras hyatdan danarkn istifad ediln n geni yaylm klm olsa da, dini v ya islami bir termin deyil, islamladrlm istilahdr. Quranda, elc d hdislrd qiyamtdn bhs edrkn
bu termindn istifady rast glinmir. Görünür, bu, xüsusi bir termin kimi
klamçlar trfindn dbiyyata gtirilib. Quranda “mad” klmsi qarmza
çxmasa da, eyni mnaya gln baqa ifadlrdn istifad edilmidir. Msln,
Tanrya dönmk mnasnda “rucu” klmsi ildilmidir ki, “rucu” sözü il
“avd/mad” da olduu kimi glinn yer dönü nzrd tutulur. Bununla
brabr, Quranda qiyamtdn bhs edilrkn ildiln “rucu/qayd, dönü”
v bu mnaya gln baqa klmlr Tanrya qayd mnasndadr. Quranda
heç bir yerd “rucu” ruhlarn bdnlr qayd v ya yoxluqdan sonra varla
dönü mnasnda istifad edilmmidir (Müthhri 2010, 16-17). Qeyd
etdiyimiz kimi, bu msldn bhs edrkn n çox “mad” klmsi istifad
olunsa da, qiyamt v axirt kimi terminlr d yer verilir.
Axirt inancna slamdanöncki smavi dinlrd, htta qeyri-ilahi dinlrd
d rast glinir. slamda is mad inanc saslarndan biri olduu üçün xüsusi
yer sahibdir. Yni mad hr bir müslmann inanmasnn zruri olduu msllrdn biridir. Müslmanlarn Müqdds Kitabnda bununla bal aylr
d öz ksini tapmdr (bax: Qurani-Krim, “l-Fcr” sursi, ay 27-28).
Filosofumuz “eyxur-ris” – bn Sina da bu problemi aradrd zaman
hmin mövzuda dini mtnlrin mövcudluunu ifad v qbul etmidir. O, öz
flsfsind madn zruriliyini nfsin mücrrd varlq olmasna saslanan
qli qiyasla isbatetm yolunu seçir ki, bu da filosofun slam dünyasndak sas
nümayndlrindn olduu mailiyin metodudur. Madn hans formada
reallaaca haqqnda filosofun fikirlrin keçmzdn vvl bu bard irli
sürüln sas fikirlri qeyd eymk faydal olar.
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bn Sina ilk olaraq bu mövzuda insanlar iki qütb ayrr: axirti qbul
ednlr v etmynlr. Ona gör birinci qrup ksriyytin meydana gtirdiyi
salam düüncy sahib olan insanlardr. Filosof saylar baxmndan azlq
tkil edn ikinci qrupu is zif anlay sahiblri kimi xarakteriz edir (bn
Sina 2011, 5).
bn Sinaya gör, mad qbul ednlr d öz növbsind, cismani, ruhani
v ruhani-cismani (nfs v bdnin brabrliyind) mad müdafi ednlr
olmaqla üç qrupa ayrlrlar. Cismani mad fikrini müdafi ednlr öz aralarnda frqli qruplara ayrlsalar da, ölümdnsonrak hyatda sas olann bdn
olmas bard hmfikirdirlr. Onlara gör, canllq v insanlq bdnd
mövcuddur. Yni onlarn varl bdn baldr. Hyat da bunlarn birlikd
olmasdr. Ölüm is ksin, bunlarn bir-birindn ayrlmas il gerçklir.
Yni ölüm canllq v insanln olmamasdr. Tkraryaratma v ya mad da
çürümü bdnd insanlq v canlln yenidn yaradlmas il gerçklckdir (bn Sina 2011, 5).
Burada diqqt edilsi bir msl d xüsusil yuxardak görüü müdafi
edn bzi klamçlarn mad yoxluun dönüü (iadtul-mdum) kimi baa
dümlridir. Bu fikird olanlar bel hesab edirlr ki, ölüm yox olmaqdr,
sonrak dirilm hadissi d yoxolann tkrar varla qaytarlmasdr. Bu düüncdn hrkt edrk bzi klamçlar mdumun iadsini (geri qaytarlmasn) mümkün hesab ediblr (Müthhri 2010, 17). Bu qbildn olan klamçlarn ksin, filosoflar mdumun iadsinin qeyri-mümkün olduunu düünürlr. Bu fikir bir çox klamç trfindn d dstklnmidir. Filosoflara gör,
yoxluun dönüü qeyri-mümkün olsa da, bu mövzunun mad mslsi il heç
bir laqsi yoxdur. Filosoflara, habel bn Sinaya gör, ölüm yox olmaq deyil,
sadc, bir hyatdan digrin, yni bu dünyadan axirt hyatna keçiddir
(Muslim 2009, 180).
Axirtin ruhani formada reallaacan qbul ednlr vvlkilr kimi
frqli qruplara ayrlrlar. Bzilrin gör madn ruhani formada gerçklmsi il brabr nfslr cisimlck. Digr bir qrupa gör is nfs v bdn
frqli almlrin varlqlardr. Nfs ruhlar almin aid olduu halda, bdn
maddimnlidir.
Nfsin bdnl brabrliyi bdbxtlik, ondan ayrlaraq nurlar almin
qovumas is xobxtlikdir. Madn ruhani formada gerçklcyini irli
sürn hkimlr d nfsin sadtini kamillrk maddi varlqlardan qurtulmaqda görmülr. Onlar maddi dünyann tsiri altnda qalan nfsin zab v
czasnn tkrar bdn dönm olduunu iddia ediblr. Bu fikri müdafi
ednlr ruh köçünü (reinkarnasiya/tnasüx) qbul ednlrdir. Bunlar da öz
aralarnda bir neç qrupa ayrlrlar: ruhun istniln canlya, heyvana v yalnz
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insana keçidini mümkün hesab ednlr. Tnasüxün, sadc, insanla mhdudladn irli sürnlrin d bir qismi bunun, ancaq günahkar nfslrl mhdudlaacan iddia etdiklri halda, digrlri bel bölgü aparmayblar (bn
Sina 2011, 6).
slind, tnasüxd müyyn maddan bhs etmk d mübahislidir, burada daha çox madlardan bhs etmk doru olar. Hr yeni bdn keçm yeni
mbd v ondan ayrlma is digr (növbti) mad sayla bilr. Bu proses ruh
tamamil paklaana qdr davam edir. Arnm, pak ruh ya ruhani formada
varln davam etdirir, ya da aram bir bdn qaydr.
Üçüncü görü, daha vvl d qeyd etdiyimiz kimi, madn ruh-bdn
tandemind gerçklmsin saslanr. Bu fikri müdafi ednlr gör hyat
ruhun bdnd olmas, ölüm is ruh v bdnin bir-birindn ayrlmasdr.
Axirt d ruhun yenidn eyni, vvlki bdn qaytmas il hyata keçck.
Nfs v bdndn ibart olan insana verilck cza v mükafat da hr iki növdn – hm maddi, hm d ruhani olacaqdr (bn Sina 2011, 5-6).
Bu balq altnda qeyd ed bilcyimiz digr bir görü Molla Sdra (v.
1641) trfindn irli sürülmüdür. Onun fikrinc, mad ruhani v cismani
olacaq. Bu ikilik nfsin tkrar öncki bdn dönmsi klind hyata
keçmmkddir. Bu mad formasnda ruh cismani keyfiyyt bürünür ki, bu
da axirt almin aid bir cismdir. Oradak bdnlr bu dünyadak kimi, t v
sümükdn ibart olmayacaq, tamamil o alm aid keyfiyytd olacaqdr
(Muslim 2009, 179-180).
Mad mslsi v bn Sina
bn Sina, al v bürhann (demonstration) tsdiq etdiyin gör, bdnin
ölümündn sonra nfs öz varln davam etdirdiyi üçün madn da nfslrdn
ötrü mümkün olduunu irli sürmkddir. Tanrya ruhani olaraq qaydan nfslrin sevinci v kdri, mükafat v czas ruhani mahiyytd olacaq. Yni
axirtd veriln zab v mükafat fiziki bdn vasitsil qbul ediln maddi
formada deyil, mnvi kild olacaqdr. Bu, filosofun qli yolla çatd nticdir. Biz al v flsfi dlillrl nfsin ölümsüz olduunu v digr hyatda
da xobxt v ya bdbxt olduunu anlaya bilirik. Bdn parçalanb mhv
qadir tbit malik olduu üçün ölüm hadissi il ortadan qalxr, amma insan
insan edn, onun varln tmin edn ruhun is bdi qalmas varl baxmndan zruridir. bn Sina nfsin ölümsüzlüyü il bal qli dlillri trafl
kild ortaya qoymu v nfsin bdnd müstqil cövhr olduunu müxtlif
yollarla isbat etmy çalmdr. Bununla bal dlillrin tmlind qli idrakn duyu orqanlar vasitsil ediln idrakdan frqliliyi v aln cismani hesab
edilmyn bir cövhrd olmas fikri dayanr ki, bu cism olmayan cövhr d
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nfsdir. Al idrak prosesind cismani formalar tamamil mücrrdldirrk
(abstraction) anlayr. Baqa idrak vasitlri is surti (forma) madddn tam
mücrrdldirmdn, bel demk mümküns, maddnin kömkliyi, vasitçiliyil anlayr. Aln bu qabiliyyti hm onun qeyri-maddi varlq olmasnn, hm
d maddd mövcud olmamasnn isbatdr. Digr trfdn, al külli mnalar
da drk edir, hans ki, maddi amillrin bel bir xüsusiyytinin olmad
mlumdur. Külli mfhumlarn xarici almd heç bir predmeti yoxdur. Bunlardan baqa, al gücü digr idrak güclrinin ksin, özünüdrketm qabiliyytin
d sahibdir. Bütün bunlar onun madddn müstqil bir cövhr olduunun v
fiziki bdnin ölmsi il mhv olmayacann isbat kimi qbul edilir (Alper
2010, 86-87). Bu msl il bal olaraq bn Sina deyir: “Bel çxr ki, insan
nfsi v al parçalanb yox olmur. Bunu gör d o, bdnin ölümündn sonra
varln davam etdirir. Zruri olaraq sabit v ölümsüz olan hr ey öz zatn
çox yax idrak edir. Bu idraketm d (axirtd) özünü rahatlq, lzzt, ya da
zab içind hissetm klind olacaqdr...” (bn Sina 2011, 38).
bn Sina, slind, hm ruhani, hm d cismani mad görüünü qbul edir,
ancaq onun fikrinc, flsfi dlillrl isbat mümkün olan, (nübüvvtin d
tsdiq etdiyi) al v qiyas metodunun bizi çatdrd ntic ruhani maddr
(bn Sina 1960, 423; 1985, 326).
Dini mtnlrd bhs olunan dirilm kli cismani xarakterlidir. Bu bard
olan rvaytlr gör, axirt bdnlrin dirildilmsi il reallaacaq, veriln
mükafat v cza da maddi formada olacaqdr. Mhmmd peymbrdn nql
olunan rvaytlrd bu bard trafl mlumatlar verilmidir. bn Sina madn
bu formasn dini qaynaqlarda verilmi mlumatlar sasnda qbul edir. Qeyd
edir ki, biz bu mövzuda öz almzdan hrktl bir fikir söyly bilmrik.
Almz sadc ruhani mad bard fikir yürütmy imkan verir. Filosofun
cismani mad haqqndak düünclrini maddlr halnda aadak kimi ifad
etmk mümkündür:
1.Cismani mad ritin, shih dini mtnlrin xbr verdiyi mad
formasdr.
2. Bunun isbat yolu da rit v peymbrin doru xbrlridir.
3. rit gör mükafat v cza bdnl laqlidir.
4. Bdn aid xobxtlik v bdbxtlik, lzzt v czann mahiyyti
mlumdur v izahna ehtiyac yoxdur (kbri 2009, 12).
Ruhani mad haqqnda olan görülrini is aadak kimi sralamaq
mümkündür:
1. Al v flsfi qli nticlr ruhani mad tsdiqlyir.
2. Peymbrlr d onu doru hesab ediblr.
3. Bu fikr sasn axirtdki xobxtlik v bdbxtlik nfsl baldr.
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4. Yetkinliy çatmayan al (v ya vhm) bu növdn olan xobxtlik v
bdbxtliyi tsvvür etmkd acizdir.
5. Ariflr üçün ruhani hzz v sevinc bdni (maddi) olandan üstündür.
Onlar maddi kdr v czadan daha çox ruhani kdr v zaba nifrt edirlr.
6. Ruhani maddak sevinc v xobxtlik nfsin Haqq il qonuluu, Ona
yaxnldr (kbri 2009, 13).
bn Sina “ifa, ncat v nfs” risalsi kimi srlrind hr iki dirilm
klini qbul etdiyini söyls d, “l-|zhviyy” risalsind ortaya frqli
yanama qoymaqdadr. “|zhviyy” risalsi onun sadc ruhani mad qbul
etdiyi tsvvürünü yaradr. Adkeçn risald cismani mad qbul ednlrin
fikirlrini qli dlillrl inkarlamas v bu fikri dstklynlrin dini mtnlri
frqli mnalarda aydnladrmas digr srlrindki mövqeyi il ziddiyyt
tkil etmkl brabr, oxucunu bu risalnin müllifinin cismani mad qbul
etmdiyi nticsin glmy sövqlndirir.
Tbii ki, tk bu srini dayaq nöqtsi seçrk onun madla bal n düündüyü haqqnda obyektiv v ya yekun bir fikir ld etmk mümkün deyildir. Obyektiv nticy glmk üçün onun ensiklopedik sri olan “ifa, ncat,
nfs” risalsi v digr nümunlrin baxmaq mcburiyytindyik.
Filosofun ruhani madla laqli fikirlrin keçmzdn vvl onun iki
msl il bal görüünü öyrnmy çalacaq. Bunlardan biri shih dini
mtnlrin d dstkldiyi klamçlarn müdafi etdiyi madn cismani olmas
il bal nzriyydir. Digr msl is gr dirilm cismani kild deyil,
filosofun dediyi kimi, ruhani kild reallaacaqsa, ny gör dini qaynaqlarda bu hadis cismani tsvirlrl ks olunur?
Cismani mad
bn Sina “l-|zhviyy fil-mad” adl risalsind aln anlad ruhani
mad haqqnda olan görülrini ortaya qoymudur. Onun bu srd dediklrindn bel mlum olur ki, al cismani mad idrak ed bilmir.
Filosofa gör, insan insan edn onun maddsi deyil, insanlq feillrinin
d sbbi olan surtidir. Ölüm hadissi il insan yox olur v bellikl, ilk surt
pozulur. Tkrar hmin insan eyni bdnd yaradld zaman yaradlan ilk
yaradlm insan olmur. Maddsi o olsa bel, surti frqlidir. Halbuki insan
maddsi il deyil, surti il insandr. gr yenidnyaratma frz olunan kild
reallaarsa, ilk v tkrar yaratmadak insanlarn yalnz maddsi eyni olur.
Yenidndiriltmd mqsd yax v pis mllr gör mükafat v cza klind qarlq vermk olduu üçün ikinci yaradlan insan msuliyyt altnda
qalr. Halbuki bu iki insann sadc maddlri mütrkdir. mllr is surt
saysind hyata keçirilir. Buradan anlalan odur ki, dirilm bu kild
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hyata keçdiyi zaman yaxlq ednin mükafatlandrlmas v pislik ednin
czalandrlmas reallamr. mlin sahibi baqas, mükafat v ya czan alan
is baqas olur. Bu is nzrd tutulan hdfin reallamamas mnasna glir.
Bu sbbdn, madn bel kild gerçklmsi qeyri-mümkündür v bn
Sinaya gör, bu fikir axirt haqqnda irli sürüln görülrin n zifidir (bn
Sina 2011, 12).
Axirtd ruh v bdnin birlikd hr olunmasn müdafi ednlr nfsin
tkrarn bdn qaytmas fikrini irli sürürlr. bn Sinaya gör, bu halda da
iki ehtimal mümkündür: 1) Nfs ölüm zaman ayrld bdn qaytarlacaq;
2) nfs baqa bir bdn qaytarlacaq. Birinci halda diriltm d iki formada
ola bilr. Nfs ya ölüm anndak bdn, ya da yaad müddt rzind sahib
olduu bdnin toplamna qaytarlacaq. gr ölüm anndak bdn döns,
öldüyü zaman hr hans bir zas olmayan xsin hmin kild dirildilmsi
lazmdr. Bu formada mad, eyni fikri irli sürnlrin d razlaaca kimi,
çirkindir. Bdnin ömrüboyu sahib olduu parçalar il dirildilmsi filosofun
fikrinc problemlidir. gr bir insan baqa birinin ti il qidalanbsa, onun
bdni baqa birinin bdninin hissciklrindn meydana glib. Bu halda ya
grk birinci bdn, yni baqasnn bdni il qidalanan dirildilsin, digri,
yni ti yeyiln is dirildilmsin. Bu ehtimal axirt inancna ziddir. Din
sasn, hr bir xs mllrin gör Tanrnn hüzurunda soru-suala çkilck. Geriy ikinci ehtimal, yni ti yeyilnin ti yeynin bdnind dirildilmsi qalr ki, bu da imkanszdr (bn Sina 2011, 12).
Nfslrin baqa bir bdnl dirildilmsi fikri is tnasüx (reincarnation)
olduuna gör, bn Sina trfindn rdd edilir.
Dini mtnlrd axirtin cismani tsvirlrl verilmsi
Dini mtnlrd axirtin cismani kild tsvir edilmsi, görsn, hrin
cismani olmas il brabr baqa bir mnaya da gl bilrmi? gr bn Sina
madn ruhani olacan iddia edirs, o halda dinl öz görüü arasnda yaranan
ziddiyyti nec izah edir?
bn Sina dini qaynaqlarda dirilmnin, mükafat v czann maddi misallarla tsvir edilmsini dinin ümumbri olmas il izah edir. Bir peymbr
vasitsil göndriln din bütün insanla xitab edir. Bu sbbdn d peymbr hr ksin baa düdüyü dild danmaldr. Avam insan onun anlay
sviyysind olmayan bir eyi drk ed bilmz. Anlay qabiliyyti yüksk
olanlar is tbii ki, adi insanlarn baa düdüyünü d idrak ed billr. Bu
halda, bütün insanlarn anlamas üçün uyun yol avamn dilind müracit
etmkdir ki, dinin hdfi hyata keçsin. Filosof bu msl il bal deyir:
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“...Bir olan Yaradann kmiyyt, keyfiyyt, zaman, mkan, yer kateqoriyalarndan v dyimdn uzaq olduu qbul edilmlidir ki, Onun bnzri
olmayan biri olduuna, maddi v ya mnvi bir cüzünün var olmayacana,
Onun almin içind v ya xaricind mövcud olmasnn imkansz olduuna v
Ona “Oradadr”, – dey iar etmyin mümkünsüzlüyün inanlsn. Halbuki
Onu bu xüsusiyytlri il adi insanlara baa salmaq qeyri-mümkündür” (bn
Sina 2011, 8).
bn Sinaya gör, gr Tanr adi insanlar üçün yuxardak kild tsvir
edilrs O, inkar edilck. Anlay sviyysi aa olan insan bu vsflri anlaya bilmz. Bu sbbdn, dini mtnlrd sözügedn mövzulardan bhs edrkn
tbihlrdn istifad edilmidir. Sadc, tövhidl bal msllr deyil, tövhidxarici mövzularda da vziyyt oxardr. nsanlar yax ilr görmy dvt
etmk üçün savabla müjdlyn, eyni zamanda, pis mllrdn çkindirmk
üçün zabla qorxudan peymbr insanlarn baa düdüyü lzzt v zabdan
nümunlr vermidir. Dinin axirt tsvirlrin baxsaq, hissi-maddi tsvirlr
olduqlarn müahid edrik. gr insanlara hzzin n mükmmli, hans ki
ruhanidir, vd edilsydi, ona maraq göstrmzdilr. Elc d zabn ruhani
kli ksriyyt qorxulu glmzi. Adi insanlardan bel bir eyi istmk
tbitlrind olmayan bir eyi vd etmk v varlndan xbrlri olmayan bir
eyl qorxutmaqdr. Bu is peymbri hdfin çatdrmazd. Bellikl, o,
lazm olan yolu seçib v vzifsini n doru kild icra etmidir.
“gr avamn anlayndan uzaq olan hqiqi savab v zab tsvir edilcks n ona dyr verrlr, n d ondan çkinrlr; bdnlri dirildilmdn
veriln savab v zaba etina etmzlr. Bunun üçün dini baxmdan dirilm
hadissini, hesab-kitab, savab v zab bu formada çatdrmaq lazmdr. Dinin
sahibi olan Hzrt Peymbr d bu mövzunu o qdr mükmml kild
açqlayb ki, ondan daha üstün bir ey demk sla mümkün deyil” (bn Sina
2011, 17).
Ruhani mad
bn Sinaya gör, insanlarn xobxtlik v bdbxtlik haqqnda olan dar
düünclri onlar axirtin cismani olmas fikrin sürüklmidir. Aln gldiyi
nticy gör ruhani (mnvi) hzlr v zablar cismani qarlndan müqayis olunmayacaq drcd daha üstündür. Heç bir halda bu iki növdn olan
zab v mükafat müqayis edil bilmz. nsanlar bunun frqind olmadqlar
üçün filosoflarn fikrin qar çxblar. Dirilmnin cismani olmamasn, sanki
axirtin olmamas kimi baa düürlr. Onlar, ancaq cismani lzzt v zab
anlaya bilirlr.
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bn Sina deyir ki, ariflrd ruhani hzlr çatmaq istyi bdni lzztlr
çatmaq arzusundan üstündür. Baqalarndan frqli olaraq onlar bdni hzlr
maraq göstrmirlr (bn Sina 1960, 423; 2007, 127). bn Sina hqiqi sadt v
bdbxtliyi açqlamaq üçün müqddim olaraq be prinsip müyynldirir.
Birinci prinsip hr bir nfsani gücün özünxas yaxlq v lzzt, zab v
pisliyinin olmasdr. Msln, qzb gücü üstünlük tmin etmkdn, hafiz
gücü keçmid olmu xo xatirlri anmaqdan hzz alr. Hr bir gücün idrak
etdiyi, özün müvafiq mmnuniyyt duyduu amillr var. Bütün güclrin
ortaq xüsusiyyti is özlrin uyun olan hzz v zab tanmalardr. Hiss
üzvü nzrd tutulan lzzti tanmas üçün onun kamalna çatmaldr. Hmin
güc funksiyasn yerin yetirmy balad zaman, artq lazm olan yetkinliyin çatm hesab olunur.
kinci prinsip is bu güclr üçün nzrd tutulan lzzt v zabn, yax v
pisin drcli olmas iddiasn ehtiva edir. Bu güclrin hr biri üçün müyyn
edilmi lzztlr v zablar olsa da, gücün yetkinlik drcsindn asl olaraq,
yetkinliyi çox olan, yetkinliyi üstün v tam olan, kamal daha yax qbul
edn, davamlla sahib olan, özünd feli n mükmml kild gerçkln
kimi frqli mrtblrd tzahür edir. Filosofa gör bu drcli hzlr içind
n üstünü qli lzztlrdir.
Üçüncü prinsip heç vaxt tcrübdn keçirilmyn lzztlrdn bixbr
olma il baldr. Biz, ancaq tcrübdn keçirdiyimiz hzz v zablar tanyrq. Praktikamzda olmayan eylrin keyfiyyti haqqnda heç n bilmirik v
bilmdiyimiz üçün o ey meylimiz olmur. Msln, eitm qüsurlu bir ks
musiqinin zövqlü amil olduunu bilir v ya onun varlndan xbrdardr. O,
heç vaxt praktik formada bu zövqü yaaya bilmz. Dolays il biz xbrdar
olmadmz ülvi lzztlrin varln inkar ed bilmrik. Bir eyi ld etmmyimiz onun yoxluu demk deyil. Buna gör d lzztlrin, sadc, bizim
bildiyimiz maddi, hvani lzztlrdn ibart olduunu düünmmliyik (bn
Sina 1960, 424-425; 1985, 327-328; 2007, 128-129).
Dördüncü prinsip hr hans ngl sbbindn zövq ala bilmmkl laqlidir. Bzn hr hans bir mane hzz vern bir eydn hzz almamza mane
olduunda ondan diksinirik, ya da zövq ala bilmirik. Msln, bzn insan
xst olduqda dadl bir eydn zövq ala bilmir (bn Sina 1960, 425; 1985,
328; 2007, 129-130). slind, normal rtlr altnda dadl bir yemkdn lzzt
alnr. Xstlik sbbindn orqanizmimizd ba vern dyiikliklr buna mane
ola bilir. Filosofun burada demk istdiyi odur ki, bizim mnvi lzztlr
meyil göstrmmyimizin sbbi v ya sbblrdn biri maddi dünyada
olmamzdr. Cismani eylr v onlar arzu etmyimiz bizi ruhani zövqlrdn
mhrum edir, bzn is htta onlardan xbrsiz qalmamza da sbb olur.
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Beinci prinsip gör yetkinliyini tmin edn eyin ziddi il ngllndiyi
zaman gücd hiss v nifrt duyusu ölür. Mane ortadan qalxd zaman is
nfs bu vziyytindn narahat olur. Yni biz bu dünyada xo gln, slind
is yetkinliyimizin ksi olan eylr aradan gedrs, yni nfs madddn ayrlarsa, bundan dolay zab çkr. slind, yetkinliyimizin ziddi olan amillr
ruhani zablardan bixbr qalmamza sbb olur (bn Sina 1960, 425;1985,
329; 2007, 130).
Bu prinsiplri ifad etdikdn sonra bn Sina deyir ki, hr gücün özünxas
yetkinliyi olduu kimi, nfsin d özünmxsus kamal, bütün mfhumlarn
ks olunduu qli alm çevrilmsidir. Bu yetkinlik “ilk prinsipdn (Tanr)
balayaraq, mütlq ruhani cövhrlrin, ardndan bütün güc v qüvvlri il
smavi cisimlrin, daha sonra bütünü il varln nfsd ks olunub nfsin hqiqi alm ekvivalent qli bir alm çevrilmsi il ba verir” (bn Sina 1960,
425-426).
Tam tkamül etmi nfs mütlq gözl v yax il birlir. Bu birlm
adi bir birlm olmaqdan lav, ql, aqil v mqulun birliyi, ya da birliy
yaxn bir formada olur. Bu mrtby çatm bir nfsin tsvvür etmkd bel
aciz olduumuz sadti digr güclrin yetkinliyi il müqayis edil bilmz.
Yni qli hzlri hissi hzlr kimi aa sviyyd olan hzlrl müqayis
etmk doru deyil. qli kamala çatm nfsin sevinci daimi v bdidir. Digr
güclr is maddimnli olduundan müvqqti olub müyyn zaman
ksiyind ba verib yox olur (bn Sina 1960, 426-427).
Nfs maddi dünyada olduu müddtd bdn meyil göstrdiyi üçün potensial yetkinliyini gerçkldirms, ondan ayrld zaman faktiki varln
düünrk, nfsani v qli lzztlr çatmad üçün zab çkr. slind, nfs
tkamülünü bdnd olduu müddtd gerçkldirmlidir. gr bdndn
ayrldqda hl d kamil deyils, artq kamillmk imkan da olmayacaq,
bellikl, hqiqi bdbxtliy düçar olacaqdr (bn Sina 1960, 427-428).
bn Sinaya gör, cismani dirilmni inkar etmk, yaxud madn maddi
formada olmamas iddia edildiyi kimi, mükafat v czan mnaszladrmaz.
Ruhani hzlr v zablar maddi olanlardan daha üstündür. Hqiqi xobxtlik
v sl bdbxtlik ruhanidir.
Bel mlum olur ki, bn Sina hr iki mad, yni hm cismani, hm d ruhani mad qbul edir. Cismani mad peymbrlik yolu il qbul etdiyi halda, ruhani mad, ona gör, aln tsdiqldiyi mad klidir. Filosof fikrini
açq kild ifad ets d, qaranlq qalan mqam cismani madn qln
imkanszlnn hans mnaya glmsi il baldr. gr o, cismani mad
peymbrlik vasitsil qbul edirs, bs niy onu qeyri-qli hesab edir?
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bn Sinaya gör, peymbrlik zruridir v peymbrl filosofun bilik
qayna eynidir. Buna baxmayaraq, bu ikisi arasnda frqliliklr d mövcuddur. bn Sina peymbrin biliyinin qaynan qazanlm al müstvisind
meydana gln xüsusi bir rabitd görür. Yni peymbr müstfad al sviyysind fal alla laqy girib mlumat ondan alr. Bri, nzri aln
mrtblri arasnda n yüksk mrtbni tkil edn bu ala insanlardan çox
az sayda çatanlar vardr. Onlar da hqiqi filosoflardr. Aln n yüksk drcsin sahib olan peymbr mlklrin bilik sferasna yükslir v oradan
mlumatlar ld edrk dünyaya geri qaydr. Bu mnada peymbrl filosoflar arasnda frq nzr yetirk. Filosof bilik sviyysin hiss, hafiz, qli
tfkkür v s. mrtblri addm-addm keçdikdn sonra çatrsa, peymbrlr anadanglm sahib olduqlar bir istedadla, intuitiv olaraq çatrlar (Arslan
2013, 77).
Digr trfdn, mad slamn inanc saslarndan biridir. Din d insanlara
peymbr vasitsil göndrilir. Peymbrlik institutunu mütlq kild
qbul edn v zruri sayan birisi mad inkar ed bilmz, ya da inkar etdiyi
tqdird, özü il ziddiyyt tkil edr. Nticd, bu insann fikirlrin etimad
göstrilmz. bn Sina is peymbrliyi zruri sayr v cismani mad peymbrin sözlrin saslanaraq qbul edir. Bundan baqa, bn Sinaya gör,
peymbrl filosofun bilik aldqlar qaynaq eynidir. Yni bunlarn hr ikisi
elmi “fal al”dan (dini dbiyyatda vhy mlyi olan Cbrail kimi tannr)
qbul edir. gr peymbrl filosofun bilik qayna ortaqdsa, onda peymbrin xbr verdiyi mad formas nec ala uyun olmaya bilr? Özü d peymbrin fal alla rabitsi fasilsiz olduu üçün biliyi qtidir v ala zidd
olmas mümkün deyildir. Bunlar vurulamaqda niyytimiz bn Sinaya cismani mad alabatan saymad üçün etiraz etmk deyil. Onsuz da o, cismani
madn mütlq kild ala zidd olduunu iddia etmir. Filosof ritin bhs
etdiyi madn, yni cismani madn isbat yolunun, ancaq rit v ya peymbrdn nql olunan rvaytlrdn keçdiyini deyir (bn Sina 1960, 423).
XVIII srd yaam müslman filosof li Müdrris Zunuzinin fikrinc,
slind, bn Sina bunu ifad etmkl özünün cismani mad üçün qli dlil
gtirmkd aciz olduunu dil gtirir. Bununla yana, Zunuzi bn Sinann bu
kild düünmsin baxmayaraq, fikirlrind zrr qdr bel olsa, mad
inkar qoxusunun olmadn qeyd edir (Dinani 2012, 134). Dinin bhs etdiyi
mad formasn qli dlillrl isbat etmmk, ya da isbat ed bilmmk hmin
mad rdd etmk mnasna glmir. bn Sinann lind olan aristotelçi flsf
metodu il cismani mad isbat etmmsi onu inkar etmkl ayr-ayr
amillrdir v cismani madn mütlq kild ala zidd olduunu ifad etmir.
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Dind müstsna hmiyyt sahib olduu kimi, flsfd d mübahisli
problemlrdn biri olan mad mslsin bn Sina flsfsind xüsusi diqqt
ayrlmdr. Madn dindki xüsusi hmiyytindn v zruriliyindn yax
xbrdar olan filosof bu problemi aradrd zaman, sözügedn mövzunun
dini mtnlrinin mövcudluunu ifad v qbul etmidir. O, öz flsfsind
madn zruriliyini nfsin mücrrd varlq olmasna saslanan qli qiyasla
isbatetm yolunu seçir ki, bu da filosofun slam dünyasndak sas nümayndlrindn olduu mailiyin metodu idi.
bn Sinaya gör, al v bürhann da tsdiq etdiyi kimi, maddi bdnin
ölümündn sonra mücrrd bir cövhr olan nfs öz varln davam etdirdiyi
üçün mad v ölümsonras hyat da nfslr üçün mümkündür. Tanrya ruhani
olaraq qaydan nfslrin sevinci v kdri, mükafat v czas ruhani mahiyytd olacaq. Yni axirtd veriln zab v mükafat fiziki bdn vasitsil
qbul ediln maddi formada yox, mnvi kild olacaqdr. Bu, filosofun,
özünün d qeyd etdiyi kimi, qli yolla çatd nticdir.
Qeyd edk ki, shih dini mtnlrdki axirt tsvirlri v madn keyfiyyti
il bal veriln xbrlr sasn maddi xarakterlidir v filosofun madla bal
söyldiyi fikirlr il uyunluq tkil etmir. Bu ziddiyytdn xbrdar olan bn
Sina problemi aradrd bir sra srlrind bu msly toxunmudur.
Peymbrin xbr verdiyi cismani mad fikrini qbul etdiyini deyn bn
Sina bu bard artq açqlamaya ehtiyac olmadn düünür. Bununla bel
filosof bu mad formasnn ala uyun olmadn v flsfi isbat yollar il
saslandrlmasnn mümkünsüzlüyünü d vurulayr. Bu bard ksr srlrind, sanki ikili mövqe otaya qoyan v madn flsfi olaraq mümkün olan
ruhani klini isbat etmy çalmaqla yana, dinin bhs etdiyi cismani mad
da qbul etdiyini ifad edn filosof, bzn bu balans qorumadan daha qti
görünn mövqe nümayi etdirmidir. Msln, filosof “ifa v ncat” kimi bir
çox srind dini qaynaqlarda bhs olunan cismani mad qbul etdiyini ifad
ets d, “|zhviyy” risalsindki fikirlri onun cismani mad rdd etdiyi
fikrini yaradr. Adkeçn risald cismani mad qbul ednlrin fikirlrinin
qli dlillrl rdd olunmas v bu fikri dstklyn dini mtnlri frqli
mnalarda aydnladrmas digr srlrindki mövqeyi il ziddiyyt tkil
etmkl yana, oxucunu bu risalnin müllifinin cismani mad qbul
etmdiyi nticsin glmy sövq edir.
Tbii ki, tk bu srini dayaq nöqtsi seçrk onun madla bal n
düündüyü haqqnda obyektiv v ya yekun fikir ld etmk mümkün deyildir.
Obyektiv nticy glmk üçün onun ensiklopedik sri olan “ifa, ncat,
nfs” risalsi v digr srlrin baxmaq mcburiyytindyik.

bn Sinann mad anlay

115

“|zhviyy” risalsi bn Sinann ilk dövr srlrindndir. Bu sbbdn d
filosofun son görüünü müyyn etmy bilr v ya ilk dövrlrd sahib
olduu düünclri ks etdir bilr. Bu ehtimallarla yana, daha clbedici
görünn nzriyy filosofun bu srind sadc ruhani madla bal fikirlrini
ifad etmsidir. Yuxarda adlarn çkdiyimiz sonrak dövr srlrind
“|zhviyy”dki baxndan imtina etdiyini d irli sürmk doru deyil.
Hmin kitablarnda da “|zhviyy”d ifad etdiyi kimi, aln, ancaq ruhani
mad dstkldiyini ifad etmidir. Risaldki cismani madn sasszl il
bal irli sürdüyü qli dlillr vasitsil bu madn rasional kild saslandrlmasnn mümkünsüzlüyünü ortaya qoymaa çalmdr. Buna gör d
filosof cismani mad ala deyil, Peymbrin sözlrin sasn qbul etdiyini
bildirmidir.
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IBN SINA’S THOUGHTS ON THE RETURN
ABSTRACT
The problem of the Return, if not under this title, has always been
amongst those much-discussed pfilosophical matters since ancient Greek
philosophers who thought of self/human soul to be immortal. However, the
Return is rather significant issue in religions, particularly in Islam. Due to
both its philosophical importance and its importance in religion, Islamic
philosophers have paid special attention to this issue. One of those thinkers
who contemplated about and wrote many writings on the matter was Ibn Sina.
The Kitab al-Shifa (The Book of Healing), Kitab al-Najat (The Book of
Deliverance), Danishnameyi Alai (Alai Book of Knowledge), Adhawiyya filmaad (Epistle on the Return for the sacrifice holiday), al-Mabda va al-Maad
(The Beginning and the Return), Kitab al-Maad (Book of the Return) and the
Risalat fil-Nafs (Treatise on the self/soul) are of those books in which he dealt
with this issue. Ibn Sina accepts both physical and spiritual resurrections;
however, he thinks that only the spiritual one is philosophically supportable.
Although he claims in his writings that he accepts the physical resurrection
announced by the Prophet, he did not consider it possible to prove this form of
resurrection philosophically, and puts forward that reason is more inclined to
accept the spiritual one. In Adhawiyya, beyond trying to support spiritual
resurrection, he does not even mention that he accepts physical resurrection
based on Prophet’s sayings, which is the case in his other works, and states
that bodily descriptions of the Hereafter in the religious texts should be
interpreted. In consequence, the philosopher’s views pertaining to the Return
were criticized by many later thinkers, and even led to his takfir.
The article deals with Ibn Sina’s views on the bodily and spiritual Return,
as well as the philosopher’s interpretation of the physical descriptions of the
Hereafter in religious texts is provided.
Keywords: Ibn Sina, the Return, bodily resurrection, spiritual
resurrection, hereafter
Çapa tövsiy etdi: f.f.d. .S.Niyazov
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AMEA Mhmmd Füzuli adna |lyazmalar nstitutunun elmi içisi
yegane.rahnulla@mail.ru
XÜLAS
Bütün smavi dinlrd olduu kimi, slam dinind d Allahn ad v siftlri
Quran aylri v hdislr saslanaraq geni tdqiq olunur. Allahn bu atributlar “smaul-husna” dini terminind cm olaraq ilahiyyatn müxtlif sahlrinin, sasn, klam elminin bölmsini tkil edir. Klam elminin mübahisli
bölmsi olan ilahi siftlr haqqnda alimlrin bir-birlrindn frqli fikirlri var.
Bütün bu fikirlri cmldirrk, mhur slam alimi bu sa t-Tirmizinin
“smaul-husna” tsnifat sasnda Allahn siftlrinin üç hissy – zati adlar,
kvni- yaradlla, varlqla bal adlar v insanla laqli adlara ayrldn sas
götürmk olar. Bu mqal özünd Allahn zati adlarnn bir hisssinin, yni
Allah adndan balayaraq, l-Mcid adna kimi olan adlarn Azrbaycanda
saxlanlan Sdrddin l-Konvinin “rhi-sma-Allahil-husna”, Sdrddin irazinin “Tfsir l-Quran” v müllifi mlum olmayan “rh smAllah”
srlrinin lyazma nüsxlri sasnda dini-elmi thlilini ehtiva edir.
“rh smAllah” srinin müllifi mlum olmasa da, Allahn gözl isimlrindn bhs edn lyazmalar arasnda öz iri hcmi v adlarn geni rhi il
frqlnir. AMEA Mhmmd Füzuli adna lyazmalar nstitutunda Sdrddin
-irazinin “Tfsir l-Quran” srind Allahn gözl adlar il bal olan
hdisin rhind isimlrin siyahs, mnas, rhi mükmml kild tqdim
olunmudur.
Sdrddin Konvinin “rhi-sma-Allahil-husna” srind qeyd etdiyi irfani fikrin gör, insan xlaqnn inkiaf v hqiqt çatmas “smaulhusna”nn öyrnilmsi il mümkündür. Bu sbbdn, Allahn gözl adlarnn
tsvvüfd izah, rhi v tdqiq edilmsi önmli sahlrdn biri olaraq geni
yaylmdr.
Açar sözlr: slam, Quran, hdis, tsvvüf, klam, “|smaul-husna”
(Allahn gözl adlar), lyazma.
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AMEA Mhmmd Füzuli adna lyazmalar nstitutunda “smaulhusna” – Allahn gözl adlarndan bhs edn 30-dan artq lyazma nüsxsinin
arasnda Sdrddin l-Konvinin “rhi-sma-Allahil-husna”, Sdrddin irazinin “Tfsir l-Quran” v “rh smallah” lyazma nüsxlri tdqiqata
 ¼Á´
clb olunmudur. Konvi hr bir adn lütd izahn verndn sonra, ¸
[Mn bunu bilirm; hqiqtn bilirm; bilinmlidir ki] ifadsinin ardnca sufilrin kf v müahid biliklrin saslanaraq, varlqlarn bu adlar vasitsil
Allaha istinad etm mslsinin rhin geni yer ayrmdr.
-irazi “Tfsir l-Quran” srind “smaul-husna”dan bhs edn
mhur hdis v adlarn rhindn sonra bu hissnin bn Mlk ad il mhur
olan bdülltif b. bdülziz Ruminin “rh l-Msabih” srindn olduunu
qeyd etmidir. Bu srlr sasnda “smaul-husna”ya daxil olan Allahn
gözl adlar üç hissy (zati adlar, kvni adlar, Allahn insanla laqli adlar)
ayrlaraq hm dini, hm d elmi chtdn thlil olunacaq. Zati adlar: rRhman, r-Rhim, l-Quddus, l-Salam, l-ziz, l-Cabbar, l-Mutkbbir,
l-Qahhar, l-Alim, s-Smi, l-Bsir, l-Xabir, l-zim, l-liyy (li), lKbir, l-Clil, l-Krim, l-Vasi, l-Hakim, -hid, l-Haqq, l-Qaviyy, lMtin, l-Hmid, l-Muhsi, l-Hayy, l-Vacid, l-Mcid, l-Vahid, l-hd,
s-Samd, l-Qadir, l-Muqtdir, l-vvl, l-Axir, z-Zahir, l-Batin, lMutal, l-Brr, r-Rauf, Zul Clali vl ikram, l-niyy, n-Nur, l-Baqi, lVaris, r-Rid.
Kvni adlar l-Mlik, l-Muheymin, l-Xaliq, l-Bari, l-Musavvir, rRzzaq, l-Qabid, l-Basit, l-Hafiz, l-Muqit, l-Mcid, l-Bais, l-Mubdi,
l-Muid, l-Muhyi, l-Mumit, l-Qyyum, l-Muqddim, l-Muxxir, l-Vali,
Mliku l-mulk, l-Cami, l-Muni, l-Mani, d-Darr, n-Nafi, l-Bdii.
nsanla laqli adlar: l-Mumin, l-affar, l-Vhhab, l-Fttah, l-Xafiz,
r-Rafi, l-Muiz, l-Muzil, l-Hakm, l-dl, l-Latif, l-Hlim, l-afur, kur, l-Hasib, r-Raqib, l-Mucib, l-Vdud, l-Vkil, l-Vliyy(Vli), tTvvab, l-Muntqim, l-Afuvv, l-Muqsid, l-Hadi, s-Sabur.
Allah, r-Rhman, r-Rhim adlarnn dini-elmi thlili
Zati adlar içrisind, lbtt, birinci olaraq Allah adnn özü glir v bu ad
bir çox alimin trtib etdiyi 99 addan ibart “smaul-husna” tsnifatna daxil
edilmyib, buna sbb is Allah adnn digr adlardan daha üstün olmasdr.
Yalnz slam dinind olan Allah adn rb dilind etimoloji thlil edrk,
hrflr bir-bir azaldlsa da, onun mnas dyiilmz olaraq qalacaq. Allah - 
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Lillhi – Lhu – ×± hu - × Allah adndan birinci hrf olan lifi götürdükd,
“Allah üçün”, lif v birinci lam götürdükd, “O-nun”, ikinci lam götürdükd “Hu”, yni rb dilind xs vzliyi olan v Allaha nisbt ediln “O”
qalr. lyazmalarda Allah adnn rhi yalnz Sdrddin l-Konvinin “rhisma-Allahil-husna” srind (92b-101b) geni izah edilmidir. Allah –
qüdrt, yoxdan yaratma, xlq v mrin sahibi olan kims demkdir. Bu ad zat,
sift v feillri özünd cm edir. Tdqiqadçlara gör bu ad say olaraq be, söz
olaraq is alt hrfdn meydana glmidir. Bununla Zati Mütaln be mxsus
almin v alt frqli chtin iar edirlr. Hrflrdn biri lifdir. lifd bir
çox iarlr vardr, bunlardan biri hmznin yazda gizlndiyi kimi, lifin d
söz olaraq hmzd gizlnmsidir. Bu vziyyt varlqlarn (kainatn) görünüünün balancnda bilinmyn qeybd gizlnmsin iar edir. Buna rmn
lahi Zatn sirlri v zli siftlrinin hqiqtlri daha sonra görünüünün killrind gizlnir. Sdrddin Konvi mövzu il bal srinin 95b-98a vrqlrind lifin sirlri, o cümldn, bu hrflri ifad etmd nfsin üç mrtbsi
haqqnda geni mlumat vermidir.
lifdn sonra gln iki lamdan biri £Ú¬ “biydihidir” (linddir). Bu
¸Æ Í Ï±¥ºÌ “hr eyin mülkü O-nun linddir” (“Yasin”, 71) aysindki “mlukutdur”, ikinci lam is ×± “lhu-O-na aid” demkdir. Bu da “Bir olan v hr ey
qalb olan Allahndr” (“l-Mumin”, 16) aysindki “mülk” dür. Buna gör
ilk lam varlq tcllsin, hadt almindn v mülk nizamndan önc müahid ediln mrtbd comrdlik tcllisi l birln ×ÚàÆ
Ì Á·± ¥Óÿ “mlkut
hqiqtlrin” iar etmkddir. Allah adndak ikinci lam is l-Mlik, lziz, l-Cabbarn mülk almind tcllilrinin srlrinin zühur etdiyi tclligahlara iar edir. Mülk lam il mlkut lamnn birlmsi is zahir olan å¬¥²
“qabil”in qbul ediln eyin batinind, hadtin qeybd mövcudluuna iar
edir.
Bir çox alim bu adn ¼Á´ (alm) sözündn ml glmsini qbul ets d,
Allah adnn “alm” ola bilcyini qbul etmyn alimlr d onun törm ad
olduu fikrini irli sürmülr. Allah ad Mütal Zat üçün “alm” bir addr v
Allah bu ad bütün ad v siftlrl laqlndirmi Zatn yerin qoymu, digr
adlar da bu ada izaf etmidir. Nec ki, Allah-Taala buyurur: “|n gözl adlar
Allahndr” (“l-raf”, 180).
Bzi elm adamlar is bu adn ×±Æ± “l-vlh” (hddindn artq, ifrat
sevgi) sözündn ml glmi olduu fikrini irli sürmülr. Msdri æ¹ olan
bu sözd vav hrfi hmzy çevrilmi, sonra trif lam lav olunmu v bu
lam tzim, hörmt niyyti il sl lam il birlmidir. Bellikl, Allah klind
oxunmu v “özündn xbrdar olan ariflrin yönldiyi v alimlrin cmalna
aiq olduu hqiqi sevilndir” mnasn verir. Bu haqda Quranda bel byan
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olunur: “Halbuki iman gtirnlrin Allaha mhbbti daha qüvvtlidir” (“lBqr”, 165) .
slamda “smaul-husna”ya daxil olan doxsan doqquz adn içrisind
birinin n böyük ad - smi-zm olduu haqqnda müxtlif fikir v mülahizr
var. Bu fikirlrdn biri smi-zmin Allah ad olmas ehtimaldr: “|smaulhusna arasnda ismi-zm olma özlliyi dayan bir ad varsa, o da Lfziclaldir” (Yurdagür 1999, 28-29); “Dahilr Qurandan dlil gtirib demidilr ki, ismi-zm Allah sözü il balayb huv sözü il bitir. Allahu l ilh
ill huv”; (Allahn 99 gözl ad 2014, 9-10); “Allahm, Sn hadt verirm
ki, Sndn baqa tk, smd tanr yoxdur, Sn domam v doulmamsan,
Snin heç bir tayn-brabrin, bnzrin yoxdur. Rsullah (s) buyurdu:
“Allahdan zm adn soruduqda duadak kimidir dey cavab verir” (irazi
1724, v. 283a); “smi-|zmin mnyinin Allah, Cmil, Rhman, Mumin, Nur
adlarndan ibart 5 ad v 50 hrf olduu bildirilir. 5 adn xülassi is, |lif,
cim, ra, mim, nundur. Qurann bir çox aylri, surlri v müqtt hrflrinin
d ismi-zm olmas haqqnda qeydlr var” (Qnbri 2014, 12-16); “Bzilri
“Allah” klimsini ismi-zmdn hesab edrk onun düzgün v ixlasla
deyildiyi tqdird tsir edcyini deyirlr” (Müqtdiri 2013, 61).
Allah ad il ediln dua haqqnda “Dua” srind bel qeyd olunub:
“Gec iki rikt namazdan sonra bir saat rzind “ya Allah”, “ya lahi”, “ya
Rbb” demk qlbin bsirtini açr, nurlu, zmtli edir v onun dünya v
axirt ilrindn dualar qbul olur” (Dua, v. 31b).
Bu adn xüsusi olmas v ucal odur ki, bu ad Hakkn zatndan
baqasnn ad olmaqdan qorumudur. lahi adlar arasnda bütün ilahi adlar
vz edn yegan ad – Allah addr.
“|r-Rhman v r-Rhim ¼ÿé- rhim sözünün mübali qlbidir, qzbdn qzblnmi, elmdn alim kimi (rhu smallah, 3a). Adtn, shih
dualarda bel deyilir: “Ey dünyann Rhman, ey axirtin Rhimi”. r-Rhman - dünyada hr quluna qar mrhmtli olan v r-Rhim - axirtd, sadc, mömin qullarna qar mrhmtli olan mnasn vern bu iki adn rhi v
izah lyazmalarn bir çoxunda brabr verilmidir. r-Rhman - möhtac
olanlara, r-Rhim is hli-iftixara (iftixar hlin) mxsusdur. Hqiqtn, rRhman - srlrinin ümumiliyi, bu srlrin siraytinin adiliyi v tsrüflrinin (mantlrinin) sahsinin geniliyin gör mübali (iirtm) qlbind
bir ad il adlandrlmdr.
“|r-Rhman bütün yaradlmlara ruzi vermkl mrhmt göstrir v
rhmi il bu dünyada fayda verir. |r-Rhim xüsusil qiyamt günü czan
layiq olanlara buraxaraq möminlr rhm edr v bu dünyada onlara mükafat verr. Hqiatn r-Rhman ümumi v xüsusi mnadr, r-Rhim is
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xüsusidir, söz kimi ümuni mna dayr v buna gör d Allah-Taala r-Rhim
adlandrlr. |r-Rhman bu dünyada ruzinin mnasdr v ümumi olaraq
bütün yaradlmlar üçündür. |r-Rhim is axirt mnasnda axirtd,
xüsusil möminlr üçün balanmaqdr” (irazi 1724, v. 279a-279b).
Allahn rhmti iki hissy ayrlmdr. Bunlardan biri vacib rhmt, digri imtinani (minntdarlq) rhmtidir. mtinani rhmt r-Rhman mrtbsindn bir parçadr (hissdir), bu rhmt il zühur ednlr zühur etmi, yaranmlarn mühafizsi v onlarn vziyytin gör ruzilri d bu rhmt baldr.
Hmçinin, bu rhmt saysind sfalt hlinin tutaca mövqe d axirtd
rhmt olacaqdr.
Allahn r-Rhman v r-Rhim adlarndak rhmtin frqini Quranda
ayr-ayr aylrd byan olunmudur. Allah-Taala bndlrinin günahkar olmalarna baxmayaraq, bütün bndlrini özün izaf etmidir (balamdr).
Quranda bel buyurulur: “De ki: Ey Mnim [günah törtmkl] özlrin zülm
etmkd hddini am bndlrim! Allahn rhmindn ümidsiz olmayn. Allah
[tövb etdikd]bütün günahlar balayar” (“z-Zümr”, 53). Bellikl,
Allah bndlrinin rhmtindn ümid ksmlrini qadaan etmi, htta blis
bel Allahn rhmtin tamah (arzu, istk) etmidir. Baqa bir ayd is
Allah-Taala bel buyurmudur: “...Mrhmtim hr eyi ehtiva etmidir. Onu
Allahdan qorxub pis mllrdn çkinnlr, zkat vernlr, aylrimiz
iman gtirnlr yazacaam!” (“l-raf, 156). Bu ayd Allah onlara rhm
edcyini v mllrinin müqabilind mükafat vercyini bildirmi, onlara
veriln rhmt is onlarn Haqqa verdiyi tqva ölçüsünd olacaqdr.
l-Quddus, s-Salam, l-ziz, l-Cabbar, l-Mutkbbir, l-Qahhar,
l-Alim, s-Smi, l-Bsir adlarnn dini-elmi thlili
l-Quddus - bütün nöqsanlqlardan uzaq v bütün kamal siftlrin sahib
olandr. “|l-Quddus, mübali quruluunda v tnziyy adlarndan biri olub
qeybd (yoxluqda) pak olan mnasndadr (irazi 1724, v. 279b). lyazmalarda l-Quddus adnn mnas özü il uyunlaan hr eydn tmiz v layiq olan
demkdir. O, salehlrin nfslrini günah kirlrindn tmizlmi, pis insanlar
is aln v ayaqlarndan tutmudur. Hr ikisi d mslni lazm olduu kimi
düünn v anlayan kims üçün Haqqn qüdsiyyt v layiqliyinin nticsidir.
Sdrddin Konvi bütün adlarda olduu kimi, l-Quddus adnn zahiri mnasn açqlayandan sonra tsvvüfi mnasn da izah etmidir.
s-Salam - salamatla çatdran. “|s-Salam, Allahn siftinin mnbyi
olub bütün blalardan v çatmazlqdan qoruyan mnasndadr (irazi 1724,
v. 279b). Allahn bu adla adlandrlmasnn sbbi yaratdqlarndan sevmdiyi
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bzi xüsusiyytlri özlrindn uzaqladrmalarndan salm (thlüksiz) olmasdr. Bunun baqa mnas da Haqqn yaratdqlarna salamatlq (qurtulu)
vermsidir. Bütün xlq etdiklri arasnda bu adn müqddsliyin, sadc,
nfsini hvtlrdn uzaq tutan, qlbini übhlrdn tmizlynlr çata bilr.
hli-Haqqn salamat (qurtuluu) übh kirlrindn v gizli, yaxud akar irk
qaranlndan tmizlnmlridir. Bu adn hqiqtlri il vsflnnlrin lamti
arbal, tvazökar, inadkarlarn sxntlarna qar sbirli olmalardr. Onlar
qafil insanlarla mübahis etmz, cahillrl mücadil etmz v Haqqn bu
xüsusiyyt sahib olan insanlarn tqdim etdiyi kimi olarlar. Nec ki, Quranda bu haqda buyurulur: “...Cahillr onlara söz atdqlar zaman onlarla gözl,
yumaq danarlar” (“l-Furqan”, 63).
 -izzt sözündn
l-ziz - üstün, qüvvtli v daim qalib olandr. |l-|ziz á´
ml glib v tnziyy adlarndan biridir (irazi 1724, v. 279b). Hmçinin
bnzrsiz olmas bilinmyn, daim ehtiyac olunan, xsiyytin çatman çox
çtin olduu bir ksdir. Allah-Taala Quranda bel buyurur: “...Halbuku rfan da qüvvt v qlb d yalnz Allaha, O-nun peymbrin v möminlr
mxsusdur...” (“l-Munafiqun”, 8). Buna gör d izzt, rf-an Allaha zat
olaraq, Peymbrin Allah vasitsi il, möminlr is Allah v Peymbri
saysind aid edilir.
l-Cabbar - istdiyini zorla etdirmy qadir olan, mcburiyyt, islah
etmk, israr etmk mnalarndadr. “|l-Cabbar, bndlrini shv etmk istdiyind onlar mlub etmk mnasndadr” (irazi 1724, v. 279b).
l-Cabbar - yan hr hans bir vasit olmadan islah edn, ehtiyac olmadan itati mr edn ksdir. Cbir iki növdür: zati v arizi (tsdüfi). Zati cbr
bütün nfslr üzrind hakim olan zmti il bznmkdir. Arizi cbir is
yaradlanlarn yaradlanlardak cbridir. Buna gör triflnn cbir “ihsan”
(xeyriyyçi) cbridir. hsan il bir ey mcbur ediln kims ya tamahkardr,
ya da utancaqdr. Sdrddin Konvi l-Cabbar adndak bu drin mnalar
105b-106a vrqlrnd geni rh etmidir.
l-Mutkbbir - hr hadisd böyüklüyünü göstrndir, þ¥¦§³ ± [kibriyy]
sözündn ml glib, sirrini ifa etmy heç ksin qadir olmad, ya da
kimsnin mülkün qar mcbur etmdiyi mnasn verir. “|l-Mutkkbbir,
Allahn yaratma, xlq etm adlarndan biridir. O kamili-zatdan (nfsin
kamilliyindn) v kamili-vucuddan (varln kamilliyindn) ibartdir v Allahdan baqasna amil olunmaz” (irazi 1724, v. 280a). Hqiqtn, Allah-Taala
bzn yaradqlarnn xüsusiyytlri olan bzi vsflrl özünü uyunladrmdr. Buna hdisi-qüdsini misal gtirmk olar: “Acdm mni doyuzdurmadn,
susuz oldum mn su vermdin, xstlndim mni ziyart etmdin” (Konvi,
v. 106b)”. Buna gör bzi insanlar Haqqn bu xüsusiyytlr sahib olduunu
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güman etmi, Haqq da bu v bunun kimi adlandrmalarn içrisind uca v
zruri olduunu bildirmidir. Allah bu kimi xüsusiyyt il mcazi olaraq özünü adlandrmasnn sbbi, sadc, hlinin bilmdiyi bir çox sirlrdir. Kibriyy, Haqq üçün zat bir xüsusiyytdir, O, cahil v zalmlarn dediklri sözlrdn çox ucadr. Bu adn hökmlrinin srlrinin bndnin batinind yerlmi
olduunun bir lamti budur ki, bnd bu adn hökmü altnda olduu
müddtd bu sift özün hakim olduu üçün heç vaxt Allaha qar itatsizlik
etmz. Haqqn tzahürlrinin hökmlri, sadc, itatkar v Allaha tapnan
insanlarda tzahür ed bilr.
l-Qahhar - qhredici bir gücl hr ey qalib olan, mlub olmayan,
varlqlar hakimiyyti altnda saxlayandr. “|l-Qhhar, qhredici gücü il
varlqda olmayan qalibdir” (irazi 1724, v. 280a). mam Qzali bu ad
insanlara da aid edrk bndlr arasnda Qahhar dümnin qhr edndir
demidir. “Bndnin n böyük dümni nfsidir, o, onu aldadan eytandan da
dümndir. Bnd, n vaxt ki, öz nfsinin hvtini qhr ets, eytan da qhr
etmi olar” (Gazali 2005, 89).
Niza (mübahis) ilahi qhrin görünüüdür, mübahisnin zühur etmsi il
yaranar, gizlnmsi il d gizlnr. Çox mübahis edn adam mna hli
“Abdulqahhar” adlandrr, gr mübahis etmsi azalarsa “Abdulqahir”
adlandrr. Mübahis etmyn v bundan bütünlükl uzaq duranlar qurtulua
v mniyyt qovuanlardr.
l-Alim - hr eyi haqq il bilndir. l-Alim -mlumlarn çoxunu biln,
özünün birliyinin nfsini biln, l-Allam is qeybi biln demkdir. Elm zati
elmdir ki, Haqqn elmidir, ya da verilmidir (mhbubdur). Verilmi elm ala
glmyn v tdqiqat töhfsi olmayan elmdir. Mhbub elm fradn elmidir v
Allah istdiyi bndsin bu elmi verr. Msln, Xzr peymbr () Allah
qatndan bir “rhmt” olaraq bu elm layiq görülmüdür, nec ki, ucalna
baxmayaraq Musa () bel Xzr peymbrdn () faydalanmdr. Sdrddin
Konvi elmin drclri v bu elmlrin hli haqqnda 114a-115a vrqlrind
geni rh etmidir. Elmin mrtbsin tfkkür il girnlr alnn tlb
etdiyi ölçüd bu mrtbdn ns öyrnr. Tqva yolundan zövql bu
mrtby daxil olanlar hr eyi ld etmilrdir.
s-Smi - eidilmsi mümkün olan gizli v akar olaraq drk edn
demkdir. “|s-Smi drk olunann eidilmsi v duyulmas qaçlmazdr, o hr
eyi dyiilmdn eidndir” (irazi 1724, v. 280a). Onun hr hans bir eyi
eitmsi, baqa eyi eitmsin mane olmaz, gizli olsa bel, eidiln heç bir
ey Ona gizli qalmaz. O, akar dan v pçltn, htta bundan daha da gizli
v bal olan eylri d eidir. Allah eidn hr ksin eitmsind o eidnin
iradsin gör mövcuddur, nec ki, Allah nitqi olan hr ksin dilind mövcud
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olmaqdadr. Nitqi olan, danan hr ks d eyni zamanda eidndir. Buna gör
hamnn eitmsi Allaha aid bu eitm mrtbsindn olur. Eidnlrin bzisi
eitdiyi eyi dua, ya da çar olaraq baa düür. Bu haqda Quranda bel
buyurulur: “Eidmdiklri halda eitdik deynlr kimi olma” (“l-nfal”, 21).
Bu ay onu göstrir ki, eitmyn kar il eidib, anlamayan arasnda frq
yoxdur. Bzi insanlar is, söz il nzrd tutulan eyi baa düzrk eidir. Bu
anlamann sbbi eidnin iradsinin kmaldr. Bu insan Allahn görmsi v
eitmsi olduu bndsidir.
l-Bsir - hr eyi haqq il görn v bndnin ilrini görndir. “|lBsir, ninki zahiri hr eyi görndir, gizli olan da dyiilmdn görndir.
Hr iki ad (s-Smi, l-Bsir) zat adlardandr” (irazi 1724, v. 280a). Bu
mrtbnin srlrindn slahiyyti olan adamn üç mrtbsi var. Bu adam
ya Allah görür kimi Ona ibadt edr, ya da Allahn hr eyi gördüyü üçün
Ona ibadt edr. Birinci ibadt tbih (tqlid), ikinci ibadt is tnzih
yaxndr. Üçüncü mrtb is bunlardan daha üstünü - thqiq sahibi kamildir.
O, Haqqa Haqq il ibadt edr, tbihi deyr, tnzihi müahid edr, tnzihi
deyr, tbihi müahid edr. Bu kamil Haqqa iman ednlrdn biri deyil,
çünki mömin xbr vernin (peymbrin) vasitsil mömin olmas baxmndan prdli kimsdir. Ø¥ ·±-mkaiflr is müahid sahiblridir, o, xbr
vernin dürüstlüyünü müahid gözü il görür. Bu mqam sahibinin iki –
“bsr” (badak göz mnasnda) v “bsirt” gözü vardr. Bu gözlr haqqnda
ariflrin fikirlri, bsirt sahiblrinin mqam, bu haqda Quran aylrinin
izahn Konvi 121a-122a vrqlrind trafl rh etmidir.
l-Xabir, l-zim, l-liyy, l-Krim, l-Clil, l-Vasi, l-Hakim,
l-Mcid adlarnn dini-elmi thlili
l-Xabir - hr eyin gizlisindn xbrdar olan, istdiyi eydn istdiyi ey
il xbr verndir. “|l-Xabir, nyi n il bilndir” (irazi 1724, v. 280b).
Onun sözünün dyimsi v sözünün konversiyas mümkün deyildir. §³ä±
sözü xüsusi olaraq mqsdin (mövzusuna) çatan, o, yoxlanmadan hyata
keçn elmdir. Quranda buna iar olaraq buyurulur: “...Sizi imtahana çkck
v mllrinizi [siz dair xbrlri] d yoxlayacaq” (“Mhmmd”, 31).
Allah-Taala olacaq bir eyi hyata keçmdn qabaq bilir, çünki O, hmin eyi
sabitlik halnda bilmkddir.
l-zim - zmtli, zat v siftlri drk edilmyck qdr böyük
olandr. Onun an ariflrin qlbin lav olunduu (brkidildiyi) üçün uca
olan demkdir. Onun izztinin tcllilrini qavramaqdan ariflrin bsirtlri
aciz qalm, qüdrtinin ucalndan dillr lal olmudur. Konvi bu adn
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tsvvüfd izahn bel vermidir: “|zmt mqamnda duran insan ya
mömindir, ya da müahid sahibidir. Nec ki, bir ey özün nisbt ediln
iqtidara tkbana sahib olmas v hökmlrinin yerin yetirilmsi ölçüsünd
ucalr. Ona gör d Allahn böyüklüyü v iqtidar, hökmünün heç ksin tkzib
etmycyi v mrinin qarsnda heç bir eyin durmayaca ölçüd böyük
olarsa, bunun qlblrd hyata keçmsi çox böyük olmu, ona gör d
heyranla v dht sbb olmudur. Bellikl, Allahn böyüklüyünün iman
hlinin qlblrind zühur etmsi, onlarn ilahi adlarn tsirinin bilmlrin
gör hyata keçir. Buna gör d hr kim Allahn siftlrini daha kamil bils,
zmt tcllilrinin hmn insann qlbindki parlds daha dolun olur”
(Konvi, v. 125a).
l-liyy (li) - çox uca olan, br övladnn xyal ed bildiyi hr eyin
banda v üstünd olandr. “ÆÁ´
Ò Ì Ì – yüksk, ali sözünün mübalisidir (iirtm drcsi)” (rhu smallah, v. 7a). Hdislik lamtlrindn v yaranmlara layiq xüsusiyytlrdn zat uca olan demkdir. “Mrtblrd ondan üstün
heç bir ey yoxdur” (irazi 1724, v. 281a).
l-Kbir - n böyük olandr. “Kiçiyin ksidir. Hr ikisi (l-|liyy, lKbir) miqdar baxmndan cisimlrd istifad olunur. Hislrin müahidsi v
idrak sahsi mrtblri baxmndan is n yükskdir (alidir) v tnziyy
adlarndandr” (irazi 1724, v. 281a). Baqa mnas is, þ¥¦§³ ± [kibriyy]
prdsi il idraklarn ona çatmasndan prdlnn demkdir. Quranda buyrulur: “Göylrd v yerd böyüklük yalnz O-na mxsusdur...” (“l-Casiy,37).
“Hdisi-qütsid Allah “kibriyy mnim prdmdi” dey buyurur” (Konvi, v.
127b). Yaratdnn surti Allahn böyüklüyünün eynisidir v Onun zat, ya da
vchi (simas) üstünd bir prd olduu üçün prd örtülni gör bilir, lakin
prd örtülni batin üzü il görür. Prdnin bir zahiri v bir d batini vardr,
buna gör prd Allah batini il müahid ed bilr.
l-Clil - clal v zmt sahibidir. Bu adn sltnti dünya v axirtd
hökmünün davam etmsidir. Adn hökmünün lamtlri dünyvi yaradlda
batnd zühür edir. Bu adn ilahi adlardak clal, srlrinin sirayt etmsi v
sirlrinin açlmas baxmndan sabitdir. “|l-Clil ad bütün clal ehtiva edir.
Bu ad hm l-Kbir kimi kamil tnzihi siftlr, hm d l-|zim kimi kamil
zati siftlr aid edilir” (irazi 1724, v. 281a). Allahn l-Clil ad kslri
çoxluun hqiqti il birldirmi, bu adn srlri is arif v mrufu
(tannm) tqdim etmi, böyük, kiçik, hr ey sirayt etmidir. Buna gör
arif mrift mrtbsind, bunun ksi olaraq mruf is salt mrtbsind
clal sahibidir.
l-Krim - comrd, krm sahibi. Bndnin razln qazanmaq üçün hr
hans vasit il möhtac olmad kims mnasn verir. l-Krim comrd kimi
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verr v verdiyi üçün d qarlq istmz. Allahn bu ad l-Clil ad il iki
baxmdan eynidir: biri clal mrtbsind kslri birldirmk xüsusiyytidir,
eyni zamanda, krmin xüsusiyytlri d yax il günahkar hat etmsidir.
kincisi is l-Clil adnn zmtini eidib, özündki kiçiklik v zillt gör
bel bir ucala çarmaq imkanszln xyal ednin ümidsizliyini bu adn
aradan qaldrmasdr. Allah “clal v ikram sahidir” ifadsi il bu ümidsizliyi
bndsindn uzaqladrmdr. Bellikl, Allahn zmti, böyüklüyü uca
olmaqla brabr, bndsin lütfkarl il ikramedici, geni comrdliyi,
krmi il onlara rhmli olduunu bildirmidir.
l-Vasi - ehsan, elmi, qüdrti v rhmti il hat edndir. kramlarnn
bolluu v nemtlrinin çoxluu il geni olan l-Vasidir. Onun ianlrinin
çoxluu hesaba glmz, nemtlrinin say zikr smaz. “O, znginliyi il
fqirlri (kasblar), rhmti il hr eyi genilndirir. Onun bir hisssi mövcud
v yoxluq olan traf almin bütün mlumatlarndan xbrdar olduu deyilir”
(irazi 1724, v. 281a). “|l-Vasi mkan (yer) mnasn vern ÝòÛ [sti] sözündn
ml glmidir v onunla Allah-Taalan adlandrmaq mümkün deyil, onun
mnas elmin, eqin, znginliyin birlmsidir” (rhu smallah, v. 8a). Hr iki
lyazmada bu adn mnasn verdikdn sonra, “l-Mumin” sursinin 7-ci aysi
qeyd edilmidir. Allah-Taala buyurur: “Ey Rbbimiz! Snin rhmin v elmin hr
eyi ehtiva etmidir” (irazi 1724, v. 281a; rhu smallah, v. 8a).
l-Hakim - hqiqti biln, hr eyi yerli-yerind yerldirn demkdir.
Hikmt elmdn daha xüsusidir, çünki elm hikmtin trtib etdiyi trz il
mluma lav olunur. Buna gör d hr hikmt sahibi alimdir, buna baxmayaraq hr alim hakim deyil. “Hikmt, muhqiq gör rütb olaraq elmdn daha
üstündür. Buna gör Allah ona bol verdiyi peymbrlik v kitab elmindn
baqa, hikmt il kitab ayrd etmkl “fslul xitab” (xüsusi xitab, çx)
Davud peymbr () ta etmidir. Fslul xitab bu xüsuyyt sahibi lazm
olan yerd qsa danmaldr. Davud peymbr (), n aadrcli insan
müahid etmk üçün danarkn sözlrini üç df tkrarlayard. Buna gör,
bir yerd qsa danma tlb edn hikmt, eyni zamanda, baqa yerd tkrarlama v çoxlu sayda söylmyi tlb ed bilr. Hakim hr eyin bel
olmasn hökm edr, mrtblri is xüsusiyytlri il özlri trfindn
mühakim olmasn tlb edirlr. Bellikl, o ey haqqnda hökm mrtblr
aid olduu kimi, mrtblr haqqndak hökm d o ey aid olur, nticd mr
özündn-özün qaydr” (Konvi, v. 133a). Konvi l-Hakim adnn tsvvüfd izahn 134a vrqind d davam etdirrk geni rhini vermidir.
l-Mcid - an böyük v yüksk olandr. “|l-Mcid krmi (sxavti)
geni olandr. |gr nfsinin rfi il bacarrsa, etibarlnn yaxs l-Mcid
adlanr” (irazi 1724, v. 281a). Bu ad, rf, ucalq v Allah mdh edn hr
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ksin mdhindn daha uca olmaq mnasna sahibdir. Allah mdh edn hr
ks müyyn xüsusiyytl (siftlrl) qalr, Haqq is bu xüsusiyytlrdn özünü tnzih edir (uzaqladrr). Allahn bu xüsusiyytlrdn özünü uzaqladrmas bu xüsusiyytin Ona aid olub-olmamas deyil, ksin, Allahn qzblnmsi v xüsusilmsi baxmndan olan bir tnzihdir. Bu bard Quranda
buyurulur: “Snin Rbbin yenilmz qüvvt sahibi v hr ey qalib olan Rbbin Ona aid etdiklri siftlrdn tamamil uzaqdr” (“s-Saffat”, 180).
-hid, l-Haqq, l-Qaviyy, l-Mtin, l-Hmid, l-Muhsi, l-Hayy,
l-Vacid, l-Mcid adlarnn dini-elmi thlili
-hid - hr ey ahid olan; Özü haqqnda “Özündn baqa ilah
olmadna” ahid olan, bndlri haqqnda is gtirdiklri xeyir v ri görn
demkdir. “|-hid ii il bal heç nyi qaçrmayandr. Æ¶± (ahidlr)
sözünün mübali qlbindndir. Qiyamt günü xlq olunanlardan gördüyü v
bildiyi il ahidlik edr” (irazi 1724, v. 281a-281b). Haqq ahidliy “ol”
deyr, o da olur. ahidlik, sadc, ahidin dilinin mhllidir ki, ahid söylyndir. Bellikl, ahidlik özünd meydana gln ey nisbt edilmidir,
halbuki ahidliyin özünd meydana gldiyi eyin ahidlikd formalama klind hr hans bir tsirindn söhbt getmir. ahidliyin yaradlmas, formalamas (tkvin) Haqqa mxsusdur.
l-Haqq - sözünd sadiq olan, mövcud olan demkdir. “|l-Haqq zati
siftlrdn biridir, mnas hqiqtin zahiri görünüü v hikmtin tlb etdiyi
bir eyin mövcudluudur” (irazi 1724, v. 281b). l-Haqq qarsndan v ya
ardnca batilin özün gl bilmdiyi l-Vücuddur. O, yoxluqdan meydana
glmmi vücuddur, eyni zamanda özündn sonra da yoxluq gl bilmz.
Dünya hr nfsl gecni-gündüz dyidirn Haqqn nlri haqqnda bir
baqalama v dyim vziyytinddir. Buna gör Haqqn nlri baqalad v ilri dyidiyi üçün hr ey baqalar. Bunlar Haqqn zli v bdi
olaraq hr gün özünd ehtiva etdiyi nlrdir; ya xyalda, ya da hissiyyatda
varla aid bir hqiqti olan eylr yox ola bilir. Yox olan v surti itn hr
hans ey sla geri qaytmaz, çünki geri qaytmaq tkrardr v Haqqn
tzahürlrinin (tcllilrinin) bir sonu olmad üçün varln sahibinin tkrar
da müzakir mövzusu ola bilmz. Haqq is yox edib zahir varlq hddindn
qaldrd eyin yerin baqa bir surt yerldirir. Buna gör, batil bir surt
hqiqi bir surtin glmsi il yox ola bilir. Buna gör, glii baxmndan haqq,
yox olmasna gör is batildir.
l-Qaviyy-yegan güc v qüvvt sahibi, sahib olduu izzt v kslri
birldirmk gücü il güclü olandr. “Heç bir halda fqdn itmyn O-dur”
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(irazi (1724, v. 281b). Sdrddin Konvi 138a-138b vrqlrind bu adn
izahna Adm peymbr () il Cbrayln Kbnin tvvaf, orada oxunan
dualar haqqnda dialoqla balamdr.
l-Mtin – son drc güclü olan, iddt v mtant sahibidir. “|l-Mtin,
iddtli v qüvvtli dözümlülükdür. Hr ikisi kamil qüdrtin tsvirin isninad
edir” (irazi 1724, v. 281b). Mnalardak mtant cisimlrdki sxlq kimidir.
Haqqn mtantinin bir istiqamti, Onun “Allah” adn dild v ya yazda
baqasnn bu adla adlandrlmasndan qorumu olmasdr. Bellikl, bu addan
bdi olaraq yalnz Haqqn xsiyyti (huv) baa düülür. Buna gör, Haqqn
bu addan baqa daha yax sübutu yoxdur, bunun yegan istisnas kamil
insandr. Kamil insan Allah bu sözdn daha yax sübut ed bilr. Buna gör
Haqq kamil insan “klm” (söz) il adlandrmdr. Allahn sözü, ancaq
kamil insan il danr, bunun qarlnda insan sözü is özü-özlüyünd
danr. Bu halda “insan” sözü Haqqn özün dlalt edn n güclü dlildir.
“Mhmmd peymbr (s) bu haqda bel buyurur: “Allahn vlilri
görünülrind Allah xatrladan kimslrdir” (Konvi, v. 139a).
Mtant hökmlri yalnz insann aynasnda zühur edr, bu ayna hissiyyat
drclrinin sonuncusu olan tsvvür gücüdür. l-Mtin adnn hökmü n
çox kf hlind meydana glr, Haqqa nzri sübut il inanan insan özünd
bir übh yarananda, bu übh onun imanna zrr verir v onu bu übhlri
aradan qaldrmaa v ya daha güclü bir sübut il imann güclndirmy sövq
edr. gr mtant bu insann ediqadnn xüsusiyytlrindn biri olsa, yaranan übh ona tsir etmz. Bu halda mtant nzrqaynaql etiqaddan sirli
Haqqa aiddir, Haqqn mtinliyi d onun prdsidir, ona gör o da namlumdur.
l-Hmid - hm d tk layiq olan, triflyndir. “...El bir ey yoxdur ki,
Allaha trif deyib Ona ükür etmsin...” (“l-sra”, 44). O, kiçik bir ibadti d
triflyr, çoxlu savabla mukafatlandrar. l-Hmid özü-özlüyünd razlaar,
bütün hmd sahiblrinin hmdi il d tsviri olaraq triflyr. Bellikl, O,
mahmud-triflnn olaraq bütün sna sahiblri onu trif edr, çünki snann
nticlri özün qaydr.
Allahn “fail” babndak bütün adlar real sübutlarla (dlalti-vadiyy)
hm ismi-fail, hm d ismi-mful mnalarn ifad edir. Bu halda, l-Hmid
ad edibaril Haqq, hm hmd edn - hmid, hm d hmd ediln mahmuddur. Hmdin sirrin, sadc, bu mqamn sahibi muttali (mlumatl)
ola bilir. Bu halda ilahi adlarn sirri Adm peymbr () txsis edildiyi
(seçildiyi) kimi, sna elmin d Mhmmd peymbr (s) txsis edilmidir.
Sdrddin Konvi 140b-141b vrqlrind bu ad trafl rh edrk,
sonda hmdin mrtblrinin izahn bel vermidir: “Hmdin üç mrtbsi
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var: bunlardan birincisi, ×È Ä £·ÿ (hmdi-nfsihi) hmd ednin özün hmd
etmsidir. kincisi,§Ú £·ÿ (hmdi-eyrihi) baqasn hmd etmsidir. Bu ikisi
übh dourur v übhlrin itmsi üçün hal frziyysin möhtacdrlar.
Üçüncüsü is, ¸¥È± £·ÿ (hmdi-lisani) hmd dilinin hmdidir. Bu, ehtimaln
özün sirayt ed bilmycyi hmddi, çünki bu,siftin sift sahibi il
görüünün özüdür. Buna gör sift sift sahibinin v seçilnin özü olarsa, bu
halda hmd, hmd ednin v edilnin özü olmaqdadr” (Konvi, v. 141b).
l-Muhsi - hr edilni sayb, hesablayandr. “|l-Muhsi heç bir eyin
mlini qaçrmayan, dqiq v yüksk sviyyd sayan alimdir” (irazi 1724,
v. 281b). Mlumlar biln, zahird olanlar görn, batind olanlardan xbrdar
olan mnasn verir. þ¥ñÿæ l-hsa - nfs ksiln qdr varlq mrtblrin sirayt etmidir. l-Muhsi adnn hökmü bndnin nfslrini (dediyi
sözlrini) v mllrini d sayar v bndnin kiçik v böyük olmaqla bütün
mllri nzrdn qaçmadan saylar.
l-Hayy - ölmyn, diri olan. “O, hmi var olan v bdidir” (irazi
1724, v. 281b). Sadc, hyat sahiblrinin vsfln bilcklri xüsusiyytlrin
özün nisbt edilmsinin minlik sbbi il l-Hayydr. Hayyn hyat qasnda dayanan hr ksi nurlandran Gün üçün Gün kimidir, hayyn özünü
kim görrs canlanr v heç bir ey ondan gizli qalmr. Hr ey canldr, yann hyat mütlq l-Hayn hyatnn onlarn üstünd bir feyzi olduuna gör,
yani-sabitlr sabitliklri halnda canldrlar. gr onlar sabit olmasaydlar,
Allahn clalna layiq olan bir söz ¸Æ¨ “ol” sözü eitmzdilr. yani-sabitlrin
bu sözü eidib v Allahn mrin cavab vermlri sabit olduu üçün onlarn
hyat sabihi olmalar mütlqdir. Onlarn hyatlarn is yalnz kamillrdn
agah olanlar drk ed bilir. Arif bu müahid il daim tmiz bir hyatda
yaayr v bu, kf hlinn n böyük nemtlrindn biri, n xobbt hyatdr.
l-Vacid - n zngin olan, tlb etdiyini tapan mnasn verir. Hr ey
ona möhtac olduu halda, Özü heç ny möhtac deyil. ®Éø±- Zngindir. “Heç
nyi olmayan bir®Éø± -Zngindir” (irazi 1724, v. 281b). Ona gör d n
kims kömk ed bilr, n d bir tlb (davamç) ona qoula bilir. Bu adn
srinin zühuru seçilmilr (xüsusilr) güc verir. Allah mrinin yerin
yetirildiyini v hökmünün hr ey çatdn gördüyü halda, eyni zamanda da
ariflr d hr eyd Allah tapar v görrlr. l-Vacidin hr hans bir eyi
tlb edib, o eyin d meydana glmmsi mümkün deyildir.
l-Mcid -£í¥·± inam v ehsan sonsuz olan. Bu adn izah Allahn lMcid £Úõ·± adnda verilmidr. Bu adlar rb dilind müxtlif yazlsa da,
eyniköklü sözlrdir.
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Ntic

“smaul-husna”ya daxil olan Allahn bütün ad v siftlri Allahn tkliyini bildirir v Onun mütlq v kamil vücuduna amil olur. l-Haqq, s-Smi,
l-Bsir, l-Alim kimi Allahn zli v bdi siftlri onlarn ksinin Allahda
olmasn inkar edir. Allah zldn kamil, qüdrt, izzt, ehtiyacszlq v s.
siftlr malik idi, onlarn ksi acizlik, ziflik, ölüm kimi xüsusiyytlr
Allahn mütlq vücudundan uzaqdr. Allahn zati adlar, Onun kvni v insanla laqli adlarndan vvl glir v zlidir. Allahn zati adlar heç ndn asl
olmayaraq mövcüddur, lakin kvni v insanla laqli adlarnn mövcudluu
üçün is mxluqat lazmdr. Bel ki, Allah r-Rzzaqdr - ruzi verndir, lakin
vvl mxluqu xlq edir, sonra is ona ruzi verir. Bu sbbdn, Allahn kvni
v insanla laqli adlar zati adlar kimi zli v bdi hesab olunmur.
Bellikl, bütün zamanlarda aktual olan Allahn gözl adlar bir çox slam
alimi trfindn müxtlif aspektlrdn thlili olunmudur. “smaul-husna”ya
daxil olan bu zati adlarn hm zahiri, hm d batini olaraq tsvvüfd thlili
is Azrbaycan ilahiyyat elmind bu sah üzr yeni cr açr. Bu thlillrin
Azrbaycanda saxlanlan Sdrddin Konvinin yazl elmi irsinin bir hisssini
özünd cmlyn yegan lyazma mcmusin daxil olan “rhi-smaAllahil-husna”, dünya lyazma xzinlrind v kitabxanalarnda olmayan
Sdrddin -irazinin “Tfsir l-Quran” v müllifi mlum olmayan “rh
smallah” srlri sasnda olmas ilahiyyatla yana, Azrbaycan mtnünaslna da yenilik gtirir. Klam elminin bir sahsi olan Allahn ad v siftlrinin rbdilli Orta sr mnblrindn trcüm olunaraq tdqiqi glck tdqiqatlarn aparlmasnda da müstsna rol oynayacaq.
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Yegana Rahnulla

RELIGIOUS-SCIENTIFIC ANALYSIS OF THE NAMES OF GOD
(ON THE BASIS OF AZERBAIJANI MANUSCRIPTS)
(PART ONE)
ABSTRACT
The names and attributes of Allah, as in all monotheistic religions, are
thoroughly studied based on Quranic ayats and hadiths. Under the religious term
"asmaul-husna," these attributes of Allah constitute the main branch of various
theological fields, particularly the science of discourse (science of kelam).
Scholars have different opinions and serious disputes about the divine attributes,
a controversial branch of the science of discourse. Summarizing all these ideas,
the attributes of Allah are divided into three parts – essential names, names
related to creation, existence, and the names related to human being, according to
the classification of the “Asmaul-husna” of Abu Isa at-Tirmizi, a famous Islamic
scholar. This article contains the religious-scientific analysis of the manuscript
copies of Sadraddin al-Konavi's work "Sharh asma Allah al-husna", Sadraddin alShirazi's work "Tafsir al-Quran" and the other one named “Sharh asmallah” by
an unknown author. These mentioned works that are kept in Azerbaijan contain
the names of Allah – beginning from Allah to al-Majid. Although the author of
“Sharh Asmallah” is not known, it is distinguished by its large volume and
extensive interpretation of names among the manuscripts about the beautiful
names of Allah. The work “Tafsir al-Quran” Mahammad ash-Shirazi written n
the Institute of Manuscripts named after Mahammad Fuzuli of ANAS. Besides
the interpretation of the surahs and ayats of Quran, the interpretation of the
hadiths written on various themes is also given in this work. In the interpretation
of the hadith on Allah’s beautiful names perfectly presented the lists of the
names, their meanings and interpretations.
According to Sadraddin al-Konavi's erudite opinion in his work “Sharh
Asma Allah al-Husna”, the development of human morality and the
attainment of truth is possible through the study of “Asmaul-Husna”. For this
reason, the explanation, interpretation and the research of Allah's beautiful
names in Sufism widely spread as one of the most important fields.
Keywords: Islam, Quran, tasavvuf (sufism), hadith, theology “Asma alhusna”(beautiful names of Allah), manuscript
Çapa tövsiy etdi: f.f.d. .S.Niyazov
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XÜLAS
Bdnzrin varl übhsizdir. Bu bard dolay yolla olsa da, QuraniKrimd mlumat verilmi, hdisi-riflrd onun hqiqtindn bhs olunmudur. Bütün bunlarla yana, briyytin, o cümldn xalqmzn mifoloji
tfkküründ, folklor v dbiyyatnda mövzu il bal çoxsayl rvayt, atalar sözlri v eir deyilmidir. Onun hqiqi mahiyyti elmi müstvid tam olaraq thlil edilmmidir. Müasir dövrd psixoloq v parapsixoloqlarn bu sahd apardqlar elmi tdqiqatlar qismn d olsa, bdnzrin varln tsdiqlmi v bzi insanlarn daxilindki mnfi enerjinin olduunu, bunun da gözlr
vasitsil insann bdnindn xaric edildiyini sübut etmidir.
Demli, bel mlum olur ki, bdnzr dini mnblrl yana, briyytin mifoloji tfkküründ, o cümldn xalqmzn folklorunda, adt-nnlrind d özün yer etdiyindn, onun aradrlmas zrurti ortaya çxr. Bütün
bu deyilnlri nzr alaraq, bdnzr haqqnda tfsir v hdisünaslarn
srlri bada olmaqla, bir çox mnblr müracit edilmi, bellikl, mövzu
tfsirünaslq, hdisünaslq v mnbünaslq chtdn aradrlmdr. Aradrma zaman mlum olmudur ki, bdnzrin varl hqiqtdir. Buna gör
d bzilrinin bdnzrin yoxluu v yaxud onun xurafat olmas haqqnda
irli sürdüklri fikirlrin heç bir elmi-dini sas yoxdur. Hmçinin bel
düünn xslr bdnzrin yoxluu haqqnda tutarl dlil irli sür bilmdiklrindn, onlarn fikirlrin etibar v istinad etmk doru deyildir.
Mqalnin adndan da göründüyü kimi, aradrma bdnzrin varlna,
onun dini v mifoloji mnblrdki yerin hsr edilmidir. Bununla yana,
mövzunu dbiyyat v folklorünaslq chtdn d tdqiq etmyin faydal
olduunu düünrk, klassik airlrin eirlrind v atalar sözlrind bununla
bal deyilmi fikirlr d yer vermiik.
Açar sözlr: bdnzr, dini mtnlr, mifoloji tfkkür, klassik mnblr.
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Giri
Bdnzr bütün xalqlarn dini v mifoloji tfkküründ özün yer etmi,
insanlar düündürmü v haqqnda bir çox fsanlr uydurulmu mövzulardandr. Blk d dünya xalqlar arasnda elsini tapmaq olmaz ki, onlarda
bdnzrl bal hr hans bir düünc v ya adt-nn olmasn. Son dövrlrd aparlm fundamental tdqiqatlar sübut etmidir ki, bdnzr v onunla
laqdar adt-nnlr qdim umerlrd, Roma, hind, fars, yunan mdniyytlrind v Cahiliyy dövrü rblrind özünü daha qabarq kild göstrmidir. Bütün bu v ya digr fikirlr onu göstrir ki, bdnzr inancnn tarixi
çox-çox qdimlr gedib çxr. Bzi alimlr bu inancn qdim Mesopotamiyada meydana gldiyini v tbit hadislri il bal olduunu bildirirlr. Bu
fikri elmi kild isbat etmk çtin olduundan, onun yalnz qdim tarix malik olduunu tsdiqlyir, meydana glmsind is maddi ünsürlrin rolunun
iirdilmsinin reallqdan uzaqln düünürük. Mövzu il bal dini mtnlrdki mlumatlar onu göstrir ki, bdnzrin ortaya çxmasna sbb olan sas
amillr insanlarn qsqanclq v paxllq hissi kimi psixoloji duyulardr.
Paxl v qsqanc insanlar baqalarnda özlrind olmayan hr hans bir üstünlüyü gördüklri zaman, ürklrind hmin xslr qar mnfi fikirlr formalar ki, bu da mnfi enerjiy çevrilrk gözlri vasitsil xarici alm sirayt
edir. Bunun nticsind qar trfin özün v ya onun malna-mülkün zrr
toxunur. gr bel olmasayd, hm dini v hm d mifoloji dbiyyatda bdnzrin qarsnn alnmas üçün bzi dualarn oxunmas, mllrin edilmsi
v hmçinin bdnzri qaytaracaq inancna saslanaraq, üzrlik, gözmuncuu
v s. vasitlrdn istifad edilmzdi.
Mqald sözügedn mövzu fundamental kild tdqiqata clb edilmidir. Tdqiqatn aparlmas üçün Müslman dünyasnda n mhur tfsir v hdis mnblrin müracit edilmi, mövzu mnbünaslq chtdn tdqiq edilmi, Qurani-Krimin mövzu il bal aylri, Peymbr (s), hli-Beyt
imamlar () v shablrin sözlri sas götürülmü, bununla yana, xalq deyimlrin d üstünlük verilmidir. Müasir dövrd bzi xslr trfindn sassz olaraq bdnzrin inkar edilmsini sas götürrk, mövzunun mnbünaslq bazasn znginldirmk v mnblr arasndak müqayisli thlil metodundan da istifad edilmidir.
Qurani-Krimd bdnzrin varl mslsi
Mlum olduu kimi, Qurani-Krimd hr hans bir msly münasibt
ya birbaa, yaxud dolay yolla özünü göstrir. Bdnzr aid ediln aylr
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ikinci qrupa aiddir. Yni bu aylrd bdnzrin varl mslsi birbaa
deyil, dolay yolla bildirilmi, hmin aylr haqqnda söylnilmi hdislr vasitsil söhbtin bdnzrdn getdiyi müyyn edilmidir. Bel ki, hmin aylrin birind Uca Rbbimiz bel byan edir:
è è ä Ù â
è è ä Ù¯ ×Ù Ø
è Ù ØÆà
ÝØÀ
ä Û ´º
Ù å ÁßÍ
ã ä Ù ¡Û Þ
ã Ù å Ù Ù æ ã à
ã Û Ù ã Ù ¡Û ´º
Û Ú ¡
Û ä è 
Ù ä Ù ¡
Ú Û Ù Ù È
Ù Ù Ù
Ù Ù á¦
.¬´é¿¨
è ä Ú Ù Ù ¢´Í
Ù è å Ù Ù è ä êé¢´
Û ä Ù Ù Ù ¹´é¯
Û äÙÙ ë
Û Ú Û ×ìÚ Û Áßí¨
Û Ú Ù Ù Ù ä Ù ¢´Í
Û Û
è ä è ä ¬ì
“(Yaqub) dedi: “Oullarm! (Misir) eyni bir qapdan girmyin, ayrayr qaplardan daxil olun (siz göz dymsin). Bununla bel, mn Allahn
qza-qdrini sizdn heç bir eyl df ed bilmrm. Hökm yalnz
Allahndr. Mn ancaq Ona tvkkül etdim. Qoy tvkkül ednlr d
ancaq Ona tvkkül etsinlr!” (Qurani-Krim 1991, “Yusuf”, 67).
Aydn bel baa düülür ki, Yaqub peymbrin () olanlar zmtli v
görkmli idilr. Buna gör d atalar onlarn bir qapdan hr daxil olmalarn
ngllmk istmidir. Onlara toxuna bilck zrr-ziyandan çox qorxurdu. n
böyük zrr is heç übhsiz ki, pis göz, bdnzr idi. Peymbrin (s) bu
mövzuda dediyi hdislri d nzr alan tfsirünaslar, o cümldn Mhmmd
bin Crir t-Tbri (838-923) Yaqubun () olanlarnn hrin müxtlif darvazalarndan daxil olmalarn tövsiy etmsi haqqnda yazd: “Onlar gözl v
görkmli kiilr idilr. Buna gör d Yaqub () onlarn hamsnn Misirin bir
qapsndan girmsi nticsind bdnzr gl bilcklrindn qorxurdu...”
(Taberi 1996 (1), 38-39). Ayni daha geni mnada tfsir edn Fxrddin rRazi (1149-1210) is yazrd: “Bütün tfsirçilrin görülrin gör, Yaqub ()
olanlarna göz dymsindn qorxurdu”. Bundan sonra, mövzunu hdisi-riflr sasnda thlil edn müllif bdnzrin hqiqtini, onun zrrini v Peymbrin (s) bu msldki mövqeyini ortaya qoymudur (Razi 1988 (1), 286-289).
Müasir Cnubi Azrbaycan tfsirünas llam Tbatbai (1903-1983) sözügedn ayni bel tfsir edir: “...Baqa tfsirçilrin d qeyd etdiyi kimi, Yaqub ()
qorxurdu ki, camaat hams bir atadan olan bu qardalar bir yerd görr v
onlara camaatn gözü dyr...” (Tbatbai 2019, 321).
Bdnzrl laqlndiriln digr bir ayd bel buyurulur:
Ú Û ¬¨
×ìÚ Û ¸
Ù Ù è Û ä è Ù ¦é
ó è ä Ù Ù èì
è Ù Ù ¬ì
Ù è è Ù Ù é½¨
Ù Û Ú ß
è Û Ù ¿¨
è Ù Ù ¡½¨
Ù ä å ò¿
Ù ä Ù Û ñ¨Ã¢¨
Ù è 
ÛÙ
ä Û Û ïð
Ú Ù Á¸ª
Ù Ù .¬Ð¿¨
Ù
.¡¢¿¨ò´¨
Ù Û Ù ä Û éô
ó äÛ
“(Ya Peymbr!) Hqiqtn, kafirlr Quran eitdiklri zaman (sn
olan hsdlrindn v qzblrindn dolay) az qala sni gözlri il yeylr.
Onlar (snin barnd): “O divandir!” – deyirlr. Halbuki bu (Quran)
almlr (insanlara v cinlr) ancaq bir öyüd-nsihtdir! (Onun nazil olduu
kims heç vaxt divan ola bilmz!)” (Qurani-Krim 1991, “Qlm”, 51-52).
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Yen d ayni mhur tfsirünaslarn görülri sasnda thlil edk. Bel
ki, Mhmmd bin Crir t-Tbri bu aynin tfisri haqqnda yazrd: “Ey
Mhmmd, kafirlr siz qar iddtlidirlr v onlar dümn olduqlarna
gör, demk olar ki, gözlri il sn tsir edck v kin-küdurt dolu baxlar
il sni mhv edckdilr. Rvayt gör, Qüreydn olanlar Peymbr (s)
bdnzrl zrr vermy sy göstrmidilr” (Taberi 1996 (2), 401).
Fxrddin r-Razinin tfsirin müracit etdikd, görürük ki, o da
yuxardak ayd bdnzrdn söz getdiyini yazm v bdnzri inkar ednlr tutarl cavablar vermisdir (Razi 1988 (2), 77-78). Digr bir görkmli
tfsirünas l-Qürtubi (1214-1273) is mövzunu bir az da sasl kild tdqiqata clb etmi v bdnzrin rblr arasnda mhur olduunu, bu id
Bni-sd qbilsinin daha çox tanndn yazrmdr. Bel ki, alim gör,
Bni-sd qbilsin mnsub pisgözlü, bdnzrli insanlar vard. Yanlarndan
ink v ya yaraql dii bir dv keçsydi, onlardan biri o heyvana baxar, sonra da “Ey cariy, o znbili v dirhmi götür v biz bu dvnin tindn gtir!”
– deyrdi. Bu sözdn sonra çox müddt keçmdn hmin heyvan drhal ölr
v ya yer yxlard” (Kurtubi 2003 (1), 255).
Qurani-Krimd bdnzrl laqli olan aylrdn biri d “Khf” sursindki ay hesab edilir. Hmin ayd Uca Allah bel buyurur:
Ú Û ×ìÚ Û Ù÷
Ú ÝÀ
ø Ù ñ
ÙäÙÙ
.¨
ä Û Ûë
Ù ä Û êà
Ù Ù Ú Ù ¹´º
Ù ä è ñ²
Ù ä Ù Ù ôìä Û ×¨
ø Ù Ù Ù ×
Ù Ù Ù ¹´
Ú è ×Ù èÞ
Û Ù Ù ¬ì
Ú Ù Ù àÙ Ù ¬¯
“Bana girdiyin zaman “Maallah (Allahn istdiyidir)! Qüvvt yalnz
Allaha mxsusdur!” – demli deyildinmi? gr var-dövltc v övladca
mni özündn kasb sayrsansa...” (Qurani-Krim 1991, “Khf”, 39).
Aynin mna v mzini daha da drindn baa dümk üçün ondansonrak digr aylr v hmçinin surnin tfsirin müract etmk lazmdr. Burada qsa olaraq bildiririk ki, surd iki dostun hvalatndan bhs olunur. Bel
ki, onlardan biri Rbbin ükür etdi, ikincisi is Ona minntdarlq etmkdn
boyun qaçrd. Uca Allah naükür insana iki gözl ba ta etmidi, o is
Allahn zmtini görmk istmirdi. Balarda müxtlif meyv aaclar boy
atmd v onlarn arasnda üzüm v xurma aaclar da xüsusil frqlnirdi.
Gün üalar v külklr bu aaclar oxayr, onlarn meyvlrini yetidirir
v sulu edirdi. Bu balarn sahibi bol meyv v taxl mhsulu götürürdü v
htta onun bol mhsulunun cüzi bir hisssi bel zay olmurdu. Suya gldikd
is burada geni çay axrd. Bunun saysind bu adamn var-dövlti artrd,
gözl meyvlr yrd. Hmin xsin aaclar xstlik v nöqsanlardan uzaq
idi. Bir df öz yolda il gündlik ilri haqqnda söhbt edrkn onun qarsnda özünün znginliyi, qullarnn, xidmtçilrinin v qohumlarnn çoxsayl
olmas il lovaland. O, öz ümidlrini maddi hyatla balamd, yer üzünd
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ld etdiyi firavanlqla qane oldu v ölümdn sonra dirilmni inkar etdi.
Qiyamt günün iman gtirmkdn boyun qaçraraq v cürt edib bel bir
znn qaplmd ki, htta Axirt hyat mövcud olsa da, öldükdn sonra onsuz da hökmn onun balarndan daha yaxsn mükafat alacaqdr.
Bellikl, hmin xs mömin dostunun ona etdiyi nsiht mhl qoymad, balarn ona Uca Allah trfindn verildiyini inkar etdi v nticd, hr iki
ba v digr var-dövlti Allahn mri il yerl-yeksan oldu. Bütün bu deyilnlrl yana, bildirmk istyirik ki, insan öz ba-bostanna daxil olan zaman grk yuxardak ayd d vuruland kimi, “Maallah!” “La hövl v
la qüvvt illa billah!” sözlrini desin. Tfsir hlinin d bildirdiyin gör, insan öz mal-mülkünü, oul-uan byndiyi v bundan qürurland zaman
bu dualardan istifad etmlidir. Peymbrin d (s) buyurduu kimi, “Kim
bir eyi görüb onu byns, “Maallah! La hövl v la qüvvt illa billah”
zikrini des, ona bdnzr dymz” ((Taberi 1996 (1), 354-356; Kurtubi
2003 (2), 24).
Bütün bu deyilnlrdn lav, paxl, bdnzrli v kin-küdurtli adamlarn rindn uzaq olmaq üçün Uca Rbbimiz digr bir aysind buyurur:
Ù Û â
.Ìâ
ä Û Ù
Ù Ù Ù ôì
å Ù ¡
ã Û Ù À
“V bir d paxll tutanda paxln rindn!” (Qurani-Krim 1991,
“Flq”, 5).
str surnin nazil olmas, istrs d onun aylrinin mna v açqlanmas
haqqndak fikirlrin müxtlifliyin baxmayaraq, ksr tfsirünaslar burada
söhbtin bdnzrdn getdiyini v Peymbrin (s) d ondan qorunmasnn
lahi göstri olduunu bildirirlr. Bu, Crir t-Tbrinin görüüdür. Müllif
“hsd ednlrin rindn” ifadsini “bdnzr ednlrin bdnzrindn” kimi
izah etmidir (Taberi 1996 (3), 215).
Aynin bdnzr aid olduunu bildirn tfsirünas bn Ksir (1301-1373)
yazrd: “bu Sid l-Xüdridn nql olunan bir rvaytd deyilir: “Hqiqtn d
Allahn Rsulu (s) cinlrin v insanlarn bdnzrindn Uca Allaha snrd.
“Müvvizat” (“Flq” v “Nas”) surlri nazil olduqdan sonra Peymbr (s)
bunlar oxudu, digrlrini is trk etdi” (bn Kesir 1989, 8807).
Hdisi-riflrd bdnzr, onun zrrlri v ondan qorunman yollar
Hdisi-riflrd bdnzr haqqnda çoxsayl mlumat vardr. Demk olar
ki, bütün fundamental hdis mnblrind xüsusi fsillr içind bdnzrdn,
onun zrrli trflrindn, ondan qorunman yollarndan v bdnzrl bal
bzi xurafi adt-nnlrin inkar edilmsindn söhbt açlmdr. Mövzu il
bal hdislri hm mnbünaslq, hm ricalünaslq v hm d mtnünaslq
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chtdn tdqiq etdikd, mlum olur ki, bu v ya digr hdislrin yer ald
mnblr mötbr, hdislr is shihdir. Hmin hdislr müracit edk.
Peymbr (s) buyurur:
.á¿â
ä Û ×ìÚ Û Ùá¢ª
Ù ä è ×Ù
ã Ù è à
ä Ù ¡¢Í
ã ä Ù ¡
“Rüqy yalnz bdnzr v ya (zhrli heyvanlarn) zhri üçündür”
(l-sqlani, tarixsiz. 239).
Mhur shablrdn olmu bu Sid l-Xüdri (612-693) hzrt
Cbrayln () Peymbri (s) rüqy etdiyini bildirrk bel rvayt edir:
Ò Ì ×É´ ±¥òà  ®é ¡é£ä± £ÚòÛ ®¬À ª´
Î Ï ¸À
Ù :ó¥Óß
Ì Ì Ì ¼ÁÛ¹ ×ÚÁ´  Á ®³É±
Ì Ï ³í
Ò Ï Ò àÀÌ Ì å¦§
¡¢Í
ä Û ùñôú
ä Û ùñ¢ªà
Ù Û ä è ÝØÀ
Ù Û ä Ù ÛÞ Á
Ù ä Ù Ù À ¿í
èÚ Ù è
å Ù ¡
ã ä Ù êé
ä Ù ¥¦
Û ä Û :È
ä Ù Ù :È
ã ä Ù êé
Û ä Ù à
å è À
å è ¡
Ù Ù .Áò
Ù Ù Ù ¹¢ßä
.ñ¢ªà
Ù Û ä Ù ÛÞ Á
Ù Û £Ù èÞ ùâ
ãÛ Ù
Û ä Û ñ¢¦ä
“Cbrayl () Peymbr (s) bel dedi: “Ey Mhmmd! ikaytin
varm?” Peymbr (s) dedi: “Bli”. Cbrayl () dedi: “Allahn ad il sn
zab vern hr eydn, hr pis nfsdn v paxllq edn gözün rindn
sn oxuyub üfürdüm. Allah sn fa versin. Mn sni Allahn ad il
rüqy edcym!” (l-Qari 1422/2001, 356. Hdis  4526; n-Nisaburi
1427/2006, 1043. Hdis  2186).
Abdullah bin Abbasdan (619-687) nql olunmu bir hdisd is
Peymbrin (s) nvlrini rüqy etmsi deyilir. O, bel rvayt edir:
è å Ù è ¬é
è å Ù è Á´
Ú Ù ØÂ¨
è Ù Ù ¬ì
ê¢Í¿ì
ù¡¢Ìí¨
¡Ìí¨
¢´Í è Þ ý´þ
¬é
Ú :È
Ù äÙ è
Ù Ù Ù ôò
Ù
Ù ¿éà
Ù ôò
æ
è
Ù Û Ù ä ±
ÙÚ
è è Ù :ÿíì
Ú É¿´ß
.á×
êé
ä Û ùá¸
Ù Ù ä
ã Ú Ù ¡¢Í
ã Ú Ù ¬¢À
Û Ú Ú ÛÞ
Û Ù Û Ù ôÍà
ã ä Ù êé
ã Ù
å è ¡
å è ¡Û ùá¨
“Peymbr (s) Hsn () v Hüseynin () üzlrin oxudu v bel dedi:
“Babanz brahim () d övladlar shaq v smayln üzün oxuyaraq hr
cür eytandan, zhrli heyvanlardan v pis gözlrdn Allahn nöqsansz
sözlrin (mübark adlarna, Quran aylrin) snd” (l-Buxari 1419/1990,
565. Hdis  3371).
Digr bir hdisd is Peymbrin (s) xanm ümmülmöminin Ainin
(605/614-678) bdnzr zaman rüqydn istifad etmsi üçün Peymbrin
(s) ona tövsiylr vermsi bildirilir. Hmin hdisd bel nql edilir:
Ò £³´
Í Î Ï Ì ó¥²
Î Ì Ù Ñ £Ø
Ò Ì ª¬
Í Î £³òº
Í Ì Î Ì ®É£ÿ
Í Ì Î ÛÍ ¥Ä§³ÔÀ
Í Î £·¯º
Í Ò Ì Í ¥É£ÿ
Ì Ì Ì Î Ì Ù§Ú
ÌÌÒ Ì
ª´
Ì Î Ï
Ì Î Ì ò·Û
Ñ Ï Ì ª¬
Ì Ì Ù£±¥Ô
Ì Ì Ù¸¥Ú
Ï Ì Ò Ì ó¥²
Ñ Ï ¨Ì ª¬
Ú Ù ÛÞ Èª
Ì Ï Ì
.¡¢ò¨
ä Û Øà
ä Ù Øð
Ù Ù :±¥² (¥¶É´  ®é) ÌÝ¥´
Û è è ä Ù Á´
Û ä Ù Ù èÞ ý´þ
Û ä Ù ä ¡
è è Ù ¬é
Ù Û ä Ù ä Ù ¬à
Ù Ú Ù Ù ¢´Í
“Peymbr mn göz dyn birin rüqy etmyimi mr etdi” (lBuxari 1419/1990, 1014. Hdis  5738).
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Hdisd keçn “rüqy” sözünün mnasna gldikd, qeyd edk ki, rüqy
bir çox xstliklrdn qorunmaq v yaxud xilas olmaq üçün bzi aylri v ya
Msumlardan () nql olunmu dualar oxumaa deyilir. Demli, qeyd
etdiyimiz hdislrin mnas bu olur ki, xstliklrdn, xüsusil d bdnzr
kimi qeyri-maddi xstlikdn qorunmaq üçün rüqy etmk rit baxmndan
icazlidir. nsan rüqy etdiyi zaman fan Uca Allahdan dilyir, hr növ bla
v müsibtin yalnz Onun qüdrti saysind yox olacana inam bslyir.
Hdislr bir daha onu sübut edir ki, Qurann ham üçün bir fa v müalic
qayna olduuna inanmamz lazmdr. Rüqy hr hans bir xstliy qar
fa vermk v bdnzrdn qorunmaq üçün Quran aylrini oxumaq, AllahTaalann müqdds adlarn v xüsusiyytlrini xatrlamaqdr.
Digr bir hdisd is bdnzrin varl, onun ciddi zrrlri v ondan
xilas olman yollar bildirilir. Bel ki, Peymbr (s) hdislrinin birind
bel buyurur:
Ù Û Ù ù¡¢ò¨
è Û ä Ù Á´ÌÄ
ä Ù Ù Ù ª¨
.´ÌÆ
 Ù ¡¢ò¨
è ä Ù ä èÂ
è ä Ù äÙ
Ù Ù Ù ÝØÀ
Ù Ù ¨
ó ä Ù ¬é
Ù Ù Ù ä 
ä Ù Ù ùâ
ä è ä Û ä è ä ôì
“Pis göz (bdnzrin toxunmas) dorudur. gr taleyin önün keçck
bir ey varsa (yni, qzavü-qdr ba vermmidn vvl onu mhv edib
aradan qaldrmaq mümkün olsayd), onu bdnzr edrdi. (Amma bdnzr
taleyin önün keç bilmz, onu qabaqlaya bilmz). Sizdn birin bdnzr
dymis, o, sizin (üzünüzü, llrinizi, ayaqlarnz) yuma istdiyi zaman,
onlar yuyun” (n-Nisaburi 1427/2006, 1043-1044. Hdis  2188).
Eyni mzmunu çatdran bir hdisi d sma bint Ümeys (öl. 660) nql
edir:
Ò óÆÛé
Ò Ï !Ï
Í Î Ì Î ¼¶Ú±Å
Í Ï Î Í §Ñ Ì òí
Î Ì £±¹
ªÚò±
Ì Ì Ì ¸Å
Î Ï Î Ì Ï "§Èà
Ì Í Ì ¥¦Ì :±¥² (¥¶É´  ®é) ùÚ·´ É¬ þ¥·ÛÀ ª´
Ú Û Ù ùÁò
ä Ù Ù Ù Ù ª¨
.¡¢ò¨
è ä Ù ä èÂÌ¨
Ù Ù Ù ÝØÀ
Ù Ù ¨
ó ä Ù ¬é
Ù Ù Ù ä 
Ì Ì Ì Ù¼¶±
Î Í Ì ®²§µ
Ï Î Ì ÛÎ Ì ÌßÀÌ
ä Ù è
ä Ù Ù :ó¥Óß
“Ya Rsulullah! Cfr bin bu Talibin övladlarna bdnzr dyir. Onlara
rüqy edim?”. Peymbr (s) buyurdu: “Bli. gr taleyin önün keçck
bir ey varsa (yni qzavü-qdr ba vermmidn vvl onu mhv edib
aradan qaldrmaq mümkün olsayd), onu bdnzr edrdi” (l-Mclisi
1403/1983 (2), 26-27. Hdis  30; l-Albani 1420/2000 (1), 405. Hdis 
2059).
Yen d Peymbrin (s) xanm ümmülmöminin Aidn nql olunmu
bir hdisd bdnzr dymi xsin xilas olmas v fa tapmasnn yollar
göstrilir. Hmin hdisd deyilir:
Ò ®é
Î Ï åÈµø¦
Î Ì Ì ¥¶É´
Î Ì
Ì Ï Ì ª´
Í Ï Ì Î Í×Éº
Í Ï Ì Î §º
Ò Ì Ì Ì Ì ª¥ò±
.ªÚò·±
Í Ï Ì Î Ì ¼
Í Ì Î Í¦ ¸¥¨
Ì Ì :±¥²
Ì Î Ì Í
Ò Í Í ÆµÚß
Ì Ï Ì ÌÝ¥´
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“(Peymbr) bdnzr edn xs dstmaz alma, sonra da hmin
dstmaz suyu il bdnzr dyn xsin yuyunmasn göstri verdi” (sSicistani 1430/2009, 28-29. Hdis  3880).
Bdnzrin varln sübut edn, onun ziyan vurduu xsin tutulduu
xstlikdn xilas olub qurtarmasn bildirn bir hdis d Shl bin Hüneyfdn
(v. 659) nql edilir:
Ò Ì Ï óÆÛé
Ì Ò Ì Í¥¬ÀÌ Ì ¸À
Î Ì
Ò Ì ÙÚÉÿ
Ò Ì :Í×£ÿ
ã§Ô
Ñ Î Ì Í ª¬
Ì Ì Ì ¼ÁÛ¹
Ì Í Ì ¸À
Ï Î Ì Ì Í Á
Ï Î Ì ª¬
Ì Ò Ì Ì ×ÚÁ´
Ì Ì Í ®¬ÀÏ Ì ª´¹
Ï Î å¶Û
Ï Î ÌÝº¥ºÀ
 Í Ì ¸¥¨¹
Í Ì &ÅÌ Ï ÒµÿÌ ÙÝÌ Ò ºÌ Æ¯Ä
Í Î å¶Û
Î Í Î ªº
#íé
Í Ì Ì
Í Î Ì åÈµ
Ì Ì Ì ÙÚÉÿ
Ì Ï é§ä±
Ñ Î Ì Í ª¬
Ì Ì ¹é¥Û¹
Ì Ì Ì Î ÙÝÏ Ì ¯õ±
Ï Î Ï Ï ÆÄ¥¨
Ì Î Ì Í×òº
Ï Ò Ì Î $ò¬
Í Ì ÌÝòÚ¬é
Í Î §º¥´
¥ºÌ :ó¥Óß
Í Ï Ì Î Ì Æ¤¹
Í Ï Ì ×Ú±Å
( Ï Ì ®É¬Ï Ì ÆÔÀ
Ì Ì Ì Ù'Ú¬À
Ñ Î Ì ª¬
Ì Ì Ì ÙåÈµø¦
Ì Ï Ì ª¬
Ì Ì Ì Ì Ù£Áõ±¹
Ì ÌÎÌ
Ï Î Ì Ï §ÃÉß
Ï Î Ï Î Ì ¼Èõ±
Ì Í Ì $ò¨
Ï Î Ï Î ªÈÿ
Ï Î ¡£´
Ò Ì Ï óÆÛé
Ì Ï Í Ì !Ñ Ì Ò³äº
Í ÎÌ Ì
Ì Ì ÙìÆÚ±¥¨
Ì Í £Áí
Î Ì Ï )³Áß
Ù
Í Í Ì ®à
Ì Î Ï æ¹
Ì Í Ì ¥¦Ì :Í×±Ì åÚÓß
Ì Ï Ì Ù¼ÁÛ¹
Ï óÆÛé
Ï Î Ì Ì Í Á
Ï Î Ì Î Ì ¦Àé
Ì Ò Ì Ì ×ÚÁ´
Ì Ï Í Ìß Ùå¶È¬
Í Ì ùãâà
Í Ï Í¦ ¥º¹
ÎÌ
§º¥´
Í Ï Ì ×Ú±Å
ä Û ¢
Í Ì Î Ì ß§¦
Í Ì Î Ì ¥ºÌ Ï¹Ì *å¶Û
Ù è Û Ú Ù ê¸
Ì Ì å¤
Ì Ì Ì :Æ±¥²
Ù Ù ¡
Ì Ì ÙÚ
Ï Î Ì Ï §ÃÄ
Û Û ¬¿±¯
Ñ Î Ì ®ßÏ ¾±
ä Ù :ó¥²
Ì Ì Ù×ÛÀé
Ò Ì Ï óÆÛé
Ì Ò Ì Ì Ì Ù§º¥´
Ì Ì Ï Ì ª¬
Ú Ù ¶ºà
Í Î
¸
Í Í Ì ¥´£ß
 Ï Ì ¼ÁÛ¹
Ì Ì Ì ÙÝòÚ¬é
è Ù Ù Áéâà
Ì Ì Ì Ù×ÚÁ´
Ï Î Ì Ì +Úøµß
Ï Î Ì Ì Í Á
ä è è Ù Ù ê
è è ä Ù Í
Ì Ò Ì Ì ×ÚÁ´
Ù Ù Ù :ó¥²¹
ÙÛ
ä :Í×±Ì ó¥²
,§ÞÀ¹
Ù è Û ä è Ù ¹àª
Ù ä Ú Ù ñÂÐò
Ù ä Ù Ù ôì
Ì Ì Î Ì Ì Ù×Úµ³¨é¹
è Ù êÌ
Ì Î Ì åÈøß
Ì Ì Ì Ì ù¨
Ì Ì ¼
Ï Î Ì Ì Î Í Ì ×ÚÓß§º¹
Ï Î Ì Ì Î Ï Ì Ù×¦£¦¹
Ï Î Ì Ì Ì Í×¶í¹
Ò Í ù¹é
ä Û Ù Æ
Î Ì ªº
Ì Ì å. íé
Ì Ï Ì ¹Ì Ù×ÚÁíé
Î Ï §¶ë¹
Ò Í ¼
-Í Ï Î Í¦ Ù×Ï Ï ÁÔ
Í Ì Í×/³ñ¦
Í Ì Ù×ÚÁ´
Ì Ï Ì $
Í Ì Î ¾±&
Ï Ï Î Ì Ì ×ÛÀé
Ï Ï Î Ì Á´
Ï Î Ì Ì þ¥·±
Ò Í Ù0£²
Ï Ï Ì Ï ÌÝÁÔ
Ï ÎÌ Î Ï
Ñ Ì Ì ®ßÏ é©Å
Î Ì 0§ß
. .ÕÎ Ì¬ ×¬
Ì Ï Ì ×¬
Ì Î Ì ÙÕ¥É±
Ì Ì å. ¶Û
Ì Ì Ì Ù¾±&
Ì Ì Ì Ìß ÙÍþé¹
Ì ÌÌÎ
Ï Ï ùÚ±
Ï Ï åò
Ì Ì Ì 0£Ó±
Ï Ò º
“Peymbr (s) Mkky trf yola dünd (shablr) Cöhf yaxnlndak Xrrar deyiln yer çatana qdr onunla birlikd getdilr. Shl bin
Hüneyf yuyunmaa balad. O, arngli v gözl bir driy sahib idi. Shl
yuyunarkn di bin Kb oullar qbilsindn Amir bin Rbi ona baxb
dedi:
- Mn indiki kimi bir mnzrni görmmim. Bu, yalnz çadra çkiln
cavan bir qz uanda ola bilck dridir.
Amir bin Rbinin bu sözündn sonra Shl el orada qzaya urayan xs
kimi yer yxld. Onu götürüb Peymbrin yanna apardlar v dedilr:
- Ey Allahn Rsulu! Shl baxacaqsan? Allaha and olsun ki, ban
qaldra bilmir v brk xstdir.
Peymbr (s) dedi:
– Onunla bal kimdn übhlnirsiniz?
Dedilr:
– Ona, Amir bin Rbi baxd.
Bunu eidn Peymbr Amiri yanna çard v ona qzblnrk dedi:
- N üçün siz qardanz öldürürsünüz? Qardanzda byndiyiniz
v xounuza gln bir eyi gördükd, mübark olmasn dua edin (yni
Maallah! Barkallah! kimi sözlr deyin).
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Sonra Peymbr (s) Amir dedi:
- Shl üçün yuyun.
Peymbrin (s) göstriin ml edn Amir bin Rbi üzünü, llrini,
dirsklrini, dizlrini, ayaq barmaqlarn v barmaqlarnn arasn bir qabda
yudu. Sonra bu suyu Shl bin Hüneyfin bana tökdü. Bundan sonra Shl
saald v heç bir ey olmam kimi insanlarla birlikd yola düdü” (eybani 1419/1998, 355-356. Hdis  15980; t-Tbrizi 1399/1979, 1286.
Hdis  4562).
Peymbr (s) digr bir hdisind insanlarn çoxunun mhz bdnzrdn
öldüyünü bildirrk buyurmudur:
äÙ
.¡¢ò¨
ä Û É¿
ä Ù è Ù éà
è è Ù ¡
Ù Ù Ù ÛÞ Ý
ä Ù Øà
Û ä Ù - ¥¦
Û Ù Ù ò
Û Ú è ¡
Û ä Ù ä Û Øò
Û è ä Ù ä Û ¶ª
“Ümmtimin ksriyyti qzavü-qdrdn sonra gözdym
sbbindn ölür” (l-Albani 1415/1995 (2), 372. Hdis  747).
Mhur hdisünaslardan olan llam l-Mclisi (1628-1700) bdnzrin
öldürücü tsirindn, onun tkc insanlara deyil, eyni zamanda, heyvanlara da
zrr ver bilcyindn bhs etmi v Peymbrin (s) bel buyurduunu nql
etmidir:
.ª¨ ê¿Ð¨ ùÂ¨ ê²¨ êº¢¨ ¡¢ò¨ ¬ì
“Bdnzr insan qbr, dvni is qazana salar” (l-Mclisi
1403/1983 (2), 26. Hdis  25).
Bunu da xüsusi olaraq qeyd edirik ki, bdnzrin varl v zrrli tsiri
haqqnda hli-Beyt imamlarndan () çoxsayl hdis nql olunmudur. Hmin
hdislrin birind mam Cfr Sadiq (699-765) bel buyurur:
ý´Í ñ × ñÌ¦ ý´Í ñ ±ð¯ ¥¢¨ ùâ ¡¢ò¨ :ó¥² ×ÄÀ ì#È± ×ÚÁ´  £³´ ®¬À ª´
.  Á¢ò¨ Ø´ò¨ ë ×ì ÷ ×  Èâ × Þ ÝÀ  :ê ñ¨ô ¡  ¢À ¹¦º ô ù ¢Æ
“gr bir xsin sn v yaxud da snin baqa birisin bdnzr
etmsindn qorxsan, üç df de: “Allahn istdiyi mütlq gerçklir. Uca
v Böyük Allahdan baqa güc v qüdrt yoxdur” (l-Mclisi 1403/1983
(2), 26. Hdis  23).
mam () baqa bir hdisind is buyurur:
.â ¡¢ò¨ ¬ ù¢´Í ªÂ¢´ À ¢ºà ¡ ÂÐÍà ¡
“Sizdn biriniz dost-qardanzda xounuza gln bir ey görsniz,
ona brkt dilyin. Çünki bdnzr olmas dorudur” (l-Mclisi
1403/1983 (2), 26. Hdis  24; t-Tbrsi, tarixsiz. 386).
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mam () digr bir hdisd is evdn çxan zaman bdnzrdn v r
ilrdn qorunmaq üçün Qurani-Krimin bzi ay v surlrinin oxunmasn
tövsiy edrk buyurur:
.ý¨ò¯ Þ ¬ô À ¶  ×  ù¡¢¯ôò¿¨ :¨Ã ¡  ¡¢â à¢´ ÂÐò¯ á ¢±¯ Áéâà ð¢±¯ ôì
“Hr ksin yax bdni v qiyafsi olsa, evdn çxdqda, “Flq” v
“Nas” surlrini oxusun. Uca Allahn izni il ona heç bir ziyan yetirilmz” (t-Tbrsi, tarixsiz. s. 386).
Eynimzmunlu bir hdisi mam Rzann (765-818) mhur shabsi
Mümmr bin Xllad rvayt edir:
¥¶àËäà ¥·Áß ÙÝÚ±¥ ×± ËäàÀ ¸À ®Ä§º ß ×à¥Ó Ä Á´ ¸¥Û§ä¬ (ì#È± ×ÚÁ´) ¥§± º É¨
âà Þ ¸ ê  ¿í¨ :áòª Ø §é ùâ ¡¢ò¨ ¬ì ¿ò  :®± ó¥Óß ¥¶Ú±Å §ÃÉß ¥¶¬ $õ´¥ß
.÷ªª¨ Æ Ø ±´ò² Øß¨ á ¡¢¯ôò¿¨
“Mn Xorasanda mam Rza () il birlikd idim v onun nfqlrin
baxrdm. mam () göstri verdi ki, onun üçün yax bir xalat götürüm. Mn
xalat gtirdikd, ondan mamn () çox xou gldi v xalata nzr salb
buyurdu: “Ey Mümmr! Hqiqtn d bdnzr dorudur. Sn bir rüqyd “l-Hmdulillah”, “Qul huvllahu hd”, “Nas”, “Flq” surlrini
v “Aytl-kürsi”ni yaz. Sonra da onu ü qaba qoy” (t-Tbrsi, tarixsiz.
s. 386).
Yuxardak hdislr göstrir ki, hqiqtn d adi gözümüzl görünmyn
hadislri inkar etmk müasir elmin nailiyytlrin ziddir. ndiki vaxtda bir
çox qurularn üalar vasitsil idar edildiyini heç kim inkar ed bilmz.
Elmi yolla da sübut edilmidir ki, hmin texniki vasitlr onlardak üalar
vasitsil hrkt gtirilir. Bel olduu halda, bdnzrin insann daxilindki
mnfi enerji halnda ba vermsinin mümkünlüyü ortaya çxr. Demli,
görmdiyimiz hr bir eyi inkar etmk doru deyildir.
Mifoloji tfkkürümüzd, folklorumuzda v klassik dbiyyatmzda
bdnzr
Mqalnin vvlind bdnzrin briyytin, o cümldn xalqmzn
mifoloji tfkküründ geni yer tapdn, bdnzrl bal bzi inanclarn
olduunu, bdnzrdn qorunmaq üçün müxtlif vasitlrdn istifad
edildiyini bildirmidik. Burada bir daha bildirmk istyirik ki, istr mifoloji
mnblrd, istrs d ifahi v klassik irsimizd mövzu il bal çoxsayl
fikir deyilmi, ata-babalarmz v böyük airlrimiz bu haqda xeyli sözlr
söylmi, eirlr yazmlar. Maraql burasdr ki, mövzunun mifoloji,
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folklorünaslq v digr chtlrdn tdqiq etdikd, bütün mnblrd bdnzrin mövcudluunu, onun zrrli v öldürücü xüsusiyyt sahib olduunu
görürük.
Aparlm tdqiqatlar zaman sübut olunmudur ki, bdnzr inam
xalqmzn mifik tfkküründ xüsusi yer sahibdir. Qdim cdadlarmz
bdnzrdn, pis nfslrdn qorunmaq üçün müxtlif üsullardan istifad
etmilr. Bunlarn banda gözmuncuundan istifad glir. Onlar inanrdlar
ki, gözmuncuunu taxmaqla bdnzrin qarsn alm olacaqlar. Bdnzri
olan insann gözlri ilk olaraq yaxaya, boyuna v ya qola taxlm
gözmuncuuna sataacaq v bellikl d onun gözündki mnfi enerji
gözmuncuuna trf yönlckdir. Bel olduu halda, bdnzri olan xsin
daxilindki mnfi enerji taxlm gözmüncuunda mhv olub aradan
gedckdir.
Ulu cdadmzn bdnzrdn qorunmaq üçün istifad etdiyi metodlardan
biri d üzrlik bitkisinin yandrlmas, onun tüstüsünün ev-eiy v yaxud da
ail üzvlrinin üzrin verilmsidir. slind, üzrlik xalq tbabtind geni
istifad ediln, nevroloji v göz xstliklri zaman, habel md-barsaq
problemlrind geni istifad ediln tibbi bitkidir. Hmçinin üzrliyin tüstüsü
mikrob v viruslarn öldürülmsind d müyyn rola malik olduundan,
ondan geni istifad edilrmi.
Üzrliyin fa bitkisi v bdnzrdn qoruyucu vasit olmas haqqnda
folklorumuzda çoxsayl bayat v deyim vardr. Hmin bayatlarn birind
bel deyilir:
Üzrliksn havasan,
Hr bir drd davasan.
Sni drman deyiblr,
Qada-bala sovasan.
Bizim evd qalasan,
Üzrlik burda prtlasn,
Yaman gözlr çatlasn.
Onun bdnzrin qarsnn alnmas üçün istifad edilmsinin sbbi blli
olmasa da, bdnzr yetirck adamn diqqtini yayndrmaq, onun baxn
dumanlandrmaq v bellikl d yetir bilcyi zrri önlmk olmas
ehtimaln irli sürmk olar. Bu haqdak bayatlarn birind bel deyilir:
Üzrliyim tüstüln,
Bdnzri kor el.
Qohum olsun, ya özg,
Qoy qapdan girmsin.

Din aradrmalar 1 (6), 2021

148

Bunu da demk yerin dür ki, üzrliyin fa bitkisi olmas, onun yandrlaraq tüstüsündn tibbi vasit kimi istifad edilmsi hdis mnblrind d
öz ksini tapmdr. Bel ki, tannm hdisünas Mhmmd bin Hsn Hürr
l-Amili (1625-1693) Peymbrin (s) bel buyurduunu nql edir:
¡ ý¨ì êï¯ ýâ ù± êé ñ´ ×ì ù÷¿ ×  ùáª × ù÷ÐÀ ¡ êí¨ ¹Âà 
¡¢òÂ ¡¢  ¡ Ý¦£¨ ±Ââ Ø ù¬Ì¨ ±Í ±´þà Ø ¬à â ¢ï¯ ù¢¨ì ¹´þ
.ªß¨ ±  ùÝ
“Bir üzrlik bitmir ki, birinin lin düünc, yaxud çürüyünc onun
hr bir buta, yarpaq v dnsind bir mlk vkil olmasn. Onun kökünd v budaqlarnda bir sirr gizlnmidir, dnsind yetmi iki drdin fas vardr. El is onunla buxur edin, özünüzü üzrlikl müalic edin”
(l-Amili 1418 h/q., 176. Hdis  2813) .
mam Sadiq () üzrliyin olduu ev haqqnda buyurub:

¸ Ý
¬¢£¨ ¬
 ¬ øª ¡¢òÂ §¢¨

ã ¡¢òÂ ¡Ù Ý¦À ¸  ù±¢ ¸ ¨ ª¨
.Í ´¦Ä¯  ½Ð¨
“eytan üzrliyin olduu evdn yetmi ev qdr uzaqlaar. Üzrlik
yetmi drdin drmandr ki, onlardan n kiçiyi cüzamdr. Buna gör d
ondan xbrsiz olmayn!” (l-Mclisi 1403/1983 (4), 234. Hdis  4).
Qeyd etdiyimiz hdislrdn d göründüyü kimi, üzrlik yalnz tibbi bitkilrdn olub bir çox xstliyin müalicsind istifad edil bilr. Onun bdnzri qaytarmas kimi xüsusiyyti is hdislrd öz ksini tapmamdr.
Bdnzrin öldürücü tsirlri atalar sözlrind d öz ksini tapmdr.
Msln, “Bdnzrdn Allahn da xbri yo;dur” (Yaqubqz 2013, 73).
Klassik dbiyyatmzn n qüdrtli airi olan Nizami Gncvi (11411209) bdnzrin mnfi tsirlrinin olduunu, insana gözlri vasitsil zrrin
yeti bilcyini bildirrk yazrd:
Gözlri özünün fsunçusudur,
Odur bdnzri bel susdurur (Gncvi 2004 (1), 92).
Baqa bir yerd is:
Özünü byns insan n qdr,
Öz gözündn ona dyr bd nzr
Özündn razlar hr zaman snar,
Ondan qurtarana uzun ömür var (Gncvi 2004 (1), 229).
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Mütfkkir air bdnzrin müalicsind qdim xalq tbabtind istifad
ediln üzrlikdn faydalanma bildirirdi. Bu haqda o yazrd:
ükür olsun Allaha, ona bilirik,
Toxunmaz yaman göz, yanar üzrlik (Gncvi 1983 (3), 84).
Böyük air “sgndrnam” srind d bdnzrdn v onun müalic
yollarndan bhs etmidir:
Byniln eyi görs xonzr,
Ona gözl eylr lav edr.
Hr eyi byns bdnzr, ancaq
Onu tlf edr, qoymaz qala sa.
Biz hans peni etdiks tdqiq.
Görmdik bir sözü, mli dqiq.
Birc o bd nzr oxunu atan
Dümdüz niany vurur hr zaman.
De görk bir, ndir ondak qüvvt,
Neçin üzrrikl df olur aft?
N bilim, birin rast glsm gr,
O qlbitmizdir, yoxsa bdnzr?"
ah dedi: "Düünüb alimlr inc.
Bundan çxarblar bel ntic:
übhsiz, hr ey dürs nzr,
Havadan keçrk elyr sr.
Bu zaman havayla birlir, yqin,
Odur ki, tsiri artr nzrin.
Dydiyi nöqty göz salar bir iz,
Hava da o yer bir yol tapar tez.
|gr salam olsa hava bu zaman,
Dydiyi eylr yetirmz ziyan.
Yox, gr olarsa havada zhr,
Dydiyi hr eyi yqin mhv edr.
Göz, dyn hr ey tk özü deyil,
Havayla birlikd zrr verir, bil.
Znnimc, burda bir baqa sirr d var.
O hl bizlr deyildir akar:
Bdnzr tk özü elmz tsir,
Sbbkar - qarda cilvlnndir.
Bdnzr, önünd gözl ey görck,
Ona nzr salb cza verck.
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Gözl ey olmal ondan uzaqda,
Yolundan gözündn daim iraqda.
Gözün görüns bir gözl surt,
|z çirkin iin balar o lbt.
Hr kim xo görüns gözün onun
Tez tlf edr ki, olmasn mftun.
Birin bd nzr dyrs gr,
Dyir hval, tez-tez snyr.
Bdnzr olarsa gr bir insan
Aln hrartdn trlr çox zaman.
Bu iki lamt aydn göstrr:
Kimdir göz gln, kimdir bdnzr.
Üzrrik yaxarlar göz dyn üçün,
Od yaxb-yandrar drdi büsbütün.
Baqa alim is bel rh edir:
Üzrrik yananda tüstüsü gedir,
Qara prd kimi tutur havan,
Qaytarr, rf edir gln blan" (Gncvi 2004 (2), 95-97).
Ntic
Bellikl, “Bdnzrin dini v mifoloji dbiyyatdak yeri” adl mqalni
yazarkn aadak nticlr gldik:
Birincisi, bdnzrin olmas, onun zrrli tsirlri Quran v hdislr vasitsil tsbit olunmudur.
kincisi, bdnzrin mövcudluu ksr müslmanlarn nzrind, tfsir,
hdis v fiqh alimlrinin srlrind öz ksini tapmdr.
Üçüncüsü, bdnzrin zrrlrindn qorunmaq üçün dinimizin myynldirdiyi yollardan v vasitlrdn istifad etmk lazmdr v bzn d zruridir.
Dördüncüsü, bdnzr tkc dini mnblrd deyil, eyni zamanda briyytin mifoloji tfkküründ, qdim yazl mtnlrd d öz ksini tapmdr.
Beincisi, bdnzrdn qorunmaq üçün müxtlif üsullardan, o cümldn
gözmuncuu asmaq, üzrlik yandrmaq v s. istifad edils d, dinimiz bu
vasitlrin hmiyytsiz olduunu bildirir.
Altncs, bdnzrdn qorunmaq üçün rüqydn istifad etmk dorudur.
Yeddincisi, bdnzr tkc insann canna deyil, hm d malna-mülkün
dy bilr.
Skkizincisi, bdnzr mövzusunun çoxlu v fundamental mnb bazas
vardr.
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Assist. Prof. Ibrahim Guliyev
THE PLACE OF THE EVIL EYE IN RELIGIOUS AND
MYTHOLOGICAL LITERATURE
ABSTRACT
The existence of the evil eye is undeniable. It is mentioned in the Qur'an,
and hadiths attest to its veracity. In addition to all of this, there are numerous
legends, proverbs, and poems about this subject in mythology, philosophy,
folklore, and literature from all over the world, including our own. Its true
nature, however, has yet to be scientifically proven. Although modern
scientific research by psychologists and parapsychologists has only partially
confirmed the existence of the evil eye, it has also concluded that the presence
of negative energy in some people is released from the human body through
the eyes.
As a result, it appears in mankind's mythological thought, as well as our
folklore and customs, in addition to religious origins, and it must be
investigated. Given this, numerous sources, including the works of Tafsir and
Hadith experts on the subject, were consulted, and the subject was thus
researched from the standpoint of Tafsir studies. Anti-aliasing has been
demonstrated through research. As a result, some people's claims about the
absence of the evil eye or its superstitions are neither scientific nor religious
in nature. It is also a mistake to believe such people because they cannot
provide solid evidence that this phenomenon does not exist.
As the title suggests, the focus of the study is the presence of the evil eye
and its place in religious and mythical sources. Furthermore, given the
importance of researching the issue through the lens of literature and folklore,
we have included the ideas expressed in classical poets' poems and proverbs.
Keywords: evil eye, religious texts, mythological thinking, classical
sources
Çapa tövsiy etdi: f.f.d. .S.Niyazov
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“MQALAT L-SLAMYYN VA XTLAF L-MUSALLN”
SR SLAM MZHBLR TARXNN KLASSK
MNBLRNDN BR KM
Nilufr lkbrzad,
Azrbaycan lahiyyat nstitutu
Dinin tarixi v flsfsi ixtisasnn doktorant
nilufaralakbarzadeh@gmail.com
XÜLAS
slam mzhblri tarixinin elm kimi formalamaa balad vaxtdan
bugündk mzhblri aradran bir çox sr qlm alnmdr. Bu srlrd
mzhblrin tsnifat üslub v metod baxmndan bir-birindn frqlnir. Xüsusil klassik mnblrd rastladmz subyektiv yanama mzhblr haqqnda
tam doru v skiksiz mlumat almamza mane olur. Bel ki, müllifin bir
trfdn mnsubu olduu mzhbi ön plana çxarmas, digr trfdn, müxalif
olduu mzhblr haqqnda qrzli fikirlr söylmsi bu cür ilkin hmiyyt
malik olan mnblrin etibarlln übh altnda qoymudur.
Bu mqald ilk olaraq, ri klamnn qurucusu, elc d slam mzhblri tarixinin ilk dövr mülliflrindn biri olan bülhsn l-rinin hyat
haqqnda qsa mlumat verildikdn sonra, keçirdiyi düünc mrhllri v
mzhb dyidirmsin sbb olan amillr aradrlr. Bunun ardnca onun öz
dövründ mövcud olan bütün etiqadi fikir ayrlqlarnn ardcl olduu
mzhbi mdh etmdn, obyektiv kild qeyd ald “Mqalat l-islamiyyin
va ixtilaf l-musallin” adl srinin bzi sciyyvi xüsusiyytlri, mzmunu,
hmiyyti v rinin mzhblrin tsnifind istifad etdiyi metodlar
inclnir. Mqald bu srin trfsiz üslubu v elmiliyi il növünün nadir
nümunlrindn hesab olunduu qeyd edils d, bzi çatmazlqlarna v zif
nöqtlrin d tmas edilir.
Açar sözlr: Mzhb, l-|ri, mqalt l-islamiyyin, mzhblrin tsnifat.
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nsanlarn ardcllar olduqlar dini frqli kild qavramalar nticsind
ortaya çxan mzhb reall, demk olar ki, bütün dinlr tarixind mövcuddur. slam cmiyytind d Peymbrin vfatsonras iqtidar problemi, elc
d sonrak dövrlrd ba vern ictimai-siyasi proseslr; etiqadi msllrin
anlalmasndak fikir ayrlqlar “mzhb” ad verdiyimiz bir sra qruplamalarn meydana glmsin sbb olmudur.
Mzhblrin ortaya çxma sbblri, yaranma tarixi, fikirlrini ehtiva
edn çox sayda srlr yazlmdr. Bu srlr bir-biri il istr firqlrin say,
istrs d tsnif edilm metodlar baxmndan uyunluq tkil etmir. Digr trfdn, mzhblrin hr biri özünün haqq din üzrind olduunu, müxaliflrinin is doru yoldan azdn düünmüdür. Mzhb mnsublarnn bir-birlrini bu kild qavramas, tbii olaraq, klassik dövr qaynaqlarnda mzhblrin tsnifi mslsin tsirsiz ötümmi v adçkiln mnblrdki mlumatlarn obyektivliyin kölg salmdr.
Bu mqald sas mqsdimiz bülhsn l-rinin “Mqalat l-islamiyyin” srinin slam mzhblri tarixinin klassik mnblri içrisind hans
mövqey malik olduunu akar etmkdir. Bunun üçün mqalatn, onu sahnin
digr srlrindn frqlndirn xarakteristik xüsusiyytlrini, tsnifetm metodlarn aradrmaa çalacaq.
Mqald sas mnb kimi mqalatn alman tdqiqatçs Helmut Ritter
trfindn tdqiq ediln v 1980-ci ild Viesbadend iq üzü görn nri
istifad edilmidir. ri il bal mlumatlar is bn sakirin “Tbyin”i, bn
Xllikann “Vfyat”, Sübkinin “Tbqat”, bn Ndimin “Fihrist”i v s.
kitablardan ld edilmidir. Bundan lav, Diyant slam Ensiklopediyasnn
mövzu il laqli mqallrin, Corc Makdisi (George Makdisi), Montqomeri
Vatt (W. Montgomery Watt), Helmut Ritter, Henri Korbin (Henry Corbin)
kimi bzi Qrb mülliflrinin srlrin müracit olunmudur.
rinin hyat
Sünni klamnn n tannm simalarndan biri olan bülhsn l-rinin hyat haqqnda mlumatlar mhdud saydadr. Msudinin v Tbrinin
srlrind onun barsind heç bir informasiyaya rast glinmir (Allard 1981,
457). ri haqqnda n detall v geni mlumatlar bn sakirin “Tbyin”
adl srindn ala bilirik.
rinin sl ad li b. smayl b. bi Bir shaq b. Salim b. smayl b.
Abdullah b. Musa b. Bilal b. bu Bürd b. bu Musa Abdullahdr (bn sakir
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1929, 34; Sübki, 347; bn Xllikan 1994, c.3, 284). Hkm hadissind mam
lini tmsil edn ymnli shab bu Musa l-rinin soyundan gldiyi
üçün (bn sakir 1929, 36) “ri” nisbsi il tannr. Bzi mnblrd is
haqqnda bn bi Bir dey bhs olunur (bdülhmid 1995, 444, bn Ndim,
257). Doum v ölüm tarixlri müxtlif mnblrd frqli killrd göstrils d, h.260-c ild (m. 873-874) ild Bsrd doulduu v 324-cü ild (m.
936) Badadda vfat etdiyi qbul edilir.
Sünni aild doulan ri önc atasndan, atasn itirdikdn sonra is
onun vsiyyti üzrin hli-hdis alimlrindn olan Yhya b. Zkriyy sSacidn drs almdr. Anasnn mötzil alimlrindn olan bu li l-Cübbai il evlnmsindn sonra onun himaysin keçmi v ondan klam elmini
öyrnmidir (bdülhmid 1995, 444). Sonralar sünni doktrinalar Mötzil
metodlar il müdafi edrk (Watt 1985, 64) hli-sünnnin düünc tarixind yeni cr açmasnda iki ayr qütbd yer alan müllimlrdn drs almasnn
böyük rolu olmudur.
Mötzildn ayrlmas v sbblri
Gnclik dövrünü bir mötzili olaraq keçirn ri mzhb içind Cübbainin yerin elmi mübahislr qatlacaq (bn sakir 1929, 91) qdr seçiln bir
mövqey glmidir. Tqribn, 40 il yaxn mötzili qalm (Sübki, 347) v
Mötzilnin fikirlrini smimi kild müdafi etmi olsa bel, bir cüm günü
Bsr mscidind minbr çxaraq Mötzildn ayrlb hli-sünny qoulduunu v hmd b. Hnblin tmsil etdiyi slf etiqadn mnimsdiyini açqlamdr. (bdülhmid 1995, 444). Bu hadis bel nql olunur: “O, kürsüy
çxd v uca ssl bel dedi: “Mni tanyan tanyr. Tanmayanlara is özümü
tantdrram: mn filanks olu filanksm. Qurann mxluq olduunu, Allah
göz il görmyin mümkün olmayacan, pis mllrin öz mllrimizdn
olduunu demim. ndi tövb edib günahlar trk edirm v mötzily qar
çxram” (bn Ndim, 257).
rinin mzhb dyidirmsini bzn gördüyü bir sra yuxularla, bzn
d mülliminin onu narahat edn suallara qnatbx cavab ver bilmmsi
il laqlndirirlr. Rvaytlr gör, mzhb dyidirmdn önc o, bir neç
df Peymbri (s) yuxusunda görmüdür. Bu rvaytlrin birind Peymbr (s) zehnindki bzi problemlr cavab tapa bilmyn rinin yuxusuna
glrk, ona “Sünntimdn yap”, – deyir (bn sakir 1929, 39). Digr bir
rvaytd is ri Rsulullah (s) Ramazan aynn vvli, ortas v sonu
olmaqla üç df yuxuda görmü v bunun nticsi olaraq klam trk etmdn
hli-sünn qidsini müdafi etmy balamdr (bn sakir 1929, 42-3).
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M.Vatt (M.Watt) bu hekaylrin rmzi xarakter dadn, htta feili bir
hqiqtinin d ola bilcyini vurulayr (Watt 2017, 405). M.Allardn qnatin gör is rvaytlr arasnda ziddiyytin olmas onlara tam kild etimad
etmyi çtinldirir (Allard 1981, 468). Rvaytlrin hqiqi olmayb, müyyn mqsdlrl uydurulduunu qeyd ednlr d vardr (Bdvi 1997, 497).
Mnblrd “ixvai sls” (“üç qarda”) problemi d rinin mzhb
dyidirmsinin digr sbbi kimi göstrilir. Bel ki, Mötzilnin salah-aslah
görüünü qbul etmyn ri müllimi Cübbaiy biri kafir, biri mömin, digri is uaq ikn öln üç qardan axirtdki aqibti il bal sual verir. Cübbai
möminin cnntd, kafirin chnnmd, uan is min-amanlqda olacan
deyir. “gr uaq möminin drcsin yükslmk ists, ona icaz verilrmi?” sualna Cübbai mömin qardan cnnti qazanmaq üçün çox ibadt etdiyini, uan is bel bir ibadtinin olmadn sas gtirrk, “Yox” cavab
verir. Bunun ardnca, gr uaq “Nöqsan mnd deyil, mni yaatmadn v
mn itat etmk qüdrti vermdin”, – deyrs, Cübbai yaayaca halda üsyan edcyini v zaba layiq olacan bildiyin gör, Allahn onun üçün n
doru olan etdiyini bildirir. Bu halda ri kafir olan qardan niy onun deyil, tkc kiçik qardann yaxln istmsi bard Allaha etiraz ed bilcyini bildirdikd Cübbai onu dlilikl günahlandrr. ri is qarlnda
“Xeyr, lakin eyxin deyilck sözü qalmayb”, – söylyrk onu susdurur (bn
Xllikan 1994, c.4, 267-268; Sübki, 356).
Vatt burada Cübbainin deyil, Badad mötzilsin mxsus bzi xslrin
görüünün hdf alndn yazr. Bununla brabr, hekaynin gec ortaya
çxdn, bn sakir trfindn nql edilmdiyi halda, Sübkid ona rast glindiyini d bildirir. Hmçinin eyni hekay daha vvl ridn bhs olunmadan
Qzali trfindn mötzil görüünün tnqidi üçün istifad olunmudur (Watt
2017, 406).
Bu mzhb dyiikliyinin arxasnda sosial sbblr d ola bilr. Hmin
dövrd slam cmiyyti rasionall tmsil edn mötzil v nassa tam bal
olan mühafizkar hli-hdis arasnda ikiy ayrlmd. Bir trfd mücrrd
frziyylri il mötzil, digr trfd mötzili rasionalizm reaksiya olaraq
münasibtlrini daha da srtldirn lfzçilr (literalist) var idi. Bellikl,
rinin mzhb dyimsi – mruz qald köklü dyim – hm xsi problemlrini hll etmk niyyti il, hm d bölünmü cmiyyt çxlmaz vziyytdn bir qurtulu yolu tqdim etmk qtiyyti il izah olunmaldr (Corbin
1993, 113).
Mötzildn ayrldqdan sonra qlm ald ilk sr qbul ediln “lban”d ri Allahn kitab, Peymbrin sünnsi, elc d shab, tabein
v hdis imamlarndan nql edilnlrin yolunda olduunu v hmd b. Hn-
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blin görülrini qbul etdiyini bildirir (ri, 8). Sonrak srlrind onun
metodundan tamamil frqlnn qli istidlal metodunu ttbiq etmsi rinin
mzhb dyidirdikdn sonra hli-sünnnin ilk klamçlar hesab olunan küllabilr içind özün yer tapdn demy sas verir. Küllabilik içind öz sistemini quran ri daha sonra maturidilikl paralel inkiaf edn düünc mktbinin sasn qoymudur. rinin hmd b. Hnbl balanmasnn sbbi
kimi is Mihn dövründn sonra onun hli-sünn içind etibarl mövqey
glmsi göstrilir.
Mqalatul-islamiyyin va ixtilaful-musallin
Bzi mnblrd ad “Mqalatul-muslimin” (bn sakir 1929, 131; Bdvi 1997, 527) kimi keçn bu sr slam mzhblri tarixinin tml qaynaqlarndan biri hesab olunur. Burada “islamiyyin” sözü “müslman olduunu
iddia edn”, “özünü slama nisbt vern” mnalarna glir. srin tam adn
dilimiz “slama nisbt edilnlrin görülri v namaz qlanlarn ixtilaflar”
klind trcüm etmk mümkündür. Adndan da göründüyü kimi, burada
özün slam din olaraq seçmi qruplarn fikirlri v qibl hli arasndak ixtilafl msllr cmldirilmidir.
srin müqddimsind ri bel yazr:
“Hqiqt budur ki, dinlri bilmk v onlar bir-birindn frqlndirmk
istyn xsin mzhblri v doktrinalar (mqalat) bilmsi labüddür. Doktrinalar haqqnda nql edn, mzhblr v dinlri tsnif edn insanlarn bzilrinin skik mlumat verdiyinin, müxalifinin sözünü nql etdikd shv yol verdiyinin; bzilrinin müxalifini gözdn salmaq niyyti il öz nqlind bilrkdn yalan söyldiyinin; ixtilaf ednlr barsind nql etdiyi rvayti diqqtl
aradrmadnn, öz müxalifinin sözlrin dlili grkli edcyi znniyl bzi
eylri lav etdiyinin ahidi oldum. Bu da rbbani alimlrin v doru il
yanl ayrd ed biln zkal xslrin üslubu deyildir. Bu gördüklrim mni
doktrinalar uzunçuluq v çoxlua yol vermdn müxtsr kild rh etmy vadar etdi. Mn d Allahn yardm v qüvvsi il bunun rhin balayram” (ri 1980, 1).
Burada o, mqalat yazmaqda mqsdini açq kild ifad etmidir. Mqalat mülliflrinin tssübkelik sbbindn obyektivlikdn knara çxmalar, müxaliflrinin fikirlrini skik v ya yanl nql etmlri rini narahat
etmi, öz dövrün qdr gln mzhblrin fikirlrini detall kil tqdim
etmk üçün bu sri qlm almdr.
Müqddimdn gtirdiyimiz iqtibasa bir daha nzr salsaq, srin üslubu
haqqnda fikir sahibi ola bilrik. Bel ki, özündnöncki mqalat kitablarnda
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mövcud olan qüsur v skikliklrdn bhs etdikdn sonra, ari bunun hqiqi
elm sahiblrinin yolu olmadn qeyd edir v srini çox uzatmadan qsa
kild yazacan bildirir. Müllifin hli-sünnnin görülrini sadaladqdan
sonra bunlara qatldn qeyd etmsi (ri 1980, 297), bzn görülri nql
etdikdn sonra ifrat hesab etmsi sbbindn “Allah onlarn dediklrindn
ucadr” klind fikir bildirmsi (ri 1980, 41, 288, 573) kimi istisna mqamlar çxmaqla sr mühakimdn v tssübkelikdn knar, trfsiz üslubunu qoruyub saxlaya bilmidir.
arinin mqalat n vaxt, daha dqiq desk, mzhb dyidirdiyi dövrdn vvl, yoxsa sonra yazmas mübahisli msllrdndir. Bzi tdqiqatçlara gör, srin böyük bir qismi rinin mötzili olduu dövrd qlm alnb (Bosworth 1987, 702). Makdisi d kitabn birinci hisssinin sonunda
nnçilr (traditionalist) sdaqtini açq kild ifad edn müllifin ikinci
hissdki frqli mövqeyin iar edrk, onlarn eyni dövrd yazlmad
qnatin glmidir (Makdisi 1963, 27). Mqalatn üç ayr srdn tkil
olunduunu düünn Allarda gör is slam firqlrinin fikirlrinin bitrf
izah olan birinci sr v “Klamn inc msllri” haqqnda olan ikinci sr
arinin mötzili olduu dövrd yazlm, sünniliy keçidindn sonra is
qismn dyidirilmidir (Watt 2017, 408).
Bzi tdqiqatçlar Mqalatn üç fsildn ibart olduu qnatin gls d
(Corbin 1993, 113; Ritter 1993, 391), sr, slind, iki fsildn ibartdir
(Onat 2003, 406; Bdvi 1997, 524). Birinci fslin vvlind Peymbrin
vfatndan sonra müslmanlar arasnda ortaya çxan ilk ixtilaflar, Bni-Said
sqifsind ba vernlr, Osman ibn fvann öldürülmsindn sonra doan
ixtilaflar, li ibn bu Talibin imamti barsindki fikir ayrlqlar, Sffeyn
sava v xvaricin ortaya çxmas (ri 1980, 2-5) kimi msllrdn
ycam kild bhs olunur. Bunun ardnca “l-Klam fil-Clil” (Klamn
ümumi msllri) adlandrlan hiss glir. Burada ri slama aid ediln
mzhblrin v alt qollarnn adlarn sadalayaraq, onlarn sas fikirlrindn
ümumi kild bhs edir. Bu fsli müllifin klama dair problemlri mzhb
çrçivsind aradrd “l-Klam fid-dqiq” (Klamn inc msllri) adl
ikinci fsil izlyir. Birinci fsild haqqnda danlan msllrin bir çoxu
burada tkrarlanr.
ri digr mülliflr kimi, slam toplumunun 73 firqy ayrlacan v
yalnz birinin nicat tapacan xbr vern “73 firq” hdisini tsnifatnda sas
götürmmi, aid olduu mzhbin hr hans bir görüün müxalif olanlar
müstqil bir firq kimi qeyd etmidir. Birinci fsild mzhb mrkzli tsnifat
izlnilmi, lakin birinci fslin mötzildn bhs ediln qismind v ikinci
fsild bütövlükd mözvu mrkzli tsnifat aradrlmdr.
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Firqlrin sayna glinc, ri müslmanlarn on firqy ayrldn qeyd
edir: i, xvaric, mürci, mötzil, chmiyy, dirariyy, nccariyy, bkriyy, amm, shabul-hdis, küllabiyy. Amm firqsi bunlar içrisind yer alsa
da, srboyu ad yalnz bir yerd çkilir (ri 1980, 565).
i firqsi Qaliyy, Rvafiz v Zeydiyy olmaqla üç ana qola ayrlr. bu
Bkr ibn bu Quhafnin v Ömr ibn l-Xttabn imamtini qbul etmdiklrin gör “Rafiza” ad veriln firqy, hmçinin li ibn bu Talibin imamtin dair nass olduunu söyldiklri üçün imamiyy d deyilmidir (ri
1980, 16-17). Bunlardan qaliyynin on be (qaliyynin alt qollarndan biri
olan httabiyy özü d 5 alt firqy ayrlr v bunlarn da hr biri qaliyynin
alt qolu hesab olunur), rvafiz/imamiyynin iyirmi dörd, Zeydiyynin is alt
qola bölünmsi il ümumilikd, qrx be i firqsi qeyd edilir. ri liy
tabe olmayanlar da tlbini trk etdiyi üçün lini d tkfir edn bu Kamilin
shabn – kamiliyyni imamiyydn saymamdr (ri 1980, 17).
Hakm raz olduu üçün li ibn bu Talibi tkfir edn xvaricin zariqa, ncdiyy, ataviyy, acarid, füdeykiyy, sufriyy, baziyy adl firqlri
sadalanr. Bunlardan Acarid on be, ibaziyy is dörd firqy bölünür. Qeyd
edk ki, müllif i (qaliyy istisna olmaqla) v xvarici firqlr ayrdqdan
sonra, aralarndak ixtilafl msllri qeyd edrk onlar yenidn tsnif edir.
Mürci haqqnda danarkn ri birbaa mövzu mrkzli tsnif keçid
alr v onun iman, küfr, günah, v s. mövzularda neç firqy bölündüyünü
qeyd edir, daha sonra is hr bir firqnin görülrini nql edir. Msln, iman
mslsind Mürci on iki, küfr mslsind alt, günahlarn böyük olubolmamas, Allahn kafirlri chnnmd bdi saxlamas kimi mövzularda iki,
qibl hlindn olan günahkarlarn chnnmd bdi qalmas mövzusunda be
firqy ayrlr (ri 1980, 132, 141, 143, 148, 149).
srin mötzildn bhs edn qismind müllif mzhb mrkzli yanamadan tamamil uzaqlam, mzhbin bzi qrup v xslrinin fikirlrini
mövzular altnda vermidir. Burada firq ad çkmk yerin fikirlrin nisbt
verildiyi xslrin adlarn qeyd etmidir. rinin mötzili keçmiindn xbr vern bu qisim birinci fslin, tqribn, yarsn hat edir. Baqa sözl desk, mötzil haqqnda n geni v etibarl mlumatlar ala bildiyimiz mnb
hesab olunur.
Müllif chmiyy, dirariyy, hüseyniyy (nccariyy), bkriyy, shabulhdis v küllabiyynin görülrini alt qruplara bölmdn tk firq klind
zikr edir. Burada Allahn cisimlr hülul etmsini caiz görn “nüssak” adlandrlan bir topluluun görülrin d yer verilir (ri 1980, 288). shabulhdis v hli-sünnnin fikirlrini qeyd etdikdn sonra, müllif bunlara qatldn v qbul etdiyini bildirir (ri 1980, 297). Digr firqlrin fikirlrini
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nql edrkn heç bir dlil yer vermyn ri burada bzn nqli dlillr d
gtirmidir (ri 1980, 290-292). Daha sonra hli-sünn klamnn ilk
tmsilçilrindn biri olan Abdullah ibn Sid ibn Küllab l-Qttann fikirlrin
yer verilir. Küllabiyydn sonra Züheyr l-sri v bu Muaz t-Tümninin
görülrin qsaca tmas edilmsi il birinci fsil sona çatr.
kinci fsil, rinin öz tbiri il desk, “insanlarn dqiq (dqiqul-klam)
mövzusundak ixtilaflar” (ri 1980, 300) adlanr. Daha önc qeyd etdiyimiz kimi, bu qisim klamn mübahisli msllrin hsr olunmudur. Burada
cismin mahiyyti, cövhr v araz, cismin parçalanmasnn imkan, hrktli
v ya sükunt halnda olmas, Yerin dayanmas, elc d insan, ruh, nfs,
hyat, hissiyyat, bqa-fna, trk, idrak, irad, yuxu, cin, eytan, iblis, sehr v
s. kimi mövzulara yer verilir. Bunun ardnca hkm hadissi, Osman ibn
fvann imamti v qtli, linin imamti, bu Bkrin imamti v ümumiyytl, imamt bhsi üzrind durulmudur. Sirat, mizan, fat, cnnt, chnnm, böyük v kiçik günahlarn balanmas, tövb kimi mövzulara toxunduqdan sonra ri Allahn ad v siftlri mövzusundak fikir ayrlqlar v
Quran haqqnda ixtilaflara tmas edrk kitab sonlandrr.
Obyektivliyi sbbindn kifayt qdr hmiyytli mnb hesab olunan
mqalatn bzi çatmazlqlar da mövcuddur. Mlum olduu kimi, ri
fikirlri hli-sünnd frqlnn hr qrupu ayrca firq hesab etmi v bu da
firq saynn artmasna sbb olmudur. Bu mlumat çoxluu is öz növbsind, nizamszlq meydana gtirmidir. rinin bzn firqlr, bzn d
mövzulara gör tsnifat aparmas, mlumatlarn tez-tez tkrar edilmsi srin
oxunaqllna mnfi tsir göstrn baqa amillrdndir (Gömbeyaz 2005,
117-120).
Ntic
rinin mqalat slam mzhblri tarixi mnblri içrisind hmiyytli mövqey malikdir. Kitabn yazlmasnda sas mqsd slam dini daxilind yaranm firqlr haqqnda oxucuya doru mlumat vermkdir. Eyni zamanda, özündnvvlki mülliflrin tssübkeliyini tnqid edn ri firqlrin görülrini nql edrkn trfsiz olmaa çalmdr. Kitab daha çox
tsviredici xüsusiyyt dayr. sr iki fsildn ibartdir. Kiçik bir müqddimdn sonra bütün sas firqlrin alt qollar v fikirlri il birg qeyd olunduu “l-Klam fil-Clil” adlanan birinci fsil glir. Bunun ardnca gln “lKlam fid-Dqiq” adlanan ikinci fsild hmin firqlr arasndak ixtilafl
klam msllrindn bhs edilir. srin ikinci fsli klam kitab tssürat
balayr. Birinci fsild, sasn, mzhb mrkzli, ikinci fsild is mövzu
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mrkzli tsnifat izlnmidir. Oxunmasn çtinldirn bzi amillrin olmasna baxmayaraq, elmiliyi v adtn, qoruyub saxlaya bildiyi neytrall saysind mqalat slam mzhblri barsind dqiq v obyektiv mlumatlar ala
bildiyimiz nadir srlrdn biridir.
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Nilufar Alakbarzadeh
‘MAQALAT AL-ISLAMIYYIN WA IKHTILAF AL-MUSALLIN’
AS ONE OF THE CLASSICAL SOURCES OF THE HISTORY OF
ISLAMIC DENOMINATIONS
ABSTRACT
Scholars disagree on the divine attributes, a contentious branch of
discourse science. To summarize all these ideas, according to Abu Isa at"Asmaul-husna," attributes of Allah are divided into three categories: essential
names, names related to creation and existence, and names related to human
beings. Because of the subjective approach, especially in classical sources, it
is impossible to obtain entirely true and complete information about the sects.
Thus, the author's highlighting of the sect to which he belongs, while
expressing biased opinions about opposing denominations, casts doubt on the
credibility of such important sources.
After providing a brief overview of Abu-l-Hasan al-life Ash'ari's as the
founder of the Ash'ari Kalam and one of the first authors of the History of
Islamic Sects, this article examines the stages of his thinking and the factors
that led to his conversion. It subsequently examines some of the
characteristics, the content, the significance, and methods used by Ash’ari in
classifying the sects in his work named ‘Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf alMusallin’ in which he objectively recorded all the religious differences of his
time, without praising the sect to that he was affiliate. Although the article
emphasizes that this work, with its neutral style and scientific character, is one
of the rare examples of its kind, it also discusses some of its shortcomings and
weaknesses.
Keywords:
denominations,
classification of the denominations
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ÖZET
lk dönem slam tarihinin dinî-siyasî etkileri bakmndan en çok tartlan
olaylarndan biri olan, ayn zamanda Hz. Peygamber’in torununun ehit edilmesi sebebiyle Müslüman halklarn asrlarca hüzün ve acyla and olaylarn
banda gelen Kerbelâ vak’asyla ilgili kaleme alnan eserlerin ilk örnekleri,
Hz. Hüseyin’in ehadetine götüren süreci tarihî olay olarak ele almakta ve
erken dönem slam tarihçiliinin özelliklerini tamaktadr. Zamanla
Maktelü’l-Hüseyn’ler tarihî eser olma özelliini kaybederek Müslüman halklarn özellikle sûfî çevrelerince rabet gören tarihî-edebî eserlere çevrilmiler.
Bu süreçte Arapça yazlan ilk makteller doal olarak dier halklarn maktel
geleneinin oluumunda önemli rol oynamtr. Tespit edilebilen ilk örnekleri
XIV. yüzyla ait olan Türkçe makteller, Türklerin slamlama sürecine paralel
olarak Arapça maktellerle birlikte, Farsça örneklerinin de etkisinde kalmlar.
Bunun en açk göstericilerinden biri, erken dönem Arapça maktellerde
rastlanmamakla birlikte, Farsça maktellerde karlalan ehrbânu bint
Yezdicerd’in Kerbelâ olay balamnda Türkçe maktellerde de zikredilmesidir. Bu açdan bakldnda, genel anlamda Müslümanlar için Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hüseyin’in soyunu devam ettiren olunun, özel olarak mâmiyye’nin 4. imâm Ali b. Hüseyin Zeynelâbidîn’in annesi olduu ileri sürülen ehrbânû’yla ilgili Arapça, Farsça ve Türkçe belli bal maktellerdeki bilgiler temelde önemli farkllklar içermektedirler. Bu aratrmada ehrbânû’yla
ilgili maktellere farkl ekilde yansyan bilgilerin kayna olarak slamî literatürdeki veriler aratrlacaktr.
Anahtar kelimeler: slam tarihi, Kerbelâ, Hz. Hüseyin, ehrbânû, maktel
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Hz. Peygamber’in Ehl-i Beyt’ine duyduklar sevgi sebebiyle torunu Hz.
Hüseyin’in Kerbelâ’da ehîd olmasnn ansna yazlan ve mezhebinden
bamsz olarak asrlarca Türk toplumlarnda okunan maktellerin içerik ve
uslup açsndan farkl örnekleri bulunmaktadr. Etkisinde kalnan kaynak metin açsndan Kenan Özçelik Türkçe maktelleri balca olarak Yûsuf- Meddâh’n (ö. XIV. yüzyl) Maktel-i Hüseyin’inin ve Hüseyin Vâiz-i Kâifî’nin
(ö. 910/1504-1505) Farsça kaleme ald Ravzatü’-ühedâ’nn örneinde
yazlanlara ayrmaktadr (Özçelik, 2011: 274). Genel çerçevesi açsndan
karlatrldnda Yûsuf- Meddâh’n maktelinin, anahatlaryla Arapça en
mehur maktel olarak bilinen Ebû Mihnef Lût b. Yahyâ’ya nisbet edilen (ö.
157/773-74) Maktelü’l-Hüseyn’i örneinde yazld söylenebilir. Dolaysyla,
Türkçe maktellerin içerik ve uslup açsndan kaynak metin olarak Arapça’dan
Ebû Mihnef’in ve Farsça’dan Kâifî’nin maktelleri etkisinde kaleme alnd
düünülebilir. Ebû Mihnef’in maktelinin olay kurgusu etkisinde kaleme
alnd düünülmekle birlikte, Yûsuf- Meddâh’n maktelinde de Farsça
maktel etkisi olduu yadsnamaz. Bunun en açk örnei, kapsam, uslup ve
içerik olarak farkl özellikleri bulunan Türkçe maktellerin iki farkl türünün
ortak yönlerinden biri olarak ahs kadrosunda Hz. Hüseyin’in ei, soyunu
devam ettiren tek olu Ali b. Hüseyin Zeynelâbidîn’in annesi olarak ehrbânû
bint Yezdicerd’in yer almasdr. Konuyla ilgili makalesinde Elnura Azizova
ehrbânû’yla ilgili olay kurgusu açsndan Türkçe maktelleri kendi içerisinde
üç farkl ksma ayrmaktadr (Azizova, 2021: 219-230). Bu tasnife göre,
Yûsuf- Meddâh’n Maktel-i Hüseyn’i, dolaysyla Ebû Mihnef’in Maktelü’lHüseyn’inin etkisinde yazlan Türkçe maktellerdeki ehrbânû baz çocuklarn
sava meydannda, yeni doan bebeini meakkatli Dmak yolculuunda
kaybeden, geri kalan çocuklarn koruyup kollamaya çalan ve yolculuk srasnda hastalanarak vefât eden bir anne, bu anlamda trajedinin anne simgesidir
(Özçelik 2008, 260-261, 273, 289-292, 323; Gülsüm 2019, 140, 168-169,
181-182; Yüksel 2012, 94, 102, 122-124, 145; Deirmenci 2009, 64, 77-78,
83; Hac Nûreddîn Efendi 2012, 96, 108, 121). Kâifî’nin Ravzatü’-ühedâ’s
etkisindeki Türkçe maktellerde Hz. Hüseyin’in ei ve çocuunun annesi olmas balamnda ehrbânû’yla ilgili veriler büyük oranda Kâifî’nin makteline
uygun olmakla birlikte (Güngör 1987, 325, 347, 424, 450, 451, 452; Câmi-i
Rûmî (Msrî), 289a, 305a, 359b, 381a-383a; Özçelik 2016, 370, 469-470,
490-492; Eren 2014, 309-310, 353-354, 532, 580-581, 586.), Fars kimliine
özel vurgu yaplmamas açsndan Farsça orijinalinden ayrlmaktadr. Ravzatü’-ühedâ’nn Türkçe çevirilerinde Yezdicerd b. îrûye’nin kz ehrbâ-
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nû’nun Sâsânî hanedannn devamcs olarak Hz. Peygamber’in her iki torununun soyunu devam ettiren özelliinden bahsedilmemekte, “peygamberlikle
melikliin birlemesine” vesile olduu gündeme getirilmemektedir. Sabir
Saykalî’nin Ravzatü’-ühedâ’s örneinde üçüncü grup Türkçe makteller,
ehrbânû’yla ilgili önemli ölçüde destans bir olay kurgusuna sahiptir. leride
görülecei üzere ehrbânû balamnda Hz. Ömer-Hz. Ali kartl üzerine
kurulmu rivayetin Sünnî edisyondan geçirildii bu maktellerde Hz. HüseyinYezîd arasndaki ilikiler siyâsî boyuttan kiisel adavete indirilmi, olunun
veliahtl dolaysyla Muâviye b. Ebû Süfyân gündeme getirilmemi, Hz. Ali
Sâsânî hanedan üyelerinin katlinde ortak olarak görülmü, Hz. Ömer ehrbânû ve Hz. Hüseyin’in nikahn kymtr (Saykalî 2004, 244-259; Altunmeral
2010, 74-76; Azizova 2021, 232).
Rivayetlerin ravi silsilesiyle aktarld, olaylarn sebep ve sonuçlar açsndan, ayn zamanda olay kurgusu ve ahs kadrosuna göre benzer özellikler
tayan ilk Arapça maktellerde ehrbânû’dan bahsedilmemektedir. Bilakis,
Arapça maktellerde Kerbelâ olayna katlm kadnlar arasnda Ali-Fâtma evladna ait kadnlarn rolü vurgulanmakta, Hz. Hüseyin’in ehid edilmesinin
ardndan çadrlarn yamalanmas srasnda, Kûfe’de Ubeydullah b. Ziyâd’n
huzurunda, Dmak yolculuunda, Yezîd’in saraynda ve Medîne’ye dönüte
bu kadnlardan bahsedildii görülmektedir. Mezhebinden bamsz olarak
Ebû Mihnef (ö. 157/773-774), Ebü’l-Ferec el-sfahânî (ö. 356/967), bn Tâvûs
(ö. 664/1266), bn Nemâ Hillî (ö. 645/1247-48) gibi müelliflerin II.VII./VIII.-XIII. yüzyllara ait Arapça maktellerinde Kerbelâ’da bulunan Ehl-i
Beyt kadnlar, Zeyneb bint Ali bata olmak üzere Ümmü Külsûm, Rukiyye,
Sükeyne vs. gibi Ali-Fâtma evladna mensup olup (Ebû Mihnef 1391, 129133, 154-155; Taberî 1967, 5/446-447, 452, 456-457; sfahânî 1946, 115-116;
bn Tâvûs 1993, 140-141, 147, 151, 167-169, 181, 220; bn Nemâ el-Hillî
1406, 49, 69 vd), Hz. Hüseyin’in ei veya Ali b. Hüseyin Zeynelâbidîn’in
annesi olarak ehrbânû’dan (veya erken dönem kaynaklarnda geçen dier
isimlerinden) sözedilmemektedir. ranl alim bn ehrâûb’un (ö. 588/1192)
Hz. Hüseyin’in biyografisi balamnda Kerbelâ olayna geni yer verdii
Menâkibü Âl-i Ebî Tâlib isimli eseri Hz. Hüseyin’in ei olarak Sâsânî hükümdarnn kz ehrbânû’yla ilgili aktard bilgiler, Kerbelâ olay balamnda
Arapça kaynaklarda konunun ele alnd ilk örneklerden biri olarak deerlendirilebilir. Eserde yer alan bilgilere göre, Hz. Ömer döneminde Medine’ye
getirilen Fars esirler arasnda bulunan Yezdicerd’in iki kz Hz. Ali tarafndan
özgürlüe braklm, birisini olu Hz. Hüseyin, dierini oulluu Muhammed
b. Ebû Bekir’le evlendirilmitir (bn ehrâûb 1991, 4/55-56). ehrbânû’nun
Kerbelâ sonrasnda Kûfe’ye götürülen dier Ehl-i Beyt üyeleri arasnda
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bulunmadn kaydeden bn ehrâûb, Hz. Hüseyin’in ehadetinin ardndan
kendisini Frat sularna atarak öldürdüünü nakletmektedir (bn ehrâûb
1991, 4/121). ahs kadrosunda ehrbânû’ya özel yer veren son yüzyllara ait
baz Arapça makteller ise Fâzl Derbendî (Derbendî 1994, 3/133-138) ve
Abbâs Kummî (Abbas Kummî 1992, 476-479, 611-613) gibi Türk-Fars kültür
çevrelerinde yetien, mâmiyye mensubu gayri-Arap din alimleri tarafndan
telif edilmitir.
Arapça örneklerinden farkl olarak, belli bal Farsça maktellerde Ali b.
Hüseyin Zeynelâbidîn’in annesi olarak tarihî-menkibevî bir ehrbânû imajnn
önemli bir yeri bulunmaktadr. Örnein, Hüseyin Vâiz-i Kâifî’nin Ravzatü’ühedâ’s ve Safevî döneminin mehur eyhülislam Muhammed Bâkr
Meclisî’nin (ö. 1110/1698) Cilâ’u’l-‘uyûn’u gibi belli bal Farsça maktellerin
ahs kadrosunda ehrbânû etkin bir konuma yerletirilmi Sasanî prensesidir.
Aralarnda yaklak iki asrdan fazla bir süre bulunan her iki Farsça maktelde
ehrbânû’yla ilgili üzerinde durulan en önemli ortak nokta, Farslarn seçilmilii konusudur. Her iki makteldeki yaklama göre, ehrbânû’nun Hz.
Hüseyin’le evlilii Arabn en faziletlisi olan Benî Hâim’le Acemin en faziletlisi olan Farslar birletirmi, ayn ekilde Ali b. Hüseyin Zeynelâbidîn “peygamberlikle meliklii birletiren” veya “bnü’l-hiyarateyn” anlay üzerinden
takdîm olunmutur (Kâifî 1390, 713-716; Meclisî 827). Bununla birlikte, bu
makteller yakndan incelendiinde ehrbânû’nun hayatyla ilgili bilgilerin
temelde birbiriyle çelitii görülmektedir. Cilâu’l-‘uyûn’un ehrbânû’su Ali
b. Hüseyin Zeynelâbidîn’i doururken vefat ederken, Ravzatü’-ühedâ’nn
ehrbânû’su Kerbelâ’ya katlmtr. Meclisî’nin ehrbânû’su asîl bir Sâsânî
prensesidir. Kendisi güzelliiyle Medineli Arap kzlarn hayran brakm, Hz.
Peygamber, Hz. Fatma ve Hz. Ali’nin manevî klavuzluuyla Hz. Hüseyin’le
evlenmi, genel kabule göre 38/659 ylnda gerçekleen (Klavuz 2013,
44/365) Ali b. Hüseyin Zeynelâbidîn’i dourduktan sonra vefat etmi ve bu
süreç zarfnda her türlü Arap saldrsna kar dokunulmazl korunmutur
(Meclisî, 826-833). Kâifî’nin ehrbânû’su ise maktelin okunduu halk kitleleriyle arasnda empati kurulan garîb bir Sâsânî prensesidir. Kendisi olu Zeynelâbidîn’in doumundan yaklak 20 sene sonra, 61/680 ylnda vukû bulan
Kerbelâ olayna kadar yaam, Kerbelâ srasnda ve Dmak yolculuunda
Ehl-i Beyt’le birlikte ac çekmitir (Kâifî 1390, 510-623. Kr. Azizova 2021,
232-233).
Bu aratrmada Farsça ve Türkçe maktellerde Ali b. Hüseyin Zeynelâbidîn’in annesi olduu ileri sürülen, fakat erken dönem Arapça maktellerde hakknda herhangi bir bilgiye rastlanmayan ehrbânû bint Yezdicerd’le ilgili
erken dönem Arapça kaynaklardaki veriler deerlendirilecektir.
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1. slamî Literatüre göre Ali b. Hüseyin Zeynelâbidîn’in Annesinin
Kimlii
Ali b. Hüseyin Zeynelâbidîn’le ilgili biyografik bilgi veren en erken tabakât yazarlarndan bn Sa’d’n (ö. 230/845) kaydettii bilgiler Hz. Hüseyin’in
soyunu devam ettiren tek erkek çocuunun annesinin Gazâle olarak isimlendirilen ümmü veled olduu, Hz. Hüseyin’in vefatndan sonra onun mevlâs
Zübeyid’le evlenerek Abdullah ibn Zübeyid’i dourduu, böylece Abdullah
ibn Zübeyid’le Ali b. Hüseyin’in anne bir karde olduuna dair verilerle snrldr (bn Sa‘d 2001, 7/209). bn Sa’d, Gazâle’nin ümmü veled olduunu
kaydetmekle birlikte, memleketinden ve meneyinden sözetmemektedir.
bn Sa’d’n sunduu bu bilgiler, yaklak bir kuak sonra dilci ve tarihçi
bn Kuteybe (ö. 276/889) tarafndan detaylandrlarak aktarlmaktadr. elMa‘ârif isimli eserinin Hz. Ali’nin soyuna ayrd ksmnda bn Kuteybe, Hz.
Hüseyin’in soyunu devam ettiren yegane olu olarak Ali el-Asgar’n annesinin “söylenenlere göre Sindli olduunu, Sülâfe veya Gazâle olarak isimlendirildiini, Hz. Hüseyin’den sonra mevlâs Zübeyd’le evlenerek Ali b. Hüseyin’le anne bir karde olan Abdullah ibn Zübeyd’i dourduundan” bahsetmektedir. bn Kuteybe’nin ekledii detay sadece Zeynelâbidîn’in annesinin
ismi ve meneyi/memleketi konusundaki farkllkla ilgili deil, ayn zamanda
Hz. Hüseyin’den sonra evlendiine dair de ek bilgi içermektedir. bn Kuteybe’nin Ali b. Muhammed ve Osmân b. Osmân’n râvî silsilesiyle aktard bu
bilgiye göre, Ali b. Hüseyin annesini mevlâsyla evlendirmi, bir cariye azad
ederek kendisi onunla evlenmitir. Bu bilgilere göre, dönemin Emevî halifesi
Abdülmelik’in (685-705) durumu eletiren mektubuna cevap olarak Ali b.
Hüseyin “müslümanlar için üsveyi-hasene olan Hz. Peygamber’in de Safiyye’yi azad ederek evlendiini, evlatl Zeyd’in boad halasnn kz Zeyneb’le evlendiini” örnek olarak vermitir (bn Kuteybe 1981, 214-215).
bn Kuteybe, Ali b. Hüseyin’in annesinin ümmü veled olduuna dair bilgiyi Araplarn fazileti üzerine yazd Fazlu’l-‘Arap isimli eserinde de tekrarlamaktadr. Köle bir kadnn dourduu Hz. smâil’in soyundan gelmeleri,
ayn zamanda köle kadnlardan doan çocuklar sebebiyle Araplar “ebnâu’llahnâ” olarak aalayan döneminin Acemlerine kar soyluluun babadan
geçtiini savunan bn Kuteybe, câriyelerin halifeler ve hayrllar dourduunu
yazmakta ve bu soylulara Ali b. Hüseyin b. Ali, Kâsm b. Muhammed b. Ebû
Bekir ve Sâlim ibn Abdullah ibn Ömer b. Hattâb’ örnek vermektedir. bn
Kuteybe’nin Basral ünlü dilci el-Asma‘î’den (ö. 216/831) aktard ek bilgiye
göre, cariyelerle evlenmeyi ho karlamayan Medineliler, isimleri zikredilen
üç halife torunu doduktan sonra esir kadnlarla evlilie üstünlük vermeye
balamlardr (bn Kuteybe 1998, 48). bn Kuteybe’nin köle kadnlardan
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doduklarn belirttii, fakat annelerinin soyuyla ilgili herhangi bir ek bilgi
vermedii bu üç halife torununun özellikle ilk ikisi, ileride bahsedilecei gibi
baz kaynaklarda son Sâsânî hükümdar III. Yezdicerd’in (632-651) esir alnm kzlarndan doan çocuklar olarak gösterilmektedir.
III./IX. yüzyl kaynaklar arasnda bn Sa’d ve bn Kuteybe’den farkl
olarak Hüseyin ibn Ali’nin annesinin III. Yezdicerd’in kz olduunu belirten
kaynaklar da bulunmaktadr. Meselâ, Fars meneli ve mâmiyye mensubu
olduu kabul edilen Ya‘kubî (ö. 292/905) Târîh eserinde Kerbelâ olaynn
ardndan Hz. Hüseyin’in evlatlarndan bahsederken Ali el-Asgar Zeynelâbidîn’n annesinin Harâre bint Yezdicerd olduunu, Hz. Hüseyin tarafndan
Gazâle olarak isimlendirildiini kaydetmektedir (Ya‘kubî, 1964: 2/233).
bn Funduk adyla mehur Beyhakî’ye (ö. 565/1169) ait edilen Lübâbü’lensâb isimli eserin özel bir faslnn Ali b. Hüseyin’in annesiyle ilgili ihtilafl
rivayetlere ayrlmas, konuyla ilgili rivayetlerdeki farkllklarn müellifin döneminde artarak devam ettiini göstermektedir. Zeynelâbidîn’in annesinin
ismi konusunda ihtilaf bulunduunu bildiren müellif, kendi dönemine kadar
konuyla ilgili dil ve neseb âlimlerinin aktard bilgileri deerlendirmektedir.
Zeynelâbidîn’in annesinin ismiyle ilgili çeitli görüler olduunu söyleyen
Beyhakî, VI./XII. yüzyla kadarki neseb bilginlerinin naklettiklerini derleyerek aktarmaktadr. Bu çerçevede müellif, Ali b. Hüseyin’in annesiyle ilgili
Aynî’nin “Sülâfe”, Kâd Ebü’l-Hasan el-Cürcânî’n “Cûde”, Abdullah b. Mus
‘ab b Zübeyr’in “Helvâ”, brâhim el-Cündî’nin “Selâme”, Ebû Ubeyd’in
“Sülâfe”, Muhammed b. Kâsm et-Temîmî’nin “âh Âferîd”, Zübeyr b.
Bekkâr ve Hiâm b. Muhammed Kelbî’nin “ehrbânûye”, Vâhidî’nin “ehrbânûye” (Acemler arasnda) ve “Sülâfe” (Araplar arasnda) ismi üzerinde
durduklarn kaydetmektedir (Beyhakî 1990, I/347-348). Eserde Hz. Ali’nin
Yezdicerd’in kzna “ehrbânû” isminin Arapça çevirisi olan “Seyyidetü’lbeled” adn verdiine dair rivayetin farkl bir versiyonuna da yer verilmektedir. Bu rivayete göre Hz. Hüseyin’in Yezdicerd’in kzyla izdivacn tebrik
için giden Hz. Ali, kzn isminin “Keyhân Bânuye” olduunu ve “Dünya ve
âhiret hanm” anlamna geldiini örenmi. Hz. Ali “Dünya ve âhiret hanmnn Resûlullâh’n kz Fâtma olduunu” söyleyerek onu “Seyyidetü’l-beled”
adlandrm, insanlar da ona ehrbânûye demiler (Beyhakî 1990, I/349).
Lübâbü’l-ensâb’daki bilgilere göre dönemin neseb alimlerinin konuyla ilgili ihtilaf ettikleri bir dier husus, Ali b. Hüseyin’in annesinin hür veya köle
olduu konusudur. Bu balamda Beyhakî, brâhim el-Cündî bata olmak
üzere bir sra ensâb aliminin onun parayla alnm ümmü veled, Aynî’nin
onun Sindli bir ümmü veled, Abdullah b. Mus’ab’n ümmü veled, Kâd Ebü’lHasan el-Cürcânî’nin Cürcân esirlerinden Nûcân’n kz olduuna dair
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kaytlarn zikreder (Beyhakî 1990, I/348). Hz. Hüseyin’in elerinin isimlerini
sralarken ilk ehrbânû’nun ismini zikreden müellif, onu Hz. Hüseyin’in alt
erkek çocuundan ikisinin (Ali Asgar ve Abdullah’n) ve dört kzndan ikisinin (her ikisi küçükken vefat eden Zeyneb ve Ümmü Kulsûm’un) olmakla,
toplam on çocuundan dördünün annesi olarak göstermektedir (Beyhakî 1900,
I/349-350). Ali b. Hüseyin’in annesinin ne zaman vefat ettiine dair Beyhakî’nin döneminde de devam eden ihtilaf konusuna müellifin cevab onun Zeynelâbidîn’i doururken vefat ettii, Zeynelâbidîn’in evlendirdii söylenilen
kadnn kendisini büyüten câriye olduu eklindedir (Beyhakî 1990, I/352).
Buraya kadar aktarlanlardan varlan sonuç, Ali b. Hüseyin Zeynelâbidîn’in annesinin ismi ve meneyi bata olmak üzere kimliiyle ilgili erken dönem slamî literatürdeki bilgilerin farkllk arzettii, fakat gayr-i Arap kökeni
üzerinde ittifak edildiine dair genel kabuldür.
2. slamî Literatüre göre III. Yezdicerd’in Kznn Esir Alnd
Dönem ve artlar
Ali b. Hüseyin Zeynelâbidîn’in annesinin ismi ve meneyiyle ilgili olduu
gibi, ne zaman ve hangi artlarda Hz. Hüseyin’le evlendiine dair bilgiler
açsndan da kaynaklarda farkl rivayetlere rastlanmaktadr. Bu rivayetler
arasnda snâaeriyye’nin sistematik hadis çalmalarnn öncülerinden olan ve
kendisi on birinci imâma yakn dönemde yaam Ebû Ca‘fer Saffâr elKummî’nn (ö. 290/903) Besâ’irü’d-derecât isimli eserinde aktard rivayet
özellikle önem arzetmektedir. Rivayeti önemli klan husus, sadece detayl
bilgiler içermesi deil, Zeynelâbidîn’in olu, beinci imam Muhammed elBâkr’a (ö. 114/733) isnad edilmesidir. Bu rivayete göre “Yezdicerd’in kz
Ömer’in huzuruna getirildii zaman Medine’ye dahil olurken ehrin kzlar
kendisini seyretmek için toplanm, câmi onun yüzünün yla aydnlanmtr. Kz, Ömer’i gördüü zaman yüzünü kapam ve Farsça “Hürmüz’ün bir
Í Í Î Í  ¥¬ ©¹§Ú¬ Ê) demitir.” Ömer kendisini aaladn düügünü olmad!” (áº§¤
nerek sinirlenmi ve kz azarlam. Emîrü’l-mu’minîn’in (Ali b. Ebû Tâlib)
Ömer’e “bu, senin için deil, onu brak, müslümanlardan dilediini seçsin ve
onu seçtii ahsn ganimet malndan hesapla” demesi üzerine halife ona
seçmesini söylemi ve kz elini Hüseyin ibn Ali’nin bana koymutur.
Emîrü’l-mu’minîn’in sorusu üzerine isminin “Cihânâh” olduunu söyleyince, o, “hayr, ehrbânû” deyerek deitirmi ve olu Hüseyin’i: “Ey Ebû
Abdullah, o, sana dünyann en hayrl insan olacak olunu douracaktr” sözleriyle müjdelemitir.” (Saffâr Kummî, 1/593-594).
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Eserin “mamlarn bütün dillerde konuabildii” isimli faslna uygun olarak Kummî’nin argüman olarak gösterdii bu rivayette Hz. Ali’nin ehrbânû/
âhzenân ile arada mütercim olmakszn Farsça konutuunun vurgulanmas
dnda (Beyhakî 1990, 1/346-347), yukarda bahsedildii üzere özellikle
Farsça ve Türkçe maktellerde gelitirilmi Hz. Hüseyin ve ehrbânû’nun evliliinin olay kurgusunun temelini oluturacak bilgiler de bulunmaktadr. Dier
taraftan isminin Hz. Ali tarafndan verilmesi ve ehrbânû’nun kendi rzasyla
Hz. Hüseyin’i seçmesi gibi detaylar da bahsi geçen olayla ilgili rivayetlerin
farkl versiyonlar ile karlatrlmas açsndan önemlidir. Nitekim ayn
rivayet, mâmiyye’nin temel hadis külliyat saylan Kütüb-i Erba‘a’nn
birincisi olan el-Kâfî isimli eserinde Küleynî (ö. 329/941) tarafndan Nasr b.
Müzâhim, Amr b. imr, Câbir yoluyla Ebû Ca‘fer’den aktarlmaktadr. Küleynî’nin rivayetinde önceki versiyona eklenmi detaylara da rastlanmaktadr: 1)
Ali b. Hüseyin Zeynelâbidîn’in Allah’n iki seçkin milletinden, Araplarn en
hayrls olarak Benî Hâim’den ve Acemlerin en hayrls olarak Farslardan
doduu; 2) Ali b. Zeynelâbidîn’in Kisrâ ve Hâim arasnda en faziletli ahs
olmasyla ilgili tâbiûn dönemi airi Ebü’l-Esved ed-Düelî’ye (ö. 69/688)
nisbet edilen msra (Küleynî 1363, I/466-467).
Küleynî’den yaklak yarm asr sonra, Kütüb-i Erba‘a’nn ikinci
kitabnn müellifi bn Bâbeveyh eyh Sadûk (ö. 381/991) sekizinci imam Ali
er-Rza’nn (ö. 203/819) biyografisi üzerine yazd ‘Uyûnü ahbâri’r-Rzâ
isimli eserinde Zeynelâbidîn’in annesiyle ilgili seleflerinin aktardndan farkl bir rivayetten bahsetmektedir. Bu rivayete göre, mâm Rza Horasan’dayken
çada Fars meneli Sehl b. Kâsm Nûcânî’yle konumasnda aralarnda
akrabalk ba bulunduunu söylemi, Sehl’in bu akrabaln nereden kaynaklandn sormas üzerine u olay nakletmitir: “Abdullah ibn ‘Âmir b.
Küreyz Horasan’ fethettii zaman Acemlerin meliki Yezdicerd b. ehriyâr’n
iki kzn esir alarak Osmân b. Affân’a göndermitir. Osman onlardan birini
Hz. Hasan’a, dierini Hz.Hüseyin’e vermi. Kzlarn her ikisi doum yaptklarnda vefat etmiler. Hz. Hüseyin’e verilen kz Ali b. Hüseyin’i doururken
vefat etmi. Zeynelâbidîn’e daha sonra babasnn “ümmü veled”lerinden birisi
bakm. Zeynelâbidîn büyüyünceye kadar onu kendi annesi sand gibi, insanlar da böyle bilmi ve daha sonra onun annesini evlendirdiini iddia etmiler. Fakat o, böyle bir ey yapmam, annesi olarak bildii kadn evlendirme
sebebi ise, kendisine evlenmek isteini sormas üzerine olumlu cevap almas
olmutur (eyh Sadûk, 2/135-136). eyh Sadûk’un rivayetini önemli ekilde
önceki rivayetlerden farkl klan hususlar bulunmaktadr: 1) Olayn Hz.
Osman döneminde vukû bulmas; 2) III. Yezdicerd’in iki kznn Hz. Ali’nin
iki oluna verilmesi; 3) kzlarn isimlerinin zikrolunmamas; 4) En önemlisi,
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kzlarn doum yaptklar zaman vefat etmeleri. Bu rivayette öncekinden farkl olarak ehrbânû özelinde Hz. Ömer-Hz. Ali kartlndan bahsedilmedii
gibi, sadece Hz. Hüseyin’le deil, ayn zamanda Hz. Hasan araclyla da
Fars hanedan ailesiyle akrabalk kurulduu gösterilmektedir. Ayrca, eyh
Sadûk’un aktard rivayetle, Zeynelâbidîn’in annesinin Hz. Hüseyin’in vefatndan sonra evlendii ve kendisiyle anne bir karde dourduu konusunda da
bn Sa’d ve bn Kuteybe’nin aktard rivayetler ehrbânû’nun hayatyla ilgili
rivayetlerdeki farkll ortaya koymas açsndan önemlidir.
mâmiyye’nin bir dier önemli hadis alimi eyh Müfîd’in (ö. 413/1022)
el-râd isimli eserinde konuyla ilgili aktard bilgiler de ismi geçen ahslar
ve zaman açsndan farkl unsurlar tamaktadr. eyh Müfîd eserinin Hz.
Hüseyin’den sonraki imâma ayrd faslnda Ali b. Hüseyin’in annesinin
isminin âhzenân bint Yezdicerd b. ehriyâr b. Kisrâ olduunu yazmakta,
ehrbânû olarak da isimlendirildiini eklemektedir. Hz. Ali’nin Dou bölgelerine vali olarak gönderdii Hüreys b. Câbir el-Hanefî’nin Yezdicerd b. ehriyâr b. Kisrâ’nn iki kzn kendisine gönderdiini kaydetmektedir. Hz.
Ali’nin olu Hüseyin’le evlendirdii âhzenân Zeynelâbidîn’i dourmu,
Muhammed b. Ebû Bekir’le evlendirdii ismi zikredilmeyen ikinci kz ise
Kâsm’ dourmu, böylece, Zeynelâbidîn ve Kâsm teyze çocuklar olmular
(eyh Müfîd 2008, 2/137). Kaynak, olayn Hz. Ali döneminde vukû bulduunu, Yezdicerd’in iki kznn Hz. Ali ile Hz. Ebû Bekir’in oullaryla evlendirildiini kaydetmekte, fakat kzlarn âkbetiyle ilgili detaya yer vermemektedir. Ayn rivayet daha erken döneme ait bir kaynakta, Ebû Nasr el-Buhârî’nin Sirru’s-silsileti’l-‘aleviyye adl eserinde Ali b. Hüseyin’le ilgili biyografik bilgi verilirken geçmektedir. el-râd’da “Hanefî” olarak geçen vâlînin
nisbesi, bahsi geçen eserde “Cu‘fî” eklindedir (Ebû Nasr el-Buhârî 1381, 31).
III. Yezdicerd’in kzyla Hz. Hüseyin’in evlendirilmesi olaynn Hz.
Ali’nin halifelii döneminde vukû bulduuna dair eyh Müfîd’in rivayetindeki bilgi, daha erken dönem baz kaynaklarda, fakat kzn Hz. Ali’ye evlilik
önerisinde bulunduu eklindeki farkl olay kurgusuyla geçmektedir. III./IX.
yüzyln ansiklopedik alimi Dîneverî (ö. 282/895) Ahbâru’t-tvâl isimli eserinde Hz. Ali’nin atad valilerden Hüleyd ibn Kâs’n Horâsân’a yaklat zaman Nîsabûr halknn isyân ettiini ve Kâbil’den gelen Kisrâ kzn balarna
geçirdiini bildirmektedir. syân yatran Hüleyd, Kisrâ’nn kzn Hz. Ali’ye
göndermi. Hz. Ali kza olu Hz. Hasan’la evlenmeyi önermise de, kz “Ba
üzerinde baka birisinin olduu birisiyle evlenmem. ayet sen istersen, seninle evlenirim” cevabn vermitir. Hz. Ali yal olduunu gerekçe göstererek
kendisine denk olacak fazilet sahibi Hz. Hasan’la evlenmesini tekrarlasa da,
onu kararndan vazgeçirememitir. O srada Nersâ isimli Irak dihkanlarndan
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birisi, kendisinin bölgenin ilerigelenlerinden olduunu, Yezdicerd’in kzyla
akrabalk ba bulunduunu söyleyerek onunla evlenmek istediini bildirmise de, Hz. Ali kzn özgür kararnn önemli olduunu, diledii ahsla evlenebileceini söylemitir (Dîneverî, 153-154). Yezdicerd’in kznn son karar
hakknda herhangi bir bilginin bulunmad bu rivayette Hz. Hüseyin’i seçmesinden, Zeynelâbidîn’in kendisinde Araplarla Acemlerin faziletini birletirmesinden bahsedilmemektedir.
Dîneverî’nin çada bir dier ünlü dil âlimi Müberred (ö. 286/900), Zeynelâbidîn’in faziletiyle ilgili öncekine benzer olay kurgusu bulunan bir rivayete yer vermektedir. O, el-Fâzl adl eserinin “Büyüklerin fazileti hakknda”
isimli faslnda Ali b. Hüseyin’in faziletlerinden bahsederken annesinin Yezdicerd’in kz olmas sebebiyle onun “iki hayrlnn olu” (zü’l-hiyarateyn) adlandrldn kaydetmekte ve bunu Hz. Peygamber’e nisbet edilen “Allah’n
mahlukat arasnda iki hayrldan biri Araplardan Kurey, dieri Acemlerden
Farslardr” eklindeki sözlerle açklamaktadr. Müberred’in Basral ünlü dilci
Asmaî’den (ö. 216/831) aktard bilgilere göre, Yezdicerd’in kz yüz esir
kzla birlikte Hz. Ali’nin huzuruna getirilir. Hz. Ali sahabîye kendisine iyi
davranlmasn tavsiye eder ve olu Hüseyin’le evlenmesini önerir. Yezdicerd’in kz kabul etmeyerek Hz. Ali’nin kendisiyle evlenmek istediini bildirir. Önceki rivayette olduu gibi Hz. Ali olunun gençliinin kendisiyle evlenmek için daha câzip bir neden olduunu söylese de, Yezdicerd’in kz benzer ekilde “efendisi olan birisi benim gibisine efendilik edemez” cevabn verir (Müberred, 1995: 106). Dîneverî’nin aktard rivayette olduu gibi, sonuçta Yezdicerd’in kznn Hz. Ali’nin bu veya dier olunu seçtiine dair
herhangi bir kayt bulunmamakla birlikte, yukarda zikrolunduu gibi Müberred’in aktard bilgiler Zeynelâbidîn’in Araplarla Acemlerin faziletlilerini
birletirmesi, “zü’l-hiyarateyn” olmas balamndadr. Müberred bu rivayetin
devamnda Araplarn izzetini, Acemlerin becerilerini birletirdikleri sebebiyle
esir kadnlardan doan çocuklardan daha zeki kimsenin olamayacana dair
melez çocuklarn üstünlüü ile ilgili Hz. Ömer’in sözlerini de nakletmektedir
(Müberred 1995, 106).
Beyhakî’nin Lübâbü’l-ensâb’nn özel bir faslnn Ali b. Hüseyin Zeynelâbidîn’in annesiyle ilgili ihtilafl rivayetlere tahsis edilmesi, konuyla ilgili
rivayetlerdeki farkllklarn müellifin döneminde artarak devam ettiini göstermektedir. Eserde Arap nesrinin ustadlarndan Ebû Hayyân et-Tevhîdî’den
(414/1023) aktarlan rivayetin yukarda deinilen daha erken versiyonlarla
karlatrlmas, tarihî süreç içerisinde yaplan deiiklikleri ve eklemeleri takip etme açsndan önemlidir. Bu rivayette Yezdicerd’in iki kznn Hz.
Ömer’in huzuruna getirildii, büyük kzn sert konumasna sinirlenen halife-
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nin, Hz. Ali tarafndan ikna edildii ve kzlarn kendi rzalaryla e seçmelerinin önerildii gibi daha önceki rivayetlerde görülen olay kurgusu sadece
tafsilatl anlatmyla deil, ayn zamanda farkl detaylaryla da temâyüz etmektedir. Meselâ kzlarn sadece Ehl-i Beyt’le evlenmek istediklerini bildirmeleri, Hz. Ali önerildii zaman Fâtmatü’z-Zehrâ’nn yerine geçmenin doru
olmad, çok evlenip-boanmas sebebiyle Hz. Hasan’n adaylnn hükümdar kzlar için uygun olmadn, bir kzn Hz. Hüseyin’i, dierinin ise Muhammed b. Ebû Bekir’i seçtii aktarlmakta, ayrca Hz. Ali’nin kendi cüppesini büyük kza örtü yapt, aralarnda geçen diyaloga Selmân Fârisî’nin tercümanlk yapt gibi detaylar da eklenmektedir (Beyhakî 1990, I/346-347).
Hiâm b. Muhammed el-Kelbî’den naklen Yezdicerd’in iki kznn Hüreys ibn
Câbir el-Cu’fî tarafndan ele geçirilerek Hz. Ali’ye veya Hz. Osmân’a gönderildiine dair farkl rivayetlere de yer veren müellif, Hz. Osman döneminde
Yezdicerd’in Merv’de müslümanlarn eline geçmesinden sonra kznn da esir
alndnn tarihçilerin çounluunca kabul edildiini bildirmektedir (Beyhakî
1990, I/348-349).
III.-VI./IX.-XII. yüzyllarn farkl mezheplere mensup slâm alimleri tarafndan aktarlan yukardaki rivayetler, Ali b. Hüseyin Zeyneâbidîn’in annesinin Hz. Hüseyin’le evlendii zaman ve artlar, ayrca vefat ettii dönem gibi
önemli konularla ilgili dönemsel ve bölgesel dinî, siyasî, sosyal ve kültürel
durumuna bal olarak farkl yaklamlar sergilendiini göstermektedir.
Sonuç
Erken dönem slam literatürü incelendiinde, Kerbelâ’da ehit olmu Hz.
Hüseyin’in soyunu devam ettiren tek erkek çocuu olarak Ali b. Hüseyin
Zeynelâbidîn’in annesinin kimliiyle ilgili bilgilerin olunun biyografisiyle
ilgili veriler çerçevesinde, ayn zamanda kaynan yazld dönemin dinîsiyasî içerikli baz polemiklerini aydnlatmas açsndan anlaml detaylarla
birlikte ele alnd görülmektedir. Kendisinin ümmü veled olmas hususunda
ihtilaf bulunmamakla birlikte, ismi, memleketi, hür veya köle olmas gibi
hususlarda kaynaklarda ittifak bulunmamaktadr. Öte yandan kendisinin hangi
halifenin döneminde ve hangi artlarda esir alnd, esirlik sürecinde kimler
tarafndan nasl muamele gördüü, Hz. Hüseyin’le kendi rzasyla evlendii
veya evlendirildii, kendisiyle birlikte kaç kzkardeinin esir alnd, onlarn
kimlerle evlendirildii ve sözkonusu evliliklerden kimlerin doduuna dair
bilgilerde de kaynaklarda farkllk bulunmaktadr. Hayatyla ilgili çelikili
bilgiler arasnda Ali b. Hüseyin’i doururken vefat ettii veya Kerbelâ’dan
sonra evlenip evlenmediine dair rivayetler de zikredilebilir.
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Dier taraftan, ehrbânû’yla ilgili bilgiler sadece olu Zeynelâbidîn’in
biyografisiyle snrl kalmam, bir taraftan câriyeden doan Hz. smâil’in
devamclar olmalar sebebiyle uûbiyye’nin küçük gördüü Araplarn
faziletini savunma; “ümmü veled”lerden doan çocuklarn sosyal statüsü,
melez çocuklarn faziletleri, dier taraftan Ali b. Hüseyin’in Fars hanedan
ailesinin, dolaysyla bütün Farslarn akrabas olmas, buna bal olarak
Farslarn Araplarla birlikte seçilmi iki halk olduu, Farsça’nn Hz. Ali
tarafndan da konuulduu gibi Arap veya Fars üstünlüünün savunulduu
etnik ve kültürel balaml konularla da kaynaklara yansmtr.
Konuyla ilgili kaynaklarda dikkat çeken hususlardan bir dieri, Sâsânî
hanedan ailesinden esir olarak ele geçirilen kadnlarla Hz. Ali arasnda çeitli
balamda diyaloglarn yaanmasdr. Farkl olay kurgusu üzerinden anlatlan
bu olaylarn en önemli ortak yönü, Hz. Ali tarafndan Sâsânî hanedan üyesi
kzlara özel bir sayg gösterildiinin vurgulanmasdr. Detaylar farkllk arzeden bu rivayetlerde Hz. Ali’nin oullarndan biriyle evlendirmek istedii hükümdar kznn, halife olmas sebebiyle kendisiyle evlenmeyi önerdiini,
fakat kabul edilmediini, Hz. Osman’n Medine’ye ganimet olarak gönderilen
bu kzlar Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’le evlendirdii, Hz. Ali’nin halife olarak
Hz. Ömer’in gazabndan kurtard hükümdar kzlarn Hz. Hüseyin ve
Muhammed b. Ebû Bekir’le evlendirdii vs. gibi çelikili bilgiler yer almaktadr.
Sonuç olarak, Türkçe maktellerde Hz. Hüseyin’in ismiyle zikredilen tek
ei, çocuklarnn annesi olarak geçen ehrbânû’nun maktellerde takdim edildii gibi III. Yezdicerd’in kz olmas hususunda ilk dönem slam tarihi kaynaklarndaki bilgiler kesinlik arzetmekten uzaktr. Dier taraftan maktel geleneinin ilk türünü oluturan erken dönem Arapça Maktelü’l-Hüseyn’lerde de
Hz. Hüseyin’in gayr-i Arap eiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmemektedir.
Bu da, siyasî ve millî sebeplerle Fars kültür çevrelerinde yaylm ehrbânû
imajnn, Türklerin slamlamas sürecinde bu kültürden etkilenmesi sonucu
Türkçe maktel geleneine dahil edildii ihtimalini güçlendirmektedir. ehrbânû örnei, maktel geleneinin tarihî süreç içerisinde çeitli millî, dinî ve
kültürel unsurlardan etkilenerek önemli ölçüde deitirilip dönütürüldüünü
ve pekçok menkibevî unsur içeren edebî özellikler kazandn göstermektedir.

Türkçe Maktellerin Fars Prensesi Arapça Kaynaklarda: Tarih Ve Destan kileminde... 179

KAYNAKÇA
Altunmeral Mehmet vd. (2010). “Bir Maktel-i Hüseyn Örnei”. Sûfî
Aratrmalar – Sufi Studies 1/1, (61-105).
Azizova Elnura. (2021). “Kisrâ Sarayndan Kerbelâ Sahrasna: Millî-Dînî
Kimlik Unsuru ve Tarihî-Menkibevî Figür Arasnda Maktellerde ehrbânû”,
Bilimnâme, 44 (1), (209-240).
Beyhakî Ebü’l-Hasan Ali b. Zeyd. (1990). Lübâbü’l-ensâb ve’l-elkâb
ve’l-a‘kâb, thk. Seyyid Mehdi Recâî. 2 Cilt. Kum: Âyetullâhi’l-‘Uzmâ elMar‘aî.
Beyhakî Ebü’l-Hasan Zâhirüddîn Ali b. Zeyd. (1990). Lübâbü’l-ensâb
ve’l-elkâb ve’l-a‘kâb. thk. Seyyid Mehdi Recâî. 2 Cilt. Kum: Âyetullâhi’l‘Uzmâ el-Mar‘aî.
Buhârî Ebû Nasr. (1381). Sirru’s-silsileti’l-‘aleviyye. Necef: Haydariyye.
CÂM- RÛMÎ (MISRÎ), Sa‘âdetnâme. Millet, Ali Emiri Trh., 000326,
1a-411a.
Deirmenci Zühre. (2009). Der Beyân-i Sergüzet-i mâm Hüseyin.
Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek
Lisans Tezi.
Dîneverî Ebû Hanîfe. Ahbâru’t-tvâl, thk. ‘Abdülmünîm Âmir. yy.ty.
Ebû Mihnef Lût b. Yahyâ. (1391). Maktelü’l-Hüseyn ve masra‘u ehli
beytihi ve ashâbihi fî Kerbelâ. Kum: Menûrât-i Rzâ.
Eren Hulusi. (2014). Dârendeli Kâtipzâde Bekâyî-Maktel-i Hüseyn:
nceleme-Tenkitli Metin-Sözlük Dizin. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
Fâzl Derbendî, Aa bn Abid ibn Ramazan. (1994). ksîru’l-‘ibâdât fî
esrâri’-ehâde. thk. eyh Muhammed Cumabâdî. 3 Cilt. Manama: irketü’lMustafâ li’l-hademâti’s-sakâfiyye.
Gülsüm, Mehmet Akif. (2019). Yahyâ Bin Bahî’nin Maktel-i Hüseyin
adl mesnevisi: nceleme ve metin. Krklareli: Krklareli Üniversitesi, SBE,
Yüksek Lisans Tezi.
Güngör eyma. (1987). Fuzulî: Hadikatü’s-Sü‘eda, Ankara: Kültür ve
Turizm Bakanl Yaynlar.
Hac Nûreddîn Efendi (2012). Maktel-i Hüseyin. haz. Mehmet Karaarslan.
stanbul: Önsöz Yaynclk.
Hillî bn Nemâ. (1406). Müsîrü’l-ehzân va münîrü sübüli’l-ecân. Kum:
Matba‘atü’l-Emîr.
bn Kuteybe, Ebû Muhammed. (1981). el-Ma‘ârif, thk. Servet ‘Ukkâe.
Kâhire: Dârü’l-Ma‘ârif.

180

Din aradrmalar 1 (6), 2021

bn Kuteybe, Ebû Muhammed. (1998). Fazlu’l-‘Arab ve’t-tenbîh ‘alâ
‘ulûmihâ. thk. Velîd Mahmûd Hâlis. Ebûzabî: el-Mecmaü’s-Sekâfî.
bn Sa‘d, Ebû Abdullah Muhammed. (1421/2001). Kitâbü’t-Tabakâti’lKebîr, thk. Ali Muhammed Ömer. 10 cilt. Kâhire: Mektebetü’l-Hancî.
bn ehrâûb, Reîdüddin Muhammed. (1412/1991). Menâkbu Âli Ebî
Talib, thk. Yûsuf el-Bekâ’î. 4 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Edvâ.
bn Tâvûs Ali b. Mûsâ. (1414/1993). el-Lühûf fî katle’t-tüfûf. Beyrut:
Müessesetü’l-‘ilmiyyi li’l-matbû‘ât.
sfahânî Ebü’l-Ferec (1946). Mekâtilü’t-Tâlibiyyîn. thk. es-Seyyid Abbas
Ahmed Sakr. Beyrut: Dârü’l-Ma‘rife.
Kâifî Mevlânâ Kemâlüddîn Hüseyin b. Alî-i Beyhakî. (1390). Ravzatü’ühedâ. thk. Hasan Zülfikârî – Ali Tasnimi. Tahran: Mu‘în.
Klavuz, Ahmet Saim. (2013). “Zeynelâbidîn”, TDV slam Ansiklopedisi.
c. 44, s. 365-366, stanbul: TDV Yaynlar.
Kummî Abbas ibn Muhammed Rza. (1992). Nefesü’l-mehmûn fî musîbeti
Seyyidine’l-Hüseyni’l-Mazlûm. Beyrut: Dârü’l-Mehecceti’l-beydâ.
Küleynî Ebû Ca‘fer. (1363). el-Usûl mine’l-Kâfî. thk. Ali Ekber elGaffârî. 2 Cilt. Tahran: Dârü’l-Kütübi’l-slâmiyye.
Meclisî Muhammed Bâkr b. Muhammed Takî. (ty). Cilâu’l-‘uyûn. thk.
Seyyid Alî mâmyân), Kum: yy.
Müberred Ebü’l-Abbâs Muhammed b. Yezîd. (1995). Kitâbü’l-Fâzl ve’lmefzûl. thk. Abdülazîz el-Meymenî, Kâhire: Dârü’l-kütübi’l-Msrî.
Özçelik Kenan (2008). Yûsuf- Meddâh ve Maktel-i Hüseyn: nceleme –
Metin – Sözlük. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi.
Özçelik Kenan. (2011). “Lâmiî Çelebi’nin Kitâb- Maktel-i Âl-i Resûl’ü”.
Bursal Lâmiî Çelebi ve Dönemi Sempozyumu 2011: Bursa (ed. Bilal Kemikli
– Süleyman Erolu), 273-279, Bursa: Bursa Büyükehir Belediyesi.
Özçelik Kenan. (2016). Ak Çelebi: Ravzatü’-ühedâ tercümesi:
nceleme – metin. stanbul: Dou Kütüphanesi.
Saffâr Kummî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Hasan. (t.y.). Besâirü’d-derecât fî
fazâili Âl-i Muhammed, thk. Müessesetü’l-mâmi’l-Mehdî. 2 Cilt. Kum: ‘timâd.
Saykalî Sâbir. (2004). Ravzatü’-ühedâ. Haz. Sayfuddin Sayfullah ve
Davud Hunziker. Takent: Maveraünnehr.
eyh Müfîd, Ebû Abdullah bnü’l-Mu’allim Muhammed. (1429/2008). elrâd fî ma’rifeti hücecillâhi ‘ale’l-ibad. 2 Cilt. Beyrut: Müessese Âli Beyt ve
ihyâu’t-turâs.
eyh Sadûk, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Ali b. Hüseyin. (ty).‘Uyûnü
ahbâri’r-Rzâ. 3 Cilt. yy.

Türkçe Maktellerin Fars Prensesi Arapça Kaynaklarda: Tarih Ve Destan kileminde... 181

Taberî Muhammed b. Cerîr. (1967). Târîhü’t-Taberî: Târîhu’l-ümem ve’lmülûk, thk. Muhammed Ebü’l-Fadl brâhîm. 11 Cilt. Beyrut: Dârü Süveydân.
Ya‘kubî Ahmed b. shâk b. Cafer. (1384/1964). Târîhu’l-Ya‘kubî. 3 Cilt.
Necef: Mektebetü’l-Haydariyye.
Yüksel Yahya. (2012). Nevruz Bin sa’nn Manzume-i Kssa-i Kerbelas:
Varak 70a-139b. Ordu: Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek
Lisans Tezi.

i.f.d., dos. Elnur zizova
TÜRKDLL MQTLLRN FARS AHZADS RBC
MNBLRD: TARX V DASTAN DLEMMASINDA
HRBANU BNT YEZDGRD
XÜLAS
lk dövr slam tarixinin dini v siyasi tsirlrin gör n çox mübahisli
hadislrdn biri olan, hmçinin Mhmmd peymbrin nvsinin hid
edilmsi sbbindn müslman xalqlarnn srlr boyu kdr v hüznl yad
etdiyi hadislrin ilklrindn olan Krbla olay il laqdar yazlan ilk srlr, Hzrt Hüseynin hadtin aparan proseslrdn tarixi hadis zminind
bhs etmi v ilk dövr slam tarixçiliyinin xüsusiyytlrini dayb. Tdricn
Mqtl l-Hüseynlr tarixi sr olma xüsusiyytlrini itirrk, müslman xalqlarn, xüsusil tsvvüf mühitind rbtl qarlanan tarixi-dbi srlr
çevrilib. Bu prosesd rbdilli ilk mqtllr tbii kild digr xalqlarn mqtl yazma nnlrinin tkkülünd mühüm rol oynayb. Tsbit ediln ilk
nümunlri XIV sr aid olan türkdilli mqtllr türklrin slam qbul etm
prosesin paralel olaraq rbdilli mqtllrl birlikd, farsdilli mqtllrin d
tsirin mruz qalb. Bunun n açq göstricilrindn biri erkn dövr rbc
mqtllrd keçmmkl yana, farsdilli mqtllrd öz ksini tapan hrbanu bint Yezdgirdin Krbla hadissi kontekstind türkdilli mqtllrd d
qeyd olunmasdr. Bu perspektivdn baxld zaman, ümumilikd, müslmanlar üçün Mhmmd peymbrin nvsi Hzrt Hüseynin nslini davam
etdirn olunun, xüsusil mamiyynin 4-cü mamnn li ibn Hüseyn Zeynalabdinin anas olduu iddia ediln hrbanu il laqli rbdilli, farsdilli v
türkdilli mqtllrdki mlumatlar arasnda mühüm frqlilik mövcuddur. Bu
mqald hrbanu il laqli mqtllrd müxtlif kild öz ksini tapan
mlumatlarn mnbyi kimi, rbdilli slam mnblrindki mlumatlar tdqiq olunacaq.
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Açar sözlr: slam tarixi, Krbla, Hüseyn ibn |li, hrbanu, mqtl.
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Assoc. Prof. Elnura Azizova
PERSIAN PRINCE OF TURKIC MAQTALS IN ARABIC
SOURCES: SHAHRBANU BINT YAZDAGIRD IN THE DILEMMA
OF HISTORY AND CHRONICLE
ABSTRACT
The initial works on the Karbala events, one of the debatable issues in
Islamic history due to its religious and political impact as well as the
martyrdom of the Prophet Muhammad’s grandson, describe historical
processes that led to Hussein’s martyrdom, with the earlier phase exhibiting
aspects of Islamic history. Losing its historical relevance, Maqtal al-Hussein
gradually became a literary work admired by Muslim nations, particularly in
the Sufi context. The early Arabic-language maqtals inevitably played a
significant part in the establishment of various peoples’ maqtal writing
traditions during this process. In parallel with the Turks’ conversion to Islam,
the first evidence of Turkic maqtals date back to the 14th century and were
influenced by Persian as well as Arabic maqtals. From this perspective, there
is a significant discrepancy in the Arabic, Persian, and Turkic maqtals about
Shahrbanu, the son of the Prophet Muhammad's grandson, Hussein ibn Ali
ibn Hussein Zeynalabdin, the fourth Imam of the Imamate.
This article will examine the information from Arabic-language Islamic
materials as an information source that is mirrored in many ways in
Shahrbanu maqtals.
Keywords: History of Islam, Karbala, Hussein ibn Ali, Shahrbanu,
Maqtal
Çapa tövsiy etdi: f.f.d. M.M.Mürslov
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BDVLRN HZ. PEYMBR SUALLARI

f.f.d. Vüqar Smdov,
Azrbaycan lahiyyat nstitutu slamünaslq kafedrasnn müllimi
vugarsamedov@ait.edu.az
XÜLAS
rbistan yarmadas sakinlrinin ksr hisssini bdvi qbillr tkil
edir. slam dininin glmsi il yarmadada böyük dyiiklik yaand. übhsiz
ki, yarmadada meydana gln dyiikliklr bu qbillri d yaxndan maraqlandrrd. Bdvilrin, istr Hz. Peymbrin hüzuruna girmdki rahatlqlar, istr hr cür sual çkinmdn sorumalar sünnnin, hdislrin ortaya
çxmasnda önmli rol oynadn söyly bilrik. Shrada köçri hyat sürdüklri üçün bdvilr babolua, kobudlua, qayda-qanuna tabe olmamaa
almlar. Onlar bu alqanlqlarn Allah rsuluna qar bilrkdn, yaxud
bilmyrkdn olsa da irli sürmülr. rbistan yarmadasnn yerli sakinlrindn saylan bdvilri yeni formalamaa balayan slam toplumuna inteqrasiya etmk üçün Allah rsulunun böyük mk srf etdiyini görürük. Bdvilrin Hz. Peymbrl olan münasibtlrind soruduqlar suallarn hmiyyti böyükdür. Bu suallarn mahiyytini aradrman bdvilrin xarakterlrinin, zehin dünyasnn üz çxarlmasnda xüsusi rolu var.
Hz. Peymbr Mdiny gln bdvilrl yaxndan maraqlanm, onlarn suallarn cavablandrm, problemlrini hll etmi, qnimtlrdn hisslr
vermidir. Ümumiyytl, mqald bdvilrin Hz. Peymbrdn ibadtlr,
qiyamt, axirt, cnnt, cnntlik ml, cihad, günah v hicrt haqqnda soruduqlar suallar thlil edilrk bdvi xarakteri ortaya çxarlmdr.
Açar sözlr: Hz. Peymbr, bdvi, sual.
Giri
Allah Rsulunun müxatb olduu rb qbillrinin çoxu bdvi
tayfalardr. Yaadqlar çöl hyatnn tsiri il qar çxmaq, etiraz etmk,
iddt, inadkarlq, qzb, davakarlq duyusu, sbiyyt v qbilçilik
ruhunun güclü olduu bdvi qbillrin özlrin mxsus adt-nnlri v

Din aradrmalar 1 (6), 2021

186

örflri var. Kobud, qaba, srt, lakin smimi v dürüst olan, sasn alla deyil,
duyularla hrkt edn bu insanlarla laq qurmaq, onlar mrkzi idarnin
nüfuzuna tabe etdirmk, hrlrd mskunladraraq, burada yaama alqanl qazandrmaq, mdnildirmk olduqca çtindir. iddt v güc boyun
yn bu qbillri cmiyytl bütünldirmk üçün Allah rsulu bir çox
siyasi, mdni tdbirlr l atmdr.
Hz. Peymbrin bdvilri mdnildirm siyastind sas yer alan
msllrdn biri d onlarla yaxndan maraqlanmas, soruduqlar suallara cavab vermsidir.
Tbii olaraq bdvilr rbistan yarmadasnn hr trfin adn ilk df
qdr duyurmu bir peymbri görmk üçün bzn Mdiny glrk Allahn elçisin müxtlif suallar vermilr. Qbil quruluunda yaayan bu insanlarn Hz. Peymbrdn maraqlandqlar v allarna gln hr eyi sorumalar normal hal idi. Shra bdvilrinin mdni sviyysi slamn xitab etdiyi
hrlilrin mdni sviyysindn xeyli aa olduunu qeyd etmliyik.
Hmçinin bdvilrin tbitlrin gör din v imana daxil olmalar çox
çtin msldir.1 Onlar smimi, mrd, csur olduqlar qdr inadcl, trs, qürurlu v kobuddurlar. Hz. Peymbr özlrin mxsus rf anlayna sahib,
mdni sviyysi aa olan bu toplumun insanlarn slama dvt edrkn
shabndan frqli metodlar ttbiq etmidir. Allah rsulu bdvilrin maddimnvi ehtiyaclarn qarlam, yersiz hrktlri v suallar qarsnda onlar
danlamam, slamn mrlrini onlarndan ötrü asanladrmdr. shabndan
frqli olaraq, onlarn problemlri il xsn özü mul olmudur. Hmçinin
shablrindn d onlara qar xogörü il rftar etmlrini istmidir. Tml
qaynaqlara baxldqda, bdvilrin özlrini maraqlandran hr mövzuda yerliyersiz Hz. Peymbr suallar verdiklri görünür. Bunu da qeyd etmk lazmdr ki, Allah rsulunu v shabn raz salan bzi gözl suallarn da bdvilr
trfindn soruulduu diqqtçkicidir.

badtlr haqqnda suallar
Hz. Peymbr Mdiny gln bdvilrin bir müddt burada qalmalarn istyirdi. Bununla bdvilrin dini yaaya yaxndan bld ola bilmlri
mqsdi güdülürdü Msln, Mdiny glrk namazlarn vaxtlarn soruan
bdvinin sualna cavab olaraq, Hz. Peymbr ondan Mdind qalmasn
istmi, ilk gün eyni namazlar vaxtn vvlind, ikinci gün is vaxtn sonunda
qldrmdr. Daha sonra is “Namazlarn vaxtlarn soruan haradadr?” 1

Bdvilr kafirlik v münafiqlik baxmndan daha betr. Allahn öz elçisin endirdiyi
hökmlri bilmmy daha layiqdirlr. Allah hr eyi bilndir. Hikmt sahibidir. (Tövb, 97)
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dey bdvini xbr almdr. O, “Buradayam, ey Allahn elçisi”, – dedikd
Hz. Peymbr “Namazlar bax, bu gördüyün vaxtlar arasnda qlnr”, –
söylmidir.
Bdvinin mövzunu daha yax baa dümsi, görrk öyrnmsi üçün
Hz. Peymbr ona namazlar xsn özü, qsdli olaraq müxtlif vaxtlarda
qldraraq göstrmidir ki, mslnin frqli yönlrini doru anlayb qbilsin
çatdrsn (Nsai, Salat 12; hmd b. Hnbl, IV/ 349; V/125).
Namazla bal baqa bir bdvi ald trzd, bara-bara nzakt
qaydalarn aaraq2, “Ey Allahn elçisi! Gec namaz nec glnr?” – dey
sorumu, Hz. Peymbr is sbirl ona “ki-iki qlnr, sübh namazn
ötürmk qorxusu varsa, iki rükt qlsan kifaytdir”, – buyurmudur (bu
Davud, Vitr 3; hmd b. Hnbl, II/368).
Dstmazn nec alndn soruan bir bdviy is Hz. Peymbr
xsn Özü dstmaz alaraq, lazmi orqanlar üç df yuyaraq yani olaraq
ona göstrmi v: “Bax, dstmaz bel alnr, kim suyu bundan artq ildrs, hddi am olar”, - dey buyurmudur (bn Mac, Thart 48; hmd b.
Hnbl, II/598). Göründüyü kimi, Allah rsulu bdvinin sviyysini nzr
alaraq, dstmazn trifini sözl açqlamamdr. Bdvinin daha asan yadnda
qalmas üçün özü dstmaz alaraq göstrmidir ki, o, çtinlik çkmsin.
Baqa bir misal orucun kffarsi il baldr. Bir bdvi saçn-ban
yolaraq, Allah rsulunun yanna glrk prian olduunu söylyir. Hz.
Peymbr ondan n ba verdiyini soruur, o da oruclu ikn xanm il brabr olduunu deyir. Hz. Peymbr ondan sra il köl azad edib-ed bilmycyini soruur. Bdvi buna gücü çatmayacan söylyir. Hz. Peymbr
daha sonra qurban ksib-ks bilmycyini soruur. Bdvi “Xeyr, bunu da
ed bilmrm”, – deyir. Nhayt, Hz. Peymbr evindn bir sbt xurma
gtirir v “Al, bunu kasblara payla”, - buyurur. Bdvi “Mndn d kasb
varm?” – soruur. Bunu eidn Hz. Peymbr tbssüm edir v bdviy
xurman evin aparb, ailsi il birlikd yemsini bildirir (Buxari, Savm 29,
30; Zkat 47; Kffaratül-yman 2- 4; Nfaqat 13; Hudud 16, 26, db 95;
bu Davud, Savm 38; hmd b. Hnbl, II/659; III/33; IX/471). Bu nümun
Hz. Peymbrin msllri insanlarn sviyysini nzr aldn, onlarn
könlünü qazanaraq, din olan istklrini qrmadan asan yollarla hll etdiyini
göstrir. nsanlarn “Bu dinin ehkamlar çtindir, yaamaq mümkün deyil”, –
deyib övqlrinin qrlmamas üçün Hz. Peymbr mrhmt v fqt
2

Ey iman gtirnlr, sslrinizi Peymbrin ssindn yuxar qaldrmayn v onunla birbirinizl dandnz kimi ucadan danmayn! Yoxsa özünüz d frqin varmadan mllriniz boa çxar (l-Hücurat, 49/2) (Ey Peymbr!) übhsiz ki, otaqlarn arxa trfindn
sni çaranlarn çoxu bunu drk etmir (“l-Hücurat”, 49/4).
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göstrrk, bdviy slind kffarnin rtlri arasnda olmayan bir yol
söylyrk, günah duyusundan qurtulub, qlb hüzuru tapb mmnun qalmasn, yeni yaylan bir din ikrah duyub uzaqlamamasn, onu sevmsini tmin
etmidir. Bu nümun, hmçinin bir peymbrin öz toplumuna mrhmtinin
tzahürüdür.
Qurani-Krim bdvilrin hqiqi mnada iman gtirmdiklrini, tslim
olduqlarn xüsusil qeyd edir.3 Hqiqtn d Mdin dönmi slamn ibadtlr yönündn mrlrinin çoxald bir mrhldir. Bsit qbil bütprstliyindn çxan bir bdvinin inanc v geni ibadt sistemin malik olan dini tfrrüat il qavrayb, yadnda saxlayb ml etmsi çtindir. Aadak hdis
qeyd etdiyimiz vziyytdn ikayt edn bdvi il baldr. Bir bdvi Hz.
Peymbr glrk, “Ey Allahn elçisi! slamn mrlri biz hddindn artq
çox glir. Biz el bir ml söyl ki, ona brk yapaq”, – deyir. Hz. Peymbr “Dilin daim Allahn zikri il islaq olsun!” – söylmidir (bn Mac, db
53, hmd b. Hnbl, VI/210, 214; VII/390). Burada Allah rsulu onun gözünü qorxutmam, gücü çataca çar göstrmidir. Hz. Peymbrin hr fürstd bdvilrl yaxndan maraqlanb, onlarn dini problemlrini hll etdiyini
görürük. Allah Rsulu bir bdvinin lindn tutaraq bel buyurmudur: “Sn
bir eyi Allahdan qorxaraq trk etsn, Allah mütlq ondan daha xeyirlisini
sn verr” (hmd b. Hnbl, VII/387, 388).
Bdvilr qaba, kobud alqanlqlarn hr gldikd sürdürmülr. Xütbnin ortasnda Hz. Peymbrin sözünü ksrk, “Ya Rsulallah! Bir qrib
glib, dinini bilmir v öyrnmk istyir”, – söylyn bir bdvinin bu vaxtsz
sualna sbilmmi, minbrdn enib ona lazmi mlumatlar verib, daha
sonra xütbsin davam etmidir (Müslim, Cuma 60).
Ncd hlindn saç-ba danq halda kasb bir bdvi Allah rsulunun
yanna glrk, slam dininin mrlrini soruur. Hz. Peymbr slamn sra
il bir günd qlnacaq be vaxt namaz, Ramazan orucu v zkat olduunu
deyir. Bdvi “Bunlara lav edilck baqa ns varm?” – dey soruur.
Allah Rsulu “Bunlara lav olaraq nafil ibadtlr ed bilrsn”, – söylyir.
Bdvi “Vallah, bu dediklrindn n artq, n d skik bir ey edcym”, –
söylyib çxb gedir. Bunu eidn Hz. Peymbr “gr doru deyirs,
qurtuldu”, – buyurur (Buxari, man 34).
Ümrnin vacib olub-olmadn soruan bdviy Hz. Peymbr “Ümr
etmyin snin üçün xeyirlidir”, - buyuraraq bdvini ümr etmy tviq
etmidir (hmd b. Hnbl, V/55).

3

Bdvi rblr: “ Biz iman gtirdik!-dedilr. De ki: “ Siz iman gtirmmisiniz. Ancaq: “ Biz
tslim olmuuq!”-deyin. man hl sizin qlblriniz girmmidir. (l-Hücurat, 49/14)
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Bir bdvi Hz. Peymbr döyü itirak etmk istdiyini, xanmnn da
hmin vaxt hccd olduunu deyir. Hz. Peymbr ona xanmnn yanna
dönüb onunla brabr hcc etmsinin lazm olduunu söylyir (bn Mac,
Mnasik 7). Bdvilrin suallarn rahat sorumalar shablrin d xouna
glirdi. Çox sual sorumalarn Hz. Peymbr qadaan etmidi.4 Bellikl,
csart edib sorua bilmdiklri suallara bel aydnlq gtirirdi.
Bir gün Hz. Peymbr “Ey müslmanlar! Siz hcc frz qlnmdr, el
is hcc edin”, – buyurdu. Bunu eidn qbil baçs qra b. Habis adl
bdvi “Hr il etmliyik, ya Rsulallah?” – dey soruduqda Hz. Peymbr
cavab vermyib susdu. qra sualn tkidl üç df tkrarlad. Nhayt, Hz.
Peymbr “gr, “bli” desydim, hr il hcc etmyiniz frz olard, sizin is
buna gücünüz çatmazd”,5 – söylyrk, açqlanan mövzularda çox sual sorumaqdan duyduu narahatl dil gtirmidir (Müslim Hcc 412; bn Mac,
Mnasik 1, hmd b. Hnbl, I/793, 795; Hakim, II/661). Bu nümun bdvi
psixologiyasn ks etdirmsi baxmndan çox mühümdür; çöl hyatnn bdvi xarakterin alad inadkarlq xlaqnn, msllr sthi yanab, drin
düünmmyin bir tzahürüdür.

Qiyamt v axirt haqqnda suallar
Bdvilrd kahinlr müracit edrk qeybl laqli mlumatlar ld
etmk yaylm bir adtdir. Onlarn Hz. Peymbr d bu bard suallarla
müracit edib maraqlandqlar görünür. Ümumiyytl, ibtidai xalq psixologiyas görünn sahlrdn daha çox, möcüzvi, fövqlad, görünmyn sahlrl maraqlanr. lbtt, bunu da unutmamaq lazmdr ki, Hz. Peymbr rblrin heç bilmdiklri mövzulardan bhs edirdi. Dirili, hesab (“l-Qiyamt”,
75/15) cnnt v chnnm, qiyamt (“t-Tkvir”, 81/1–4) kimi mövzular
Qurani-Krim canl shnlr klind byan edirdi. Bdvilr d n çox
slamn qiyamt, cnnt v chnnm il laqli mövzular maraql glmidir.
Bir çox bdvi Hz. Peymbr qiyamtin n vaxt qopaca haqqnda suallar
vermi, Hz. Peymbrin cavab is sual vernin sviyysin gör frqli
olmudur. Bu mövzu il laqli bzi misallar beldir. Bir bdvi Allahn
4

Hr hans bir mövzunu siz mr edib, qadaan etmdiyim müddtc, siz d mni öz halma
qoyun. Sizdn vvlki ümmtlrin mhv olmasnn sbbi çox sual sorumalar v peymbrlrin qar glmlri oldu. Siz hr hans bir eyi qadaan etdiyim zaman ondan ksinlikl uzaq durun, bir eyi mr etdiyimd is onu gücünüz çatd qdr yerin yetirin.
(Buxari, Etisam, 2; Müslim, Hc 412,Fzail
5
Bu hadisy gör bu ay nazil olmudur: “Ey iman ednlr! Açqlanarsa xounuza getmyck eylri sorumayn”.(Maid 5/101)
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Rsuluna “Ya Rsulallah! Qiyamt n vaxt qopacaq?” – dey sual verdi. Hz.
Peymbr “Sn ona n hazrladn?” – deyrk sualna sualla cavab verdi.
Bdvi qiyamt üçün çox namaz, oruc v sdq hazrlaya bilmdiyini, amma
Allah v Rsulunu sevdiyini dedi. Allah Rsulu da ona “Sevdiklrinl brabr
olacaqsan”, – dey müjd verdi (Buxari, hkam 10, bu Davud, db 122;
hmd b. Hnbl, IV/331, 333, 335, 345, 382–383, 398, 402, 415, 425, 442,
452, 455, 456, 549; Heysmi, X/498-500).
Bu hdisd Hz. Peymbr bdvinin diqqtini onun üçün daha önmli
olan mövzulara çkmidir. Onu daha çox ehtiyacnn olduu v özün daha
çox faydal olacaq saleh mllr hazrlamaa tviq etmi, eyni zamanda pis
adamlarla dostluq etmkdn çkindirmidir. Bu sualdan hm sual soruan
bdvi, hm d orada olan shablr istifad etmilr.
Hz. Peymbrdn qiyamtin n zaman qopaca il bal eyni sual
soruan baqa bir bdviy Allah rsulu “Mal tlf edildiyi zaman qiyamti
gözl”, – demidir. Bdvi maln tlf olmasnn hans mnaya gldiyini
soruduqda Hz. Peymbr “ hlin taprlmad zaman qiyamti gözl”, –
buyurmudur (hmd b. Hnbl, III/284).
Qiyamtin vaxt haqqnda maraqlanan bir qrup bdviy is Hz.
Peymbr içlrindn n kiçik olan bdvini göstrrk, “Buna qocalq
glmdn qiyamt qopar”, – demidir (Buxari, Riqaq, 42; hmd b. Hnbl,
IV/382, 383, 425). Nvvi buradak “kiçik bdviy qocalq glmdn
qiyamt qopar” ifadsindn mqsdin onun qocalmadan ölcyin iar
edilmi olduunu söylmidir. nsann ölümü kiçik qiyamt saylr (Nvvi,
XVIII/90). Ümumi olaraq hdisdn anlalan budur ki, dünyada insana veriln
ömür srmaysi çox qsadr v bu fürstdn çox yax istifad edilmsi
lazmdr.
Bdvilr mücrrd mövzular qavramaqda hr zaman çtinlik çkmilr.
Buna gör d Allah rsulundan mücrrd mövzular müxxs nümunlrl
bsitldirmsini istyirdilr. Msln, bdvilrdn biri Hz. Peymbrdn
qiyamt günü Allahn eyni anda bütün insanlara nec baxacan sorumudur. Hz. Peymbr bel buyurdu: “Sn Allahn yaratdqlarndan misal
vercym. Günl Aya baxanda nec ki, hr ks onlarn özün baxdn
düünürs, bu da onun kimi olacaqdr” (bu Davud, Sünn 19; Tirmizi,
Sifatül-Qiyam 17; bn-Ksir, V/192). Burada Hz. Peymbr bdvinin anlay sviyysin uyun olaraq hyatndak örnklrdn nümun verrk raz
qalmasn, baa dümsini tmin etmidir.
Yen bdvinin biri Hz. Peymbrdn “sur”un n olduunu sorudu.
Allah rsulu “sur”un üfürüln bir buynuz olduunu dedi. Baqa bir bdvi
cnnt libaslarnn parçadan, yoxsa cnnt meyvlrindn olacan sorudu.
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Orada olanlar bel bdvinin bu sualn tccübl qarladlar. Hz. Peymbr
bir anlq sükut etdi. Sonra “Bu sual soruan adam haradadr?” – dedi. Bdvi
“Mnm, ey Allahn rsulu”, – söyldi. Allah Rsulu “Paltarlar cnnt
meyvlrindn olacaq”, – buyurdu (Tirmizi, Sifatül-Qiyam 8, hmd b.
Hnbl, II/557, 625). Göründüyü kimi, Hz. Peymbr bdvilr hr zaman
dyr vermi v onlarn iin sli il laqli olmayan suallarn bel diqqt
alaraq cavab vermidir. Hmçinin bu suallar biz bdvilrin anlay
dünyasn ks etdirir.

Cnnt v cnntlik ml haqqnda suallar
Bdvilrin cnnt v cnntliklrin mllri mövzusu il yaxndan
maraqlandqlarn, bu bard Hz. Peymbrdn suallar soruduqlarn görürük. Eyni zamanda bu suallardan shablr d istifad edirdilr. Bu hqiqti
ns bin Malik “Biz badiydn al banda bir kimsnin glib Hz. Peymbrdn sual sorumasn arzu edrdik”, – deyrk dil gtirmidir (Müslim,
man 10).
Digr trfdn, axirt hyatna inanan v orada sonsuza qdr xobxt
olma arzu edn hr ksin özünü cnnt aparacaq mllrl maraqlanmas
çox tbiidir. Vercyimiz nümunlr bu mövzularla laqlidir: Bir bdvi
gldi v Hz. Peymbrin dvsinin yüynini tutaraq, “Ey Allahn Peymbri, mn el bir ml söyldin ki, onu etdikd cnntlik olum”. Hz. Peymbr “Allaha ibadt et, ona heç bir eyi rik qoma, frz olan namaz ql,
frz olan zkat ver, Ramazan aynda oruc tut”, – buyurdu. Bdvi d “Nfsim
qüdrti lind olan Allaha and olsun ki, buna sla bir ey lav etmrm,
skik d buraxmaram”, – söyldi. Bdvi sevincindn tkbir gtirrk dönüb
gedrkn Hz. Peymbr bel buyurdu: “Cnntlik birini görmk istyn bu
bdviy baxsn” (hmd b. Hnbl, III/247; IX/139, 141).
Eyni sual soruan baqa bir bdviy is Hz. Peymbr “Doru dan,
yaxlq et, malndan artq qalan ver”, – dey cavab vermidir. Bdvi
“Allaha and olsun ki, hr zaman daltli hrkt edib dorunu dana bilmrm, artq olan vermy d gücüm çatmaz”, – dedi. Hz. Peymbr “El is
insanlara yemk yedirib salam çoxalt”, – buyurdu. Bdvi “Bu da hqiqtn,
mn çtin glir”, – söyldi. Hz. Peymbr “Snin dvlrin varm?” –
sorudu. Bdvi “Bli”, – dedi. Hz. Peymbr “Dvlrindn yük dayanna
yax bax, ona yardm et, suyunu vaxtnda ver. Blk d yük dvn ölmdn,
sn d ona su vermyi tamamlamadan sn cnnt vacib olar”, – buyurdu. Bu
cavabdan raz qalan bdvi sevincindn tkbir gtirrk oradan ayrld.
Dvsin su verrkn hid oldu (Heysmi, III/323).
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Bir bdvi Hz. Peymbrin yanna gldi v bel dedi: “Ey Allahn
rsulu! Mn at çox sevirm, cnntd at olacaqm?”. Hz. Peymbr
“Cnntd atn olacaq, onunla istdiyin yer uçacaqsan”, – buyurdu. Baqa bir
bdvi d dvni çox sevdiyini dedi. Hz. Peymbr ona “Ey Allahn qulu!
gr Allah sni cnntin daxil edrs, üryin istdiyin hr ey olacaq”, –
cavabn verdi (hmd b. Hnbl, IX/17).
Hr ks dünyada nyin arxasnca qaçrsa, tbii olaraq axirtd d onu
axtaracaqdr. Bir bdvinin düüncyi gec-gündüz vsf etmkdn doya
bilmdiyi dvsi olacaqdr. Dv bdvi üçün hr eydir. Hz. Ömrdn bel
dediyi rvayt edilmidir: “Bdvi dvnin rahat olduu yerd hüzur v
sakitlik tapar”. Bdvi, sanki bu heyvanla bütünlmidir. eirlrind dv
vsfi önmli yer tutar. Onun bu cür sual sorumasnn sbbi dünyada bu
qdr yaxnlq hiss etdiyi heyvan axirtd d arzulamasdr.

Cihad haqqnda suallar
Dövrün tlbi olaraq dümnlrin hücumlarn df etmk üçün Hz. Peymbrin möminlr öyrtdiyi mühüm mövzulardan biri d cihad idi. Bdvilrin xarakterlrini düünnd onlarn cngavrruhlu olduqlar, airlrinin
daim intiqam duyularn, döyü ruhunu canl tutduu görünür. Qbillr arasndak rqabt v döyülr sbbindn bdvilr kiçik yalarndan etibarn,
döyü v intiqam tlqinlri il yetidirilirdi. Onlarn cihadla maraqlanmalar
da olduqca tbiidir. Msln, bir bdvi Hz. Peymbrin yanna gldi v bel
dedi: “Ya Rsulallah! Biri var, qnimt üçün döyüür. Digri var, ad-san üçün
döyüür. Bzilri d qhrmanl görünsün dey döyüür. Bunlarn hans
Allah yolundadr?”. Hz. Peymbr: “Kim “Tövhid” klmsi n uca olsun
dey döyüürs, o, Allah yolundadr”, – buyurdu (hmd b. Hnbl,
VII/147).
Hz. Peymbrin “Kim “tövhid” klmsi n uca olsun dey döyüürs, o,
Allah yolundadr” ifadsi son drc açq v qsadr. Bu sbbdn sözügedn
ifad Hz. Peymbrin az sözl çox mna ifad edn cvamiul-klim (ycam
danma qabiliyyti) hdislrindn saylr. Sual soruann dil gtirdiklrindn
heç birinin Allah yolunda olmad cavabn vermi olsayd, bunlarn xaricind qalanlarn hamsnn Allah yolunda olaca kimi bir düüncnin meydana
çxma ehtimal var. Halbuki vziyyt heç d bel deyildir. Yni nifrt v qoruma hissi Allah üçün ola bilr v bu da “Allah yolunda” ifadsinin mzmununda var.
Göründüyü kimi, Hz. Peymbr sualn mzmununu hat edn bir cavab
vermidir. O, hm zehin qarqln ortadan qaldrm, hm d mslnin
daha yax baa düülmsini tmin etmidir. Burada Allah rsulu döyün
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kimsnin haln byan etmy yönlmi v ölçünün insann xalis niyyti
olduunu ifad etmidir (bn Hcr, VI/28).
Yen eyni mövzuda Hz. Peymbr minbrd ikn bir bdvi bel sual
verdi: “Ya Rsulallah! Allah yolunda sbir edrk v srf savabn Allahdan
umaraq, irli gedrk, qaçmadan döyüsm v öldürülsm, bu, günahlarma
kffar olarm?”. Hz. Peymbr “Bli”, – dedi. Sonra bir anlq dayand v
“Bir az vvl sual soruan haradadr?” – sorudu. Bdvi “Mnm, ya Rsulallah”, – dedi. Hz. Peymbr ona “Nec demidin?” – söylyrk ondan
sual tkrar etmsini istdi. Bdvi d sualn tkrar etdi. Hz. Peymbr
“Bli, cnnt girr, ancaq borcu yoxdursa”, – dey buyurdu.6
Bdvilrin bu cür suallarndan hr ks dinin hökmlri anlama nöqteyinzrindn maariflnirdi. Yen bu mövzu il bal bir bdvi Hz. Peymbr
hid olmaq üzr beyt etdi. Hz. Peymbrin ona ayrm olduu qnimtdn
d pay almad. Boazndan vurularaq hid edildi. Allah rsulu onu cnntl
müjdldi (Nsai, Cnaiz 61).

Günah haqqnda suallar
Hz. Peymbrin bdvilrin mnsub olduqlar qbillrin adt-nnlrini nzr ald, gln qbillr, qbil frdlrin yaadqlar sosial vziyytlrin gör münasib cavablar verdiyi mlum olur. Msln, bir bdvi Hz.
Peymbrin yanna gldi v hans günahn n böyük olduunu sorudu. Hz.
Peymbr “Allah sni yaratd halda, snin ona rik qomandr”, – dedi.
Bdvi “Sonra hansdr?” – sorudu. Hz. Peymbr “Uann sninl brabr yemk yemsi qorxusu il onu öldürmyindir”, – dey cavab verdi.7 Hmçinin Qurani-Krimd “Yoxsulluq qorxusu il övladlarnz öldürmyin”
buyurulmaqla mövzuya diqqt çkilmidir (“l-sra”, 31) Buradan bel ntic
çxarmaq olar ki, bu adamn mnsub olduu qbild bu cür problemlr yaanr. Baqa rvaytlrd böyük günahlarn sralanmas frqlidir. Hz. Peymbr bdviy xbrdarlq edrk, onun mnsub olduu qbild olan problemlr diqqt çkmidir.

Hicrt haqqnda suallar
Hicrtin slam tarixind çox hmiyytli bir yeri var. Bzi shablr hicrt etmynin imann kamil saymamlar.
6
7

Nsai, Cihad 22.
Buxari, Diy 91; hmd b. Hnbl, II, 124–125.
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Mlumdur ki, Hz. Peymbr hicrtin 8-ci ilind Mkk fth ediln
qdr müslman olan bdvilrin Mdin toplumuna qatlmalarn istmidi (
Nsai, Biat, 23). Buna gör d hicrt mövzusu o zaman üçün n mühüm
msllrdn biri olmu, imann rtlrindn bel saylmdr (Sraxsi 1983
X/6). Hr ks kimi, bdvilr d bu hicrt il maraqlanm, suallar sorumular. Msln, bir bdvi Hz. Peymbr glrk, “Mn nec hicrt ed bilcyimi anlat, gr vfat edrsn, bundan mhrum qalarq”, – dedi. Hz. Peymbr bir müddt susdu, sonra “Sual soruan haradadr?” – deyrk onu axtard. Shablr “Bu, hmin o adamdr”, – dedilr. Hz. Peymbr “Hicrt görünn v görünmyn günahlar trk etmk, namaz qlmaq, zkat vermkdir.
gr bunlar edrsns, yatanda ölsn bel, sn mühacir saylarsan” 8 , –
(hmd ibn Hnbl II/647, 693) buyurdu. Hdisdn bel anlalr ki, bu sual
hicrt bitdikdn sonra soruulmudur. Allah Rsulu Mkk fth edildikdn
sonra, artq hicrt ehtiyac qalmadn bildirmidi. Burada Hz. Peymbr
bdvini hicrt savab alaca ibadtlr yönlndirrk, onun bu savabdan
mhrum qalmamasnn yollarn göstrmidir.

Ntic
Allah Rsulunun bdvilrin kobud, görmmi v chaltlri qarsnda
nzaktli rftar il onlara islami dyrlri öyrtmsi bu insanlar cmiyyt
qazandrma mqsdi dayr. Buna gör bdvilrin islami dyrlri qbuletm mrhlsind Hz. Peymbrin onlara qar xsi mövqeyinin böyük tsiri
olmudur. Shra hyat trzinin rtlri bdvilrin dini dyrlr qar nisbi
olaraq daha qapal, daha anlaysz hala gtirir. Allah Rsulunun bdvilr
qar göstrdiyi inc davran, ixtilaflar hlletmd göstrdiyi üstün zka,
müxtlif mövzularda ald siyasi tdbirlr onun adnn hr ks trfindn
duyulmasn tmin etmi, öhrti hr trf yaylmdr. Bdvilr zamanzaman hm öz adlarna, hm d qbil adna Mdiny glrk, Hz. Peymbrdn müxtlif suallar sormular. Önclikl bunu dey bilrik ki, Allah
Rsulu bdvilrl hrd yaayanlardan frqli davranmdr. Onlarn kobud,
nzaktsiz davranlarna, hr zaman özlri il maraqlanlmasn istyn mövqelrin qar xo davranm, yerli-yersiz soruulan suallarn cavablandrm,
maddi-mnvi ehtiyaclarn qarlamdr. Hmçinin onlarn sviyysini
nzr alaraq, dinin mrlrini asanladrmdr. Bdvilrin suallarnn, sasn, kimsnin alna glmyn tfrrüatla bal olduu görünür. Eyni zamanda, hrd yaayanlar üçün qapal qalan bir çox mslnin açlmas üçün
gözl suallarn bzilrinin d bdvilr trfindn soruulmas diqqt çkir.
8

hmd b. Hnbl, II, 647, 693.
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BEDOUIN QUESTIONS ADDRESSED TO THE PROPHET
ABSTRACT
The Bedouin tribes constitute the vast majority of the population in the
Arabian peninsula. With the arrival of Islam, the peninsula underwent
significant changes. These tribes were undoubtedly interested in the
developments occurring in the peninsula. Their questions, as well as their
confident visit to the Prophet, played a crucial part in the development of
Sunnah and hadiths. The Bedouins were accustomed to disorder, rudeness and
disobedience as a result of their nomadic lifestyle. Whether deliberately or
unintentionally, they used these dispositions against the Messenger of God.
We can see how the Prophet worked hard to integrate the Bedouins, who are
regarded Arabian Peninsula inhabitants, into the newly formed Islamic
community. The Bedouins’ relationship with the Prophet was shaped by their
questions. The study of the essence of these issues is particularly useful in
illuminating the character and mental world of the Bedouins.
The Prophet (pbuh) took a personal interest in the Bedouins who came to
Medina, answering their questions, resolving their issues, and sharing their
spoils with them. On the whole, the article reveals the Bedouin character by
evaluating the questions they asked the Prophet (pbuh) regarding worship, the
Day of Judgment, the Hereafter, Paradise, heavenly deeds, jihad, sin and
migration.
Keywords: The Prophet (pbuh), bedouin, questions
Çapa tövsiy etdi: t.f.d. R..Mustafa
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XÜLAS
Azrbaycann imal-qrb bölgsi qdim tarixi, etnik znginliyi v frqli
dinlr mxsus abidlri il bir növ tolerantlq nümunsidir. Bölgnin hmiyytli razilrindn biri d Qax rayonudur. Bu sbbdn, mqalmiz mhz
Qax rayonunun Güllük kndi razisind apardmz etnoqrafik aradrmalar
v topladmz çöl materiallar sasnda qlm alnmdr.
Keçn zaman v yeni dinlrin insanlarn hyatna daxil olmas – msln,
Xristianlq v sonda slam dini – özü il bir çox yeniliklr, müsbt dyiikliklr d gtirmidir. Ümumiyytl, Azrbaycann imal-qrb bölgsind çoxsayl Alban-xristian mbdlrinin v mscidlrin olmas da bunu sübut edir.
Güllük kndi qdim tarix malikdir v kndin halisinin sas hisssini
Azrbaycan türklri, saxurlar v qaraçlar tkil edir. Kndin etnoqrafik xüsusiyytlri v tarixi mqald öz ksini tapmdr. Thqiqatlar zaman knd
halisini etnik xüsusiyytlri v adt-nnlri barsind mlumatlar ld
olunmudur.
Aradrmaya clb ediln bölgd slamaqdrki dinlrl bal ibadtgahlar arasnda Alban xristian mbdlri üstünlük tkil edir. Bu tarixi abidlr
bzn mlumatszlq üzündn, bzn d mqsdli kild dadlm v yaxud
müyyn dantlara mruz qalmdr. slamdanvvlki dövr aid abidlrin
aradrlmas zaman Pri qalas adlanan mbd, bir sövm v bir Alban mbdinin qalqlar inclnmidir. Güllük kndindki slam dinin aid abidlri
tdqiq edrkn Cüm mscidin, qbiristanlqlara, qdim tikililr v da kitablr bax keçirilmidir. Eyni zamanda, ld olunan lyazma kitablar tdqiq
edilmi v burada tarixn kimlrin dini faliyytl mul olduqlar aydnladrlmaa çallmdr.
Açar sözlr: Qax, Güllük, Alban, mbd, etnoqrafiya.
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Azrbaycann imal-qrb bölgsi n qdim dövrlrdn bri Antik dövr
mülliflrinin diqqtini clb etmidir. Yunan corafiyaçs Strabon Albaniyann bu bölgsinin halisinin muliyyti, inanclar v adt-nnsi bard
trafl mlumat vermidir. Qdim insanlarla bal Antik dövr mülliflrinin
verdiklri mlumatlar bu v ya digr kild bu gün d qismn müahid edilmkddir. Bu bölg keçmidn bu gün köklü saslara bal tarixi v mnvi
irs nümayi etdirmidir. Burada slam dininin köklrini göstrn bir çox tarixi
mlumat mövcuddur (Niyazov 2016, 28).
Bu bölgnin hm tarixi baxmdan, hm d dini mdniyyt baxmndan
köklü razilrindn biri Qax rayonunun Güllük kndidir. Qax hrinin cnub-qrbind Qax-Zaqatala osesinin üstünd yerln bu kndd Xristianlq
v slam dinin mxsus bir çox qdim abidlr vardr.
Kndin ad olan “Güllük” toponimi il bal müxtlif fikirlr sslndirilir.
Knd halisinin dediyin gör, burada od yandrld üçün çoxlu kül yaranm, buna gör d “küllük” deyilmidir. Daha sonra is bu ad “güllük” olaraq
dyidirilmidir. Digr fikr gör, burada çoxlu gül-çiçk kildiyi üçün knd
bu adla adlandrlmdr. Baqa bir fikr gör, sözügedn razi vvllr böyük
göl yeri olmu, daha sonra gölün sddi dalmdr. Bu razi corafi chtdn
göl yaranmas üçün lverisiz olduundan, bu fikri sassz hesab ed bilrik.
Qeyd edk ki, knd mscidind saxlanlan qdim kitablara nzr yetirdikd
bzi kitablarn sahibinin adnn rb hrflri il “¨ÆÁ ± ¦§Ø ª¬ ¸¹§º/ Mrvan
ibn rif l-Kulluki” klind yazldn müahid etdik. Bu da göstrir ki, n
az, bir-iki sr vvl bu knd “Küllük” v ya “Güllük” olaraq adlandrlmdr
(kil 12).
Qeyd etmliyik ki, ötn srlrd bu kndin digr bir adnn “Cnx” v ya
“Cinik” olma ehtimal da vardr. Knd mscidinin kitabsind mscidi ina
edn bnnann adnn “øÉõ± / l-Cinii” klind yazlmas (kil 9), elc d
msciddki kitablarda “øÉõ± / l-Cinii” nisbli xslrin adlarnn qeyd
olunmas da buna sas verir (kil 12). Knd qbiristanlndak bir qbrin
bada kitabsind “ ¸¥µ¥º¹ ± ¦é¥à .øÉõ± ªÚÈÿ ª¬ ¸¥2ºé §³Ó± Ë¤ ¾±¥º¹ $ÿ¥
ÝÉÛ ÝÈ·Ô¹ / Bu qbrin sahibi Ramazan ibn Hüseyn l-Cnidir. Vfat tarixi:
hicri 1205” (kil 5) yazlmas da iki sr vvl bu raziy “Güllük” il yana,
“Cnx” deyildiyi d göstrilir.
Güllük kndi razisin v halisinin sayna gör Qax rayonunun n böyük
kndlrindn biri saylr v hazrda burada 2400- yaxn hali yaayr. Knd
halisinin verdiyi mlumata gör, bu kndin, tqribn, 3600 illik bir tarixi var.
Hal-hazrda knd halisinin ksriyytini azrbaycanllar tkil edir. Veriln
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mlumata gör, bu knddki halinin 12 %-i saxur, 24 %-i qaraç, 64%-i is
azrbaycanllardr. Knddki azrbaycanllarn bir qisminin ulu babalarnn
saxur olub, daha sonra azrbaycanlladqlar bildirilir. Saxurlarn yerli v bir
qisminin Dastann Rutul rayonundan köçdüyü qeyd olunur. Qaraçlar is
sln Hindistann Kmir vilaytindn olub, 1960-c illrd köçri hyat trzi
yaamaq qadaan olunduu üçün hmin vaxtdan etibarn bu kndd mskunlamlar. lk vvl çadrlarda yaamaa balayan qaraçlar daha sonra müasir
yaay trzin keçmilr.
Knd sakini lqar Mmmdovun verdiyi mlumata gör (informator lqar
Mmmdov Zakir olunun 12.02.2021-ci il tarixd Güllük kndind verdiyi
müsahibdn), kndd 6 tabun (mhll) vardr v hr bir tabun orada yaayan sas aparc nslin ad il adlanr:
x Pakuliy tabun (halisini saxurlar tkil edir).
x Nemeslr tabun – (halisi bir az inadkar olduu üçün “nemeslr tabunu” adlandrlb).
x Oba tabun (halisi azrbaycanllardr).
x Dal tabun.
x Qaraxllar tabun.
x Kiçikxan sucux tabun (rütubtli v sucuq razi olduu üçün bel
adlandrlmdr).
Ümumiyytl, “tabun” sözü bu bölgdki digr kndlrd d “mhll”
v ya “küç” mnasnda ildiln termindir.
Güllükd etnoqrafik çöl material toplayarkn yemk çeidlri v yemklrin özünmxsusluu diqqtçkici oldu. Yaz fslinin glii il burada sarmsaa bnzr “xalyar” adl bitkidn biiriln yemk burann mtbxinin xüsusi
tamlarndandr. “Çolba xngl” d hmçinin bölgy xas orijinal mtbx nümunsidir.
Güllük kndinin tsrrüfatnda tarixn maldarlq, baramaçlq (ipkçilik),
tütünçülük (XIX-XX srlrd), çltikçilik, fndqçlq v arçlq xüsusi yer
tutur.
XVII srd Güllük kndind böyük bir regional bazar olmu, onun yannda da qul bazar yerlmidir. Bu bazarn yannda tikiln karvansarann binas
hl d durur (kil 14). Tbii ki, burada karvansara v xangahlarn da olmas sözügedn razid hl srlrönc çox qaynar v gur hyatn mövcudluunu sübut edir. Kndin böyük qbiristanlqlar da bunu göstrir.
Güllük kndinin digr bir xüsusiyyti is halisi arasnda imcilik üurunun yüksk olmasdr. Sakinlrdn biri özün ev tikrkn hr ks lindn gldiyi qdr bu id tmnnasz olaraq ona kömklik göstrir. Nhayt, evin
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çardaq hisssi tikilrkn “boy tir” ad veriln n üst hisssin xeyir-duann
simvolu olaraq 10 klaay aslr v bunlar ustalara bxi kimi verilir.
Kndin xeyir-r adtlrin gldikd, istr kasb, istr varl olsun, bir
kimsy elçi gedilirdis, balarnda hökmn bir asaqqal dayanmal idi. Bir
evdn vfat edn varsa, yen toplu klind qohum-qrbalar onun hr bir
iind kömklik göstrrdi (informator lqar Mmmdovun 12.02.2021-ci il
tarixd Güllük kndind verdiyi mlumata gör).
Cüm mscidi
Güllük kndi razisind ina ediln v “Cüm mscidi” olaraq adlandrlan mbdin ilk df 1727-ci ild ina edildiyi ehtimal olunur. Bir neç df
daldqdan sonra tkrar tmir ediln mscid son df keçn srd ilisulu usta
Mhmmd Eldarolu trfindn brpa edilmidir (informator Rhim Hüseynovun 12.02.2021-ci il tarixd Güllük kndind verdiyi mlumata gör).
Mscidin dmir dam örtüyünün alnmas üçün azrbaycanl xeyriyyçi Hac
Zeynalabdin Tayevin maddi kömklik göstrdiyi qeyd olunur. Azrbaycanda Sovet hakimiyytinin mövcud olduu dövrd bu mscid anbar kimi
istifad edilmi, 1989-cu ild yenidn mscid kimi faliyyt balamdr.
Kndin orta hisssind yer alan mscidin tikintisind çay da, hng mhlulu
v bimi krpicdn istifad edilmidir. Mscid binasnn uzunluu 21.3, eni
18, hündürlüyü 5.4, eyvann eni 4 metrdir. Mbdin 12 pncrsi, 1 giri
qaps, mehrab, krpicl hörülmü 8 dd sütunu, eyvannda is 2 dd sütunu v yanlarnda ikimrtbli 4 otaq var. Mscidin minarsi yoxdur (kil 4).
Mscid istifadddir v burada gündlik namazlar, Cüm namaz v bayram
namazlar qlnr.
Mscid binasnn divarnn çöl nahiysind ilk df ina edilmsi
haqqnda mlumat vern da kitab mövcuddur. Kitabd rb dilind bel
yazlmdr: “¼ÁÛ¹ ×ÚÁ´  Á ³Ä §õÿ ªº 1139 ÝÉÛ ß øÉõ± £õÈ·± Ë¤ ¥É¬ £²” (kil
9). Kitabnin trcümsi beldir: bu mscidi hicri tqviml 1139-cu ild
(miladi tqviml 1727-ci ild) l-Cni ina etmidir”. Onu da qeyd etmk
lazmdr ki, kitabni hazrlayan hkkak yazda qrammatik xtaya yol vermi
v “§õ¤ / hicrt” sözü vzin, shvn “§õÿ / hicr” yazmdr. Aydn olur ki,
bu mscidi hmin tarixd Güllük sakini olan bir bnna ina etmidir. Ehtimal
olunur ki, o vaxt kndin ad Cnx olduu üçün bnna öz adn kitabd “lCni” kimi qeyd etmidir.
Mscidin ikinci mrtbsindki kiçik otaqlarn birind rbc bzi
lyazma kitablar mövcuddur. Bunlarn bir qismi Qurani-Krim v QuraniKrimin müstqil cüzlridir. Digr kitablarn adlar is beldir:
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x “rhü ibn |qil la lfiyyti bn Malik”; müllifi: Bhauddin ibn qil
(v. 769/1367), (rb dilinin qrammatikasna aiddir. Nr ili hicri 1322).
x rb dili qrammatikas kitab (müllifi mlum deyil).
x “rhül-nmuzc”; müllifi: bulqasm Carullah z-Zmhri (ö.
538/1144), (rb dili qrammatikasna aiddir. Nr ili hicri 1328).
x “rhül-izzi”; müllifi: Sadddin t-Tftazani (v. 792/1390).
x “Haiy la rhi bn Qasm l-zzi”; müllifi: brahim ibn
Mhmmd ibn |hmd l-Bacuri (v. 1277/1860), (afei mzhbin aid fiqh
kitabdr).
x “rhü saquci fil-mntiq”; müllifi: Hüsamddin Hsn l-Kati (v.
760/1359), (mntiq dair kitabdr.)
Eyni zamanda mscidd osmanlca yazlm bir neç kitab da mövcuddur
v kitablarn ksriyyti baxmszlqdan dalm vziyytd olub çürümy
üz tutmudur. Bir çox kitabn qeydlrind hmin kitablarn Mrvan ibn rif
l-Kullukiy mxsus olduu yazlmdr. Bu da göstrir ki, hmin xs burada
imam, yaxud müllim olaraq faliyyt göstrmidir. Eyni zamanda kitablarn
üstündki qeydlrdn mlum olur ki, burada aada adlarn sadalayacamz
xslr din xadimi v islami elmlri tdris edn müllimlr olaraq faliyyt
göstrmilr (kil 12):
Mrvan ibn rif l-Kulluki, Nzir ibn Sultan l-Kutukli, Molla Xlil lCni, Molla smail l-Cunudi, Molla Abdullah (nisbsi oxunmaz haldadr),
Molla Qurban (nisbsi oxunmaz haldadr), Molla brahi l-Zaxuri, Molla
Mhmmd Nbi l-Zaxuri, Abdulfttah Albani (?).
Qeyd etmliyik ki, XIX srd bu bölgd tannm slam alimi v
tsvvüfçü olan Hac üeyb fndi Baqini (v/m.1909) d Güllük kndind
qaz kimi faliyyt göstrmidir (Niyazov 2016, 101).
Msciddki qdim kitablarn birind rb hrflri il Azrbayan dilind
qlm alnm v müllifi bilinmyn bir qsid vardr (kil 8). Bzi
yerlrini dqiq oxuya bilmdiyimiz hmin qsid beldir:
Mnim drdim drmandan xbrdar olmayan bilmz,
Mhbbt bir bladr ki, giriftar olmayan bilmz,
Firaq çkmyn aiq vüsaln qdrini bilmz,
Zimistan çkmyn bülbül gülüstan qdrini bilmz,
Ald ay canmdan can, siz mndn salam olsun!
Danmaa dilim çönmz, kaza ilgilnim rusun.
Qlm aldm lim eirimi birkm? yazm.
......................................................
Bunu yazdm yadigar olmaq üçün,
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Oxuyanlar, bir d aqillr üçün.
Yazana cnnt, oxuyana rhmt!
Yazld tarix: hicri 1321-ci il (miladi 1903-cü il).
Axund baba türbsi
Bu türb Güllük kndi Cüm mscidinin qibl istiqamtinddir. Türb
üstüaçq v dördkünc qbirdn ibartdir. Qbrin bada uzunluu 1,4 metr,
eni is 0,55 metr uzunluunda çaylaq dandan hazrlanmdr. Qbrin
trafnda eni 3,7 metr, uzunluu 3,8 metr, hündürlüyü is 1,3 metr olan divar
hörülmüdür (kil 1).
Qbirdki badandak da kitab orta hissdn çatlam v anm
olduu üçün oxunmas olduqca çtindir (kil 11). Kitab rb dilind nsx
xtti il yazlm, sülüselementli nbati ornamentlrl bzdilmidir. Kitabnin vvlind sufizmin sas nzriyysini tkil edn, Qurann “Rhman”
sursinin 26-c aysi aysi olan “¬
ä Ù êé
Ù ä Ù Ù ¡
ã Ù ±¢´Í
æ è / Yer üzündki hr ks fanidir”
aysi yazlmdr. Bundan sonra is rbc bir mtn yazlmdr ki, trcümsi
beldir: “Bu axirt evinin sahibi rhmtlik - günahlar balansn, Uca Allah
onun v valideynlrinin qbrini iqlandrsn, Allahn salam onlarn üzrin
olsun. Ölüm el kasadr ki, ham ondan içmlidir, qbir el qapdr ki, ham
ondan keçmlidir – Uca Allahn rhmtin möhtac olan molla Abbas
fndidir. Vfat tarixi: h. 1116 / m. 1704” (Nemt 1992, 73).
Abbas fndi dini thsilini Yaxn rqdki böyük tdris müssislrinin
birind alm, daha sonra slam dinini tbli etmk üçün bu razid elm-irfan
faliyyti il mul olmudur. Mnblr gör, Abbas fndi bura am
hrindn glmidir. O, çald uzun illr rzind hali arasnda böyük
nüfuz qazanmdr. Buna gör d onun mzar indi d bir çox insan trfindn
ziyart edilir (zimov 1998, 51).
Qdim tikili
Güllük kndindki Cüm mscidi v Axund baba türbsindn, tqribn,
yüz metr uzaqlqda qdim bir tikilinin divar qalqlar yerlir (kil 6).
Ehtimal olunur ki, Abbas fndi mhz bu evd yaamdr. Bir divar v
tavan tamamil dalm olan bu binann eni 7,5 metr, uzunluu is 9,5
metrdir. Eyni zamanda bu tikili il mscid arasndak razid dadaan aaclarnn ortasnda da xarabal yer alr ki, burann vaxtil kiçik bir mdrs v
ya hücr olduu ehtimal edilir (kil 7).
Mscid v mqbry nzart edn knd sakininin evinin divarnda öz
dediyin gör, Abbas fndinin evindn qalan bir kitab vardr. Hmin
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kitabd rb dilind bel yazlmdr: “ .¬º ¡ ê¢´º Á¢¸ â á¢Â¨ ½¸ §âþ
á ¬  ¬òÂ áÏ  ¨ ª¨ ý ¿â  á¢Â¨ ½¸ ¹¿¯” (kil 10). Trcümsi:
Bu evin sahibi Axun (?) olu Hac brahim Xlildir. Bu evi usta hmd hicri
tqviml 1172-ci ild (miladi tqviml 1759-cu ild) tikib bitirmidir. Qeyd
etmliyik ki, bu kitabnin yazlnda da ciddi qrammatik xtalara yol verilib.
Bel ki, rb dilindki “ev” mnasna gln “¹¢” sözü shvn “á¢” klind
yazlmdr. Hmçinin cümld “Á¯
 ” feli vzin shvn “¹¿¯
 ” yazlmdr.
Qnatimizc, daha vvl baqalar trfindn bu kitabdki adn “brahim
Hlbi” klind oxunduu üçün bu xsin Hlbdn gldiyi güman edilmidir.
Bu kitabd diqqtimizi çkn bir xüsus “¬º ¡ /ibn axun”, yni “Axunun olu” ifadsidir. Ola bilsin ki, bu xs yuxarda qeyd olunan türbd mdfun olan Abbas fndinin oludur v Abbas fndinin digr bir ad da “Axun”
olmudur. Vfatndan sonra is “Axun” sözü “Axund” sözün çevrilmi v
xalq arasnda onun qbri “Axund baba türbsi” adlandrlmdr.
Qbiristanlqlar
Güllük kndind, tqribn, 30-a yaxn qbiristanlq vardr (kil 15).
Bunun sbbini kndin asaqqallar bel izah edirlr ki, rus çar ordusu bu
razini ial etmk istdiyi zaman hali arasnda taun xstliyini yayaraq
yüzlrl insann ölümün sbb olmudur. Tarixi mnblrdn mlum olduu
kimi, bu bölgd XVIII srd farlar mperiyasnn hakimiyyti var idi v
zaman-zaman hakimiyyt qar üsyanlar ba verirdi. n böyük üsyan is
1738-ci ild Carda ba vermidi. Üsyan yatrmaq üçün Nadir ahn qarda,
Azrbaycann hakimi brahim xan böyük ordu il buraya glmidi. Qeyd
olunur ki, ki yaxnlndak Cnik drsind döyüd Nadir ahn ordusu
yerli üsyançlar trfindn darmadan edildi v brahim xan öldürüldü
(liyev 2011, 190). Qnatimizc, Güllük kndinin vvlki adnn “Cnik”,
yaxud “Cnx” olmas hmin drnin mhz bu raziy iar etdiyini göstrir.
Eyni zamanda, bu kndd otuza yaxn köhn qbiristanln olmas da mhz
Cnik drsind ba vern müharibd ölnlrin bu razid basdrldn
göstrir.
Hal-hazrda bu kndd vfat ednlr yalnz Qaraxl, Limislr v Oba
adlanan üç qbiristanlqda dfn olunurlar. Eyni zamanda indiki dövrd
insanlarn bir qismi hr hans bir çtinliy v ya xstliy gör bu qbiristanlqlardan bzilrin v xüsusil Axund baba türbsin üz tutur v öz drdlri
üçün buralarda dua edirlr.
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Alban mbdlri

Güllük kndindki 46 metr hündürlüyü olan böyük tpnin imal-rqind
çox zmtli Alban-xristian mbdinin bünövrsi v divarnn az bir hisssi
qalr (kil 3). Mbdin trafnda qoruma divarnn bünövrsi d görünür.
Mbin strateji chtdn çox lverili mövqed yerlmsi, ona bütün traf
razini nzart altnda saxlamaq imkan verirdi. Burada digr yardmç
binalarn qalqlar v bünövrsi d görünür. lkin aradrmalara sasn bu
qnat glmk olar ki, Sasani v rb yürülri mbdlrin xüsusi qorunan
razid (tp üzrind, dalq razid, sx meliklrd) tikilmsini zrurt
çevirmidi. Güllük kndi razisindki Alban mbdi d bu zrurt üzündn
(qfil hücumlardan qoruna bilmsi üçün) tp üzrind tikilmi v mühafiz
divar il hat olunmudu.
Maraql chtlrdn biri d odur ki, bu böyük tpnin cnub tyind
kiçik bir tp v bu tpnin üzrind eni 3 metr, uzunluu 6 metr olan bir nefli
Alban mbdi (sövm) vardr (kil 2). Mbdin quruluu nnvi Alban
mbdlrindki kimi, giri hisssi d qrb istiqamtinddir. Qeyd etmliyik
ki, böyük tp üzrindki mbd d tk nefli, lakin daha böyükdür.
Bildiyimiz kimi, Alban-xristian mbdlri adtn daha öncki inanclarla
bal olan mbdlrin yerind tikilir, yaxud bu mbdlr yeni din uyunladrlrd. Görkmli tdqiqatç Rid Göyüov da öz srind bu mslni
aradrmdr (OW 1984, 81-93). Ehtimal ki, burada daha önc Albaniyada geni yaylan astral inanclarla bal Ay mbdi, daha önc is bütxana
mövcud olmudur.
Pri qalas
Güllük kndi razisindki digr bir tarixi abid hr zaman, hr yerd ad
n çox çkiln, lakin haqqnda çox az bilinn el arasnda “Pri qala” adlandrlan Alban mbdidir. Bu mbd erkn Orta srlrd Güllük kndi razisindki
yüksk bir dan üstünd – “Ay mbdi”nin yerind ina edilmidir. Alban
xristian memarlnda vvlki mbdlrin rekonstruksiya edilrk xristian mbdin çevrilmsi tdqiqatçlar trfindn d qeyd edilib. Bölgd bir neç
mbd el arasnda “Pri qala” adlandrlr ki, bu da öncki astral inanclar,
xüsusil Aya inamla bal olsa da, tdricn “dümn lin keçmyn, lçatmaz, lkeçmz” hesab ediln mbdlr d “Pri qala” adlandrlb. Balaknd, Xalataladak Çimn med olan mbd il Zaqataladak Yuxar Çardaxlar kndind olan mbdi d buna misal göstr bilrik (Mmmdli 2013,
113-114).
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kil 3.Alban mbdinin bünövr qalqlar

kil 5. Qbrin bada kitabsi
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kil 2. Alban mbdi (sövm)

kil 4. Cüm mscidi

kil 6. Namlum tikili
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kil 7. Da xarabal

kil 9. Mscidin kitabsi

kil 8. Qsidnin lyazmas

kil 10. Evin kitabsi

Qax rayonu Güllük kndinin tarixi abidlri

kil 11. Türbnin bada

kil 13. Pri qalas

209

kil 12. lyazmadak qeydlr

kil 14. Karvansara
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kil 15. Qdim qbiristanlqlar
Ă

Ntic
Bellikl aydn olur ki, Güllük kndi Alban tariximizin slamdanöncki
dini inanclarla v slamla bal olan tarixi abidlri il zngindir. Kndin
razisindki qdim Alban mbdlri sübut edir ki, slamdan vvl bu razid
Xristianlq inanc hakim olmudur. Güllükdki böyük tp üzrindki mbdin qalqlar v cnubdak kiçik tpnin üstündki sövm biz Alban xristian
memarl bard, o dövr insanlarnn dini etiqad v dinin cmiyytdki rolu
bard mlumat vermkl brabr, bu gün d mövcud olan bzi adtlrin v
inanclarn çox qdim tarix dayandn, insanlarn tsrrüfatnda, gündlik
hyatnda ciddi rol oynadn demy sas verir. Burada dinlrin v mdniyytlrin, etnoslarn tarixn formalam birgyaaynn çox orijinal nümunsi mövcud olmudur ki, bu da biz tariximizin mirasdr. Daha önc astral
inamlara, tbit qüvvlrin tapnan sakinlr Xristianlq meydana gldiyi ilk
zamanlardan bu monoteist din, slam yayldqdan sonra is slam dinin
sarldlar. Güllük razisind 6 mscid v çox sayda qbiristanlqlar vardr ki,
bu da slam dininin yaylmas il bura yeni mdniyytin, yeni nnlrin
glmsi, köhn tikinti v memarlq nnlri üzrind yeni slam nnlrinin
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formalamasn göstrir. XVII-XIX yüzilliklrd slam dini bölgd, bir növ,
ntibah dövrünü yaamdr. Bu raziy bax keçirdiyimiz epiqrafik abid v
rb dilind yazlm qdim kitablara nzr yetirdikd, ötn srlrd bu
bölgd islami elmlrin v rb dilinin tlim edilib drindn mnimsnildiyi
mlum olur.
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Assist. Prof. Akif Memmedli
Assist. Prof. Aladdin Sultanov
HISTORICAL MONUMENTS OF GULLUK VILLAGE
OF QAKH REGION
ABSTRACT
With its ancient history, ethnic richness, and monuments of various
religions, northwestern region of Azerbaijan is a model of tolerance. The
Qakh region is an important part of the region. As a result, our article was
based on ethnographic research and field materials gathered in the Qakh
region's Gulluk village.
The passage of time and the introduction of new religions into people’s
lives – such as Christianity and, finally, Islam – brought with them a slew of
innovations and positive changes. In general, the presence of numerous
Albanian-Christian temples and mosques in northwestern region of
Azerbaijan demonstrates this as well.
Gulluk village has a long history, and the majority of its residents are
Azerbaijani Turks, Sahurs, and Gypsies. The article reflected the ethnographic
features and history of the village. During the research, data on the ethnic
characteristics, customs, and agriculture of the rural population were gathered.
Among the places of worship associated with pre-Islamic religions in the
study area, Albanian Christian temples predominate. These historical
monuments were sometimes destroyed by accident, sometimes on purpose,
and sometimes subjected to specific destruction. During the investigation of
pre-Islamic monuments, the remains of the Fairy Tower temple, a temple, and
an Albanian temple were examined. The Friday (Juma) mosque, cemeteries,
ancient buildings, and stone inscriptions were all inspected while inspecting
Islamic monuments in the village of Gulluk. At the same ttime, the acquired
manuscripts were studied in order to determine who was historically involved
in religious activities.
Keywords: Qakh, Gulluk, Alban, temple, ethnography
Çapa tövsiy etdi: i.f.d., dos. E.A.zizova
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Nizami Gncvi – 880
NZAM GNCVNN POEZYASINDA SLAMIN
BD-FLSF TRNNÜMÜ V MÜASRLK
f.e.d., prof. sdulla Qurbanov,
Bak Dövlt Universiteti slamünaslq
Elmi Tdqiqat Mrkzinin rhbri
“Dünya dbiyyatnn görkmli nümayndsi, dahi Azrbaycan &airi v
mütfkkiri Nizami Gncvi b&riyytin bdii fikir salnamsind yeni
shif açm& nadir &xsiyytlrdndir”
(Azrbaycan Respublikasnda 2021-ci ilin “Nizami Gncvi li”
elan edilmsi haqqnda Prezident lham liyevin
5 yanvar 2021-ci il tarixli srncamndan)
XÜLAS
Dahi Azrbaycan airi v mütfkkiri Nizami Gncvi özünün ölmz,
bdiyaar poeziyasnda sülh, mehribanlq, tolerantlq-dözümlülük dini olan
slam v bu dinin sasn tkil edn Müqdds Quran haqqnda el poetik v
flsfi fikirlr söylmidir ki, bunlar böyük sntkarn “Xms”sind özünün
çox drin mna mzmun v mündrcsini tapmdr.
Br övlad olan Nizami Gncvi slam dininin banisi Mhmmd Peymbrin v onun möcüzsi olan müqdds Qurann drin bdii v flsfi
tfkkürünü iqlandrmdr.
Onun, yni Nizaminin “Xms”sin daxil olan “Sirlr xzinsi”, “Xosrov v
irin”, “Leyli v Mcnun”, “sgndrnam”, “rfnam” v “qbalnam” dünya
miqyasnda Nizamisevrlrin n qiymtli stolüstü kitablar kimi diqqti clb edir.
Mqald Nizami Gncvinin slamn inanc saslarndan olan Allah,
peymbr inanc haqqnda qeyd etdiyi msllr dyrlndirilmidir. Allahn
birliyi, Ona olan ehtiyac, peymbrlik anlay, peymbrin xüsusiyytlri
haqqnda geni mlumatlar poetik bir dill poemalarda öz ksini tapmdr.
Eyni zamanda, dini-xlaqi v mnvi dyrlr xüsusi hmiyyt verilmi,
hmçinin flsfi fikirlrlr d dstklnmidir.
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Nizami Gncvi ninki öz dövrünün, htta bütün dövrlrin aktual
msllrin toxunmudur.
Açar sözlr: Nizami Gncvi, Allah, slam, mnvi dyrlr, dini-xlaqi
dyrlr.
Giri:
Dahi Azrbaycan airi v mütfkkiri olan Nizami Gncvi (1141-1209)
milli mnsubiyytin gör azrbaycanl, dini etiqadna v inacna gör
müslman olsa da o, ümumbri dyrlr sadiq qalmdr. Nizami Gncvinin “Xms”sin daxil olan be mnzum romanda – poemada irqindn, cinsindn, milli v dini mnsubiyytindn asl olmayaraq, Yer kürsind yaayan bütün üurlu insanlar üçün çox drin mna, mzmun v mündrc ksb
edn poetik v flsfi fikirlr yaadmz planetimizd sakin olan bütün insanlardan, vtndalardan ötrü tüknmz ilham mnbyi, ümumbri dyrlr, zngin srvtlr toplusudur, mcmusudur.
Mqald Nizami Gncvinin ölmz v bdiyaar poeziyasnda, sasn,
sülh dini, mehribanlq, dini dözümlülük, dini tolerantlq, dini v dünya dini
olan slam dininin, onun sasn tkil edn Müqdds Qurann v ulu
Mhmmd Peymbrin (570-632) bdii v flsfi tfkkürün hsr olunan
misralardak iql ideyalardan bhs edilir.
Hqiqiliyinin isbatna o qdr d çox ciddi ehtiyac olmayan mfhumlar,
terminlr v anlaylar az deyildir. Bellrin “Allah”, “Mhmmd Peymbri”i, “slam”, “Quran”, “Nizami”ni v b. göstrmk olar. Adlar sadalanan
hmin mfhumlarda ehtiva olunan çox drin mna, mzmun v mündrc
ksb edn flsfi fikirlr sözügedn problemin rhin parlaq nümunlrdir.
Nizaminin srlrind dini-poetik xüsusiyytlr
Burada xalqmzn ümummilli lideri Heydr liyevin dahi Nizami
Gncvi haqqnda aadak qiymtli fikirlrini xatrlamaq, znnimizc,
yerin dürdi: “Bütün Azrbaycan xalq Nizami Gncvi il fxr edir... Onun
yazd srlr bütün dünyada mhurdur! Bu srlr tkc eirlrdn ibart
deyildir. Onlarn hr birind böyük elm var, böyük flsf var, dahi fikirlr
var. Buna gör onun srlri d, özü d yaanr” (Ulu Öndr bu fikirlri 2000ci ilin may aynn 24-d Gncd Nizami Gncvinin 850 illiyi münasibtil
dahi airin Gncdki mqbrsini ziyart edrkn söylmidir – .Q.).
lbtt, bu qbildn olan digr mülahiz v faktlarn da sayn artrmaq
olard. Bununla bel, yen d bir daha sözügedn sas msly – Nizaminin
ölmz, bdiyaar poeziyasnda Allahn, ulu Mhmmd Peymbrin, dünya
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dinlrindn olan slamn v Müqdds Qurann bdii, flsfi ecazkar trnnümü mslsin qaytmaq istrdik. Dorudur, o qdr d uzaq olmayan yaxn
keçmid, bir qdr konkret desk, ölkmizd Sovetlr dönmind Nizamidn
yazan mülliflrdn bzilri dahi air v mütfkkirin Allaha, Mhmmd
Peymbr, slama, Qurana münasibtlrdn bhs edrkn birilri onu dindar, digrlri is ateist kimi qlm vermilr. Hqiqt is bu fikirlrin tam
mnas il yanl olduunu sübut edir. Baqa sözl desk, Nizami Gncvi hr
eydn vvl, özü “Allah”, “Mhmmd Peymbr”, “slam”, “Quran” mfhumlarnn ksb etdiyi drin mna, mzmun v mündrcsini tam drinliyi
il drk etmidir. Digr trfdn, tsadüfi deyildir ki, dahi air oxucusunu yuxarda sadalanan mfhumlardan mnvi chtdn hrtrfli bhrlnmy
dvt etmidir. Msln, o, bir-birindn dyrli, qiymtli srlrind - “Sirlr
Xzinsi”, “Xosrov v irin”, “Leyli v Mcnun”, “Yeddi gözl”, “sgndrnam” kimi vzsiz incilrinin balancnda ecazkar bdii-flsfi sözün
vasitsil hmin mfhumlarn bdii-flsfi trnnümün balayr:
fqtli, daltli Tanrnn ad ki var,
Hikmt xzinsini açan açardr, açar.
Hr sözün, düüncnin odur vvli, sonu,
N söylsn Tanrnn adyla qurtar onu.
Qüdrtiyl varla hyat verr hyatda,
bdiyyt timsal özüdür kainatda
(Nizami Gncvi 1981 (4), sh.21)
Burada hr eyin sahibin Allah olduu, hr eyin onunla balad v
onunla bitcyi mslsin toxunulur. Qurani-Krimd Bqr sursinin 156c aysind “Biz Ondan gldik v Ona da geri qaydacaq” ifadsi bu mnada
Nizami Gncviy ilham vermi sayla bilr.
Ölmz, bdiyaar bdii-flsfi söz ustas olan Nizami Gncvi daha
sonra hmin srin “Minacat”nda yazr:
Sn ey, bütün varla hyat vern, can vern!
Gildn yaranmlara nfs vern, qan vern!
Bayran altndadr, ulu tanr, xilqtin,
Biz sninl mtinik, sns zldn mtin.
(Nizami Gncvi 1981 (4), sh.24)
Bu misralarda insann torpaqdan yaranml mslsin toxunulmu v
Allahn slam inancna gör zli olmas vurulanmdr.
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Nizami Gncvi daha sonra bu srin “Sonuncu Peymbrin nin” adl
srlövhsind yazr:
Peymbrin bayra göylr qalxan vd,
Sonuncu peymbrlik verildi Mhmmd.
Ay-zbrcd uzundur, nurlandrr da-da,
Mhmmd Möhürüyl parlayr onun qa.
(Nizami Gncvi 1981 (4), sh.28)
“Xms”si il bütövlükd cahan rövnqlndirn, bzyn air daha sonra
“Sirlr xzinsi”nin “Peymbrin merac” srlövhli hisssind ecazkar
poeziyasnn misralarnda yazr:
Bu comrdlik mülkünd ol sxavtli hami,
Qoy sözünü ninl baa vursun Nizami.
(Nizami Gncvi 1981 (4), sh. 33)
Yaxud götürk, dahi Nizaminin hmin srindki “Peymbrin mdhi”
ölmz, bdiyaar poeziyasna aid aadak qanadl misralar:
Bir gün qndilidir göyün doqquz tanda,
Son nbidir, nbilr üzüyü barmanda.
n gözl elçimizdir, altk qulu vardr,
Yhrinin qanda iki cahan ikarda.
(Nizami Gncvi 1981 (4), sh. 35)
Yuxardak misralarda Nizami Gncvi inanc msllrindn ikisini xülas olaraq vurulamdr. Bunlardan birinci Allah inanc, digri is peymbrlik anlaydr. slam inancna sasn sonuncu peymbr Mhmmd
hesab edilir. Bel ki, o, almlr rhmt, insanlar düzgün yola çkn biri olaraq göndrilmidir. (nbiya sursi 107-ci ay) Eyni zamanda Qurani-Krimd
Mhmmd peymbrin “xatmül-nbiya” olaraq göndrildiyi qeyd edilmidir. Bu ifad iki mnan hat edir: peymbrlrin sonuncusu v peymbrlrin üzüyü. Göründüyü kimi, Nizami bu misralarda hmin iki mnan xüsusil vurulamdr.
Yaxud, bu nöqteyi-nzrdn poemadak “Peymbrin trifi” srlövhli
hissdki misralar götürk:
Böyük Mhmmd yüz min afrin!
Xilqt torpadr, buna ol min.
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Hqiqt görnlr gözün çraq
Varla bir zint özüdür ancaq,
Vfa meydannn qabaqcldr.
Nbilr rhbr, bascl saylr.
Günahkar ümmti qoymaz xcalt,
Eylyr onlara daim fat.
(Nizami Gncvi 1981 (4), sh. 29)
Poemada daha sonra “Sonuncu Peymbrin trifi” adl srlövhd
oxuyuruq:
Ey varlq mülkün böyük ahsuvar,
qlin sultansan, zkavtin var.
Sonusan o mürsl peymbrlrin,
Sonun halvassan, duzu vvlin.
Varlq baxçasnn ilk gülü snsn
Zamann sonuncu srkrdsisn.
(Nizami Gncvi 1981 (4), sh. 33)
Göründüyü kimi, yuxardak misralarda da Mhmmd peymbrin
sonuncu peymbr olmas xüsusil vurulanr.
Adçkiln mnzum romann - poemann qeyd olunan srlövhsind daha
sonra yazlr:
slamn sütunu tk o dörd bayraq ucald,
nin gec-gündüz be kr tbil çald.
Oldu Mkkn, Mdinn çiçklnn güzarn,
Gözün iq gldi hr bir qrib zvvarn”.
(Nizami Gncvi 1981 (4), sh. 37)
Göründüyü kimi, Nizami Gncvinin “Sirlr xzinsi” srindn gtirdiyimiz bu poetik nümunlrd slamn tarixi dövrlrin diqqt çkilir. slam
dini meydana gldikdn sonra, Peymbr dövründ iki sas köklü dövrü
hat edirdi: Mkk v Mdin dövrünü. Hr iki dövrün xüsusiyytlri v
prinsiplri frqli idi. Bununla yana, “dörd bayraq ucald” ifadsind ilk dörd
Raidi xlif nzrd tutulmudur.
Dahi mütfkkirin “Xosrov v irin” poemas aadak misralarla balanr:
Kömk qapsn aç, ey Yaradan!
Göstr Nizamiy düz yolu hr an!
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Sni tanyan bir könül ver ona!
Trifini deyn bir dil ver ona!
Yol verm ki, pislik qlbin dolsun,
lim yamanlqdan qoy uzaq olsun.
Könlümün evini nurunla bzt!
Snin trifin dilimi öyrt!
(Nizami Gncvi 1981 (4), sh. 21)
Göründüyü kimi, burada dahi air balanc xüsusiyyti dayan ifadlr
yer vermidir. Hmin misralar Qurann ilk sursi olan “Fatih”ni xatrladr.
Tsadüfi deyil ki, surnin adnn mnas açl demkdir v Nizami d
poemann giriind hmin aylrdn tsirlnib bu misralar qeyd etmidir.
Hmin poemann “Yaradann tkliyi haqqnda” hisssind Allahn slam
inancna sasn xüsusiyytlrindn bhs edilir:
Bu qara torpaa sükunt vern,
O sonsuz fly hrkt vern
Dilimd hr eydn uca bir ad var,
Bu ada baldr bütün varlqlar.
Yaranmlar ona scd edrk
Hr an varlna ahiddir gerçk.
Tkdir, misilsizdir, - kim deyil agah?
Tanrlar da ona deyirlr Allah.
(Nizami Gncvi 1981 (4), sh. 22)
lk baxdan sonuncu misran anlamaq çtinls d, Qurandak bzi
aylr vasitsil airin n demk istdiyi aydn olur. Bel ki, Qurani-Krimd
bir ayd buyurulmudur:
“(Ya Rsulum!) Hqiqtn, gr (Mkk müriklrindn): “Göylri v
yeri kim yaratm, güni v ay kim ram (öz mrin, insanlarn mnafeyin
kim tabe) etmidir?” – dey sorusan, onlar mütlq: “Allah!” – dey cavab
vercklr. El is onlar (tövhiddn, yalnz Allaha ibadt etmkdn) niy
döndrilirlr?... Hqiqtn, gr sn (Mkk müriklrindn): “Göydn yamur endirib quruduqdan sonra onunla yer tzdn can vern kimdir?” –
dey sorusan, onlar mütlq: “Allahdr!” – dey cavab vercklr. De:
“Hmd olsun Allaha!” Lakin onlarn ksriyyti drindn düünmz!”
(“nkbut”, sursi 61, 63-cü aylr).
Bu aylrl hmin misralar qarladrsaq aydn olur ki, Nizami hr eyin
yaradcsnn Allah olduunu qeyd edir. Çoxtanrl inanca sahib olan
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Cahiliyy rblri bel tk Allah qbul edrkn digr tanrlarn ona sitay
etdiyini düünrdilr. Nizami d burada onlarn tanrlarnn bel, Allaha scd
v sitayi etdiyini öz misralarnda bildirmidir.
Bu nöqteyi-nzrdn aadak misralar diqqti xüsusil clb edir. Poemann “Yardmn drk etmk haqqnda söz” adl flsfi hisssind oxuyuruq:
Lakin heyrt coub dad zaman
Qeybdn ss gldi: - Nizami dayan!
O bütlr mftun olma, düün bir,
Onlar özlrin prsti etmir.
Hams parkormk olub srgrdan?
Qüdrtli linl, qalxb yerindn,
Bala bütxanann qapsn sn.
Bütü brahamtk oxa, zizl,
Ancaq bütxanni ondan tmizl,
Büt nzr salsan surtprstsn,
Xilas olmaq üçün bütü tanma sn”.
(Nizami Gncvi 1982 (1), sh. 24-25)
Burada, göründüyü kimi, dahi air-mütfkkir filosof Nizami Gncvi
slama, müqdds “Quran”a, Mhmmd Peymbrin klamlarna sasn
onlara söyknrk, fetiizmi, bütprstliyi poeziya dili il kskin tnqid edir.
Bu fikir srlr keçmsin baxmayaraq bu gün d çox aktualdr. Burada
hmçinin mcaz da ildilmidir. Bel ki, slam anlayna sasn bütprstlik
sadc büt sitayi etmk deyildir. Hmçinin bzi maddi istk v duyular,
lider saylan insanlar da bütldirmkdn söhbt ged bilr. Onlar Tanrnn
yerin qoymaq, tanrladrmaq özü d bütprstlik hesab edilir. Nizami burada
özünütnqid yol verrk bu kimi bütprstliy yönldn istklrdn uzaqlama tlqin edir.
Nizami Gncvinin ölmz “Xosrov v irin” poemasnda mhz bunlar
poeziya dili il qlm almas tsadüfi deyildir.
Hmin poemada Nizami Gncvi “Minacat” adl srlövhd yazr:
Xudaya! Gilimiz mayalanrkn
Bir vsiq yazdn o gün biz sn.
Snin xidmtind buyurdun, duraq,
Muzdunu vermyi vd etdin ancaq”.
(Nizami Gncvi 1982 (1), sh. 27)
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Haqqnda söhbt açdmz msl böyük airin “Leyli v Mcnun”
poemasnda da öz drin v geni bdii hllini tapmdr. Poeman çox böyük
sntkarlqla Xalq airimiz böyük Smd Vurun Ana dilimiz çevirmidir.
srin elmi redaktoru akademik Mirz brahimovdur.
Bhs etdiyimiz msl il bilavasit bal poemann balancnda oxuyuruq:
Ey ad n gözl balanc olan,
Adnla balanr yazdm dastan.
(Nizami Gncvi 1983 (3), sh. 27)
Hmin poemada daha sonra “Peymbrin merac” srlövhli hissd
oxuyuruq:
Göylri keçdiyin o sürtl sn
Nolar, Nizamiy bir söz söylsn?
Çoxmu qalacaqsan sn bu niqabda?
Çoxmu yatacaqsan o pxti-xabda?
Bir oyan, üzündn bu örtünü at,
ahini ahmatn taxtnda oyat!
(Nizami Gncvi 1983 (3), sh. 38-39)
Dahi filosof air-mütfkkir olan Nizami Gncvi özünün digr ölmz
poemas olan “Yeddi gözl”d d sözügedn mslni daha rngarng v
daha orijinal kild trnnüm etmidir.
Bu münasibtl poeman trcüm edn istedadl, böyük lirik dib, xalq
airimiz Mmmd Rahim ana dilimiz çevirmidir. Ön sözün, izahlarn müllifi v elmi redaktoru dünya öhrtli rqünas professor Rüstm liyevdir
(Nizami Gncvi 1983 (3)).
Poemann “Balanc”nda oxuyuruq:
Ey bu kainatn açan gözünü,
Yoxdur sndn qabaq duyan özünü,
Hr bir balancn ibtidassan,
Sonlarn sonusan, intihassan.
(Nizami Gncvi 1983 (3), sh. 19)
Allah haqqnda bu trifi geni rh v izah etmy, bizc, bir o qdr d
ehtiyac yoxdur. Bununla bel, sözügedn msl poemann sonuncu “Peymbrin mdhi” hisssind özünün geni bdii hllini tapmdr. Msln,
hmin hissd oxuyuruq:
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Nbilrdn üstün qlnc, tac,
rit – qlnc, tac da merac,
Varlq bu ümmidn may almdr,
Yer nur, göylr kölg salmdr.
(Nizami Gncvi 1983 (3), sh. 22-23)
Bu iql, nurlu fikrin mntiqi davam poemann “Peymbrin merac”
srlövhli hisssind daha qabarq kild trnnüm edilmidir:
Onun snmad cahana tac,
Taxtn r üst qurdu merac
Ey Nizami, bsdir, dünyadan çk l,
Alçaldn yetr, göylr yüksl.
Çal axirtd qur öz yurdunu,
Mhmmd dinind taparsan onu.
Alna qidn olsa pasiban,
rit nuruyla xobxt olarsan.
(Nizami Gncvi 1983 (3), sh. 29)
Göründüyü kimi, bu sonuncu misrada böyük air demk istmidir ki,
slamn ümumbri mnvi dyrlrin yiyln, onlardan bhrlnn hr ks
sosial, iqtisadi, mdni, mnvi hyatda xobxt ola bilr.
Dahi Nizaminin Allah, onun yerdki elçisi Mhmmd peymbr, sülh,
mehribanlq, tolerantlq dini olan slam dini v onun sasn tkil edn
Müqdds Qurann ümumbri mnvi dyrlri bard ictimai üurun, bdii
sözün qüdrti il trnnümü böyük mütfkkirin sonuncu ölmz poemas olan
“sgndrnam” adl mnzum poemasnda özünün yekun ksini tapmdr.
Barsind söhbt açdmz msl il bal poemann balancnda
oxuyuruq:
Ey Tanr, dünyaya Snsn padiah,
Biz kiçik bndyik, sn böyük Allah.
Tk sn snar hr yüksk, alçaq,
Hr varlq yoxluqdur, sn varsan ancaq.
Yuxar, aa – hr göz çarpan
N varsa, onlar snsn yaradan.
Snsn hr birliyi biz öyrdn,
Torpan köksünd qlm ildn.
(Nizami Gncvi 1982 (2), sh. 15)
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lbtt, bu nöqteyi-nzrdn poemann “Minacat”nda oxuyuruq:
Kimsm yox, ey biz böyüklük vern,
Pnahm da Snsn, kömyim d Sn.
Nizami bu uca drgahda ancaq
Ulu Mustafan fiq tutacaq.
(Nizami Gncvi 1982 (2), sh. 20-22
Bu qbildn olan iql, nurlu fikirlr poemann “Sonuncu peymbrin
trifi” v “Peymbrin merac” hisssind geni, hrtrfli bdii hllini tapmdr.
Msln, “Sonuncu peymbrin trifi” adl hissd oxuyuruq:
Seçilmi elçidir ulu Tanrdan,
Möhkm hökmlri xalqa çatdran,
Qiymtli tacdr azadlrin,
n dyrlisidir bütün brin.
zldn bd bütün yaranm,
Mhmmd adndan almdr nax.
(Nizami Gncvi 1982 (2), sh. 27)
Bü, iql, qiymtli, önmli fikir poemann “Peymbrin merac” hisssind d mntiqi baxmdan daha da inkiaf etdirilmidir. Orada oxuyuruq:
“Bu taxtn sultan olan Mhmmd,
Keçn elçilrdn odur vlihd.
(Nizami Gncvi 1982 (2), sh. 24)
Poemann hmin hisssind daha sonra oxuyuruq:
O yerd ki idrak tapmayr mkan,
Salam Mhmmddn, qbul tanrdan
Azndan çxmayan ssi eitdi,
Görünmz siman ziyart etdi.
(Nizami Gncvi 1982 (2), sh. 27)
Burada diqqti daha çox clb edn balca mqam bundan ibartdir ki,
dahi filosof air poemann adçkiln hisssinin sonunda yazr:
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Nizami tutmudur Gncd mkan,
O, mhrum olmasn salamlarndan.
(Nizami Gncvi 1982 (2), sh. 28)
Burada qeyd etmy dyr ki, dahi air “Nizami tutmudur Gncd
mkan” demkl, onun özü Nizami Gncvi fars-iran airidir, deynlr sübut
etmidir ki, o, sl Gncli-Azrbaycanldr.
Nizaminin srlrind xlaqi keyfiyytlrin trnnümü
Nizami Gncvi bütün zamanlarn v mkanlarn böyük airidir. Burada
qeyd etmk yerin dürdi ki, 1941-1945-ci illrd alman faistlri SanktPeterburqu (Leninqrad) mühaziry alan zaman orada Nizaminin yubileyi
tkil olunmudu. Bu, o zaman üçün inanlmaz bir hadis idi. Bu, günümüzd
d çox mühüm hadisdir. Bel ki, onun alad mnvi v xlaqi dyrlr
ümumbri hesab edilir.
Nizami müdrikliyi, böyük airin briyyt tlqin etdiyi mnvi dyrlr
n çtin zamanlarda da insanlar üçün bir ümid çrana, glcy, trqqiy,
inkiafa göstriln mnvi bldçiy çevrilmidir.
...Azrbaycan flsfi poeziyasnn n görkmli nümayndsi olan Nizami
Gncvinin ölmz v bdiyaar srlri “Xms”si dünya dbiyyatnda,
br mnvi dyrlri xzinsind bilavasit özünmxsus yer tutur.
Dahi Azrbaycan airi v mütfkkiri Nizami Gncvinin bütün dünyada
öhrt tapm ölmz “Xms”si vzsiz bdii-flsfi nümundir. Onun sonuncu poemas “sgndrnam”dir. Poema-dastan, mnzum roman iki hissdn
ibartdir. Birinci hiss “rfnam”, ikinci hiss “qbalnam” adlanr. “qbalnam”nin mzini aadak üç istiqamt tkil edir:
- insan alnn, zkasnn v bununla laqdar elmin, flsfnin trnnümü v tblii;
- insann yüksk xlaqi keyfiyytlrinin trnnümü v tblii;
- insan xobxtliyini tmin edn, zülm v bdxahla son qoyan daltin,
azad, brabr v dost insanlarn milliyytinin trnnümü v tblii;
- aln trifi, ala tzim poemann sas ideya istiqamtlrindn biridir.
Xarakterik v sciyyvidir ki, “Kitabn balanmas” fslind Nizami sgndr
haqqnda söhbti filosofun dilindn aparr v ahn hr eydn yükskd
duran elm v hikmt olan mhbbtindn bhs edir:
Qüvvt elmddir, baqa cür heç ks
Heç ks üstünlük eyly bilmz!
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Hr uca rütbdn, biliniz, fqt
Alimin rütbsi ucadr, lbt!
(Nizami Gncvi 1982 (2), sh. 430)
airin dövründ hökm sürn mürtce ruhanilrin kor-koran inam ala
qar qoymalarn, elmi, flsfni v xüsusn mntiqi küfrl eynildirdiklrini v bu yol yolçularn amansz tqib etdiklrini nzr alsaq, al, elmi bu
kild trnnüm edn Nizaminin bir vtnda kimi qorxmazl, mrdliyi,
xüsusil göz çarpar v onun orta sr raitind tbli etdiyi rasionalizmin
hmiyytini müasirlrimiz daha düzgün qiymtlndir bilrlr.
Burada yeri glmikn qeyd etmk lazmdr ki, haqqnda bhs olunan bu
kitabda poemann ikinci hisssin - “qbalnam”y hsr ediln hmin bu bölmy Azrbaycan Milli Elmlr Akademiyasnn Flsf, sosiologiya v hüquq
nstitutunun qocaman alimi flsf elmlri doktoru, professor, mkdar elm
xadimi Zümrüd Quluzad “Kamillik zirvsi” adl xüsusi mqal yazmdr. O,
hmin srd poemann “qbalnam”nin sözügedn probleml bilavasit Nizami müdrikliyinin flsfi silqtini çox doru-düzgün rh v izah etmidir.
Bizc, bu msl tkc Azrbaycanda deyil, bütövlükd dünya miqyasnda
Nizamiünasla dair n qiymtli töhflrdn biri sayla bilr.
Nizami Gncvi “sgndrnam” poemasnn “qbalnam” adl ikinci
hisssinin balancnda da Allahn, Mhmmd Peymbrin, slam dininin
v Müqdds Qurann trnnümün dair çox qiymtli poetik fikirlr söylmidir. Msln, “qbalnam”nin balancnda oxuyuruq:
Harda ki, al bir xzin tapar,
Allahn adn eylyr azar.
Allah alyla nvzikardr,
Alszlara da lac vardr.
O, sözün sirrini yan eylyr,
O, verr zlil, aciz hünr.
(Nizami Gncvi 1982 (2), sh. 410)
Göründüyü kimi, bu misralarda aln rolundan, onun insani duyulara,
mnvi hisslr tsirindn bhs edilir. Allahn insana bx etdiyi n böyük
nemt al hesab edilir v al vasitsil insanlar hyatda özün yer tapa bilr.
Bununla bel, “qbalnam”nin “Minacat” hisssindki aadak misralar
insann kömy möhtac varlq olmasn, qürrlnmmli olduunu vurulamaq üçün çox xarakterikdir, sciyyvidir:
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Bndy l tutan snsn, lahi,
Yoxdur Sndn baqa onun pnah.
Olmu, olaca Snsn yaradan,
Snin krmin möhtacdr insan”.
(Nizami Gncvi 1982 (2), sh. 411)
Daha sonra Nizami Gncvi srinin ikinci, “qbalnam” hisssinin
“Sonuncu peymbrin trifi” bölmsind yazr:
N bir taxt istdi Mhmmd, n tac,
Qlncla çox ald ahlardan xrac.
Yox, yox, shv eldim, o böyük nbi,
Hm taxt sahibiydi, hm tac sahibi.
(Nizami Gncvi 1982 (2), sh. 413)
Göründüyü kimi, Nizami Gncvinin “Xms”sin daxil olan hr bir
mnzum romann, poemann mzind duran “Allah”, “Mhmmd Peymbr”, “slam”, “Quran” mfhumlarnda ehtiva olunan drin flsfi fikirlri
özünün ecazkar, ölmz, hmiyaar poeziyasnda trnnüm etmyi özünün,
zli v son ictimai-flsfi borcu hesab etmidir.
Nizami Gncvi hm d XXI srin br övladdr. O, bu gün biziml
birg irliy doru addmlayr. Nizami Gncvinin dini –islami baxlar bu
gün d çox aktual sslnir.
Nhayt, fikirlrimizi Azrbaycan Prezidenti lham liyevin 5 yanvar
2021-ci ild imzalad “Nizami Gncvi li” adl srncamdak aadak
bel fikirl yekunladrmaq istrdik:
“Dünya dbiyyatnn görkmli nümayndsi, dahi Azrbaycan &airi v
mütfkkiri Nizami Gncvi b&riyytin bdii fikir slnamsind yeni
shif açm& nadir &xsiyytlrindndir” (“Azrbaycan” qzeti, 6 yanvar
2021).
eyx Nizami Gncvinin vtni olan Gnc il bilavasit bal olan daha
bir mqam vurulamaq istrdik.
Ulu öndrimiz Heydr liyev 2000-ci ilin may aynn 24-d Gncd Nizami mqbrsind, orada ziyartd olarkn demidir: “Gnclilr xüsusi
iftixar hissi keçirirlr. Ona gör ki, Nizami gnclidir. Gncnin adn dünyada mhur edibdie, bu torpaqda yaaybdr, bu torpaqda yazbdr” (sayev
hmd, “Azrbaycan” qzeti, 2012).
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Çox tssüflr olsun ki, dahi Nizaminin anadan olduu Gnc hri
2020-ci ild ermni faistlri trfindn at tutularaq, orada qocalarla, hamil qadnlarla yana, körp msum uaqlar da qtl yetirilmidir.
Azrbaycann möhtrm Prezidenti, müzffr Ali Ba Komandan lham
liyev 5 yanvar 2021-ci ild, ermni faistlrinin v vandallarnn ial etiyi
razilrd quruculuq ilri il yana, 2021-ci ili “Nizami li” elan etmidir.
Mlum olduu kimi, 20 may 2021-ci ild Azrbaycan Respublikasnn
möhtrm Prezidenti cnab lham liyevin itirak il Nizami Gncvi
Beynlxalq Mrkzinin “Cnubi Qafqaz: regional inkiaf v mkdalq
prinsiplri” adl videoformatda forum keçirilmidir. Hmin Bak Forumunda
byan edilmidir ki, dahi Azrbaycan airi v mütfkkiri müasir, qloballaan
dünyann planet vtndadr. Onun 880 illiyin hsr olunmu Nizami Gncvinin ölmz poeziyasnda zamandan v mkandan asl olmayaraq yer üzünün rfi, n qiymtli kapital v ictimai münasibtlrin mcmusu v
toplusu olan NSANn bdii v flsfi tfkkürü öz ifadsini tapmdr. Bu
qiymtli fikir Bak Forumunda itirak edn beynlxalq spkili tarixi xsiyytlrin çxlarnda da ifad olunmudur.
Ntic
Azrbaycan torpa hrtrfli olaraq mhsuldar bir razi hesab edilir.
Tarixn bu razilrd xeyli alim, air, mütfkkir v filosoflar yetimidir.
Bunlardan biri d Nizami Gncvi hesab edilir. O, öz dövründ müahid
etdiyi tarixi hadislri, mnvi yetrsizliklri xüsusi formada - mnzum kild öz qlmindn keçirmidir. “Xms” adl be poemasnn hr birinin balancn dini inanca hsr etmi, vvlc Allaha, daha sonra is peymbr
xüsusi sevgisini bildirrk onlar öz misralarnda trnnüm etmidir.
Nizami Gncvinin Qurani-Krimdki aylr drindn yiylnmsi,
onlar haqqnda hrtrfli mlumatl olmas ona imkan vermidir ki, dini v
mnvi dyrlr haqqnda mnzum formada sr yarada bilsin. Bel ki, Qurann bir çox aylrindn tsirlnn air öz flsfi düünclrini hmin aylrin
hatsind qeyd etmidir. Xüsusil Allah v peymbr inanc mövzusunu
geni kild dyrlndirmi, minacatlar yazm v dini duyulara xüsusi
hmiyyt vermidir.
Nizami Gncvi flsfi düünclrini n çox sonuncu “sgndrnam”
poemasnda qeyd etmidir. Burada bir filosofun bir hökmdara olan nsihtlri
içrisind dövlt idarçiliyi, rhbr içi münasibti, dövlt rhbrinin xüsusiyytlri, insani duyularn v davranlarn üstün tutulmas haqqnda xeyli
ibrtamiz fikir bildirmidir. O, daha çox elmin dyrini qabartm, insan xla-

Nizami Gncvinin poeziyasinda slamn bdii-flsfi trnnümü v müasirlik

229

qnn, mnvi dyrlrinin elml formalaacan böyük ölçüd vurulamdr.
Bu da yunan filosofu Sokratn elm v davranlar haqqnda düüncsin
bnzrlik tkil edir. Nizami Gncvi hmin fikri poetik kild v nümunlrl göstrmkl flsfi düünclrdn xbrdar olduunu da göstrmidir.
Son olaraq qeyd etmk lazmdr ki, Azrbaycann mhur airi Nizami
Gncvi srlr ötmsin baxmayaraq, qeyd etdiyi fikirlrl öz aktualln
qorumu v tarixd öz layiq olduu uca zirvsini ld etmidir.
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LITERARY AND PHILOSOPHICAL REPRESENTATION OF ISLAM,
THE WORLD RELIGION, IN THE POETRY OF NIZAMI GANJAVI
AND MODERNITY
ABSTRACT
In his immortal poetry, the great Azerbaijani poet and thinker Nizami
Ganjavi expressed such poetic and philosophical thoughts about Islam, the
religion of peace, kindness, and tolerance, as well as the Holy Qur'an, which
is the foundation of this religion, have a very profound meaning in the great
poet's Khamsa.
Nizami Ganjavi illuminated the profound literary and philosophical
thinking of the Prophet Muhammad, the founder of Islam, and his miracle, the
Holy Qur'an.
His Treasure of Secrets, Khosrov and Shirin, Leyli and Majnun,
Iskendername, Sharafname, and Iqbalname, all included in his Khamsa, are
regarded as the most valuable table books for Nizami lovers in the world.
The article discusses the difficulties raised by Nizami Ganjavi regarding
the believe in God and the Prophet, which is one of the pillars of Islam. The
poems in a poetic language reflect thorough information about the unity of
God, the need for Him, the concept of prophecy, and the traits of the prophet.
At the same time, significant emphasis was placed on religious, moral, and
spiritual qualities as well as philosophical ideas.
Nizami Ganjavi addressed not just the difficulties of his period, but also
the issues of all times.
Keywords: Nizami Ganjavi, Allah, Islam, moral values, religious and
moral values
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XÜLAS
“Bilik ndir?”, “Hans mlumatlar bilikdir?” v s. suallar flsf tarixind
Platonadk gedib çxr. Platon “Theaetetus” srind bilik üçün üç sas rt
irli sürür: inam, doruluq (hqiqilik) v saslandrma. Elmin inkiaf, digr
elmlrin flsfy münasibti zminind gedn tdqiqatlar bir sra yeni
aradrmalar ortaya çxard. E.Getyer qeyd ediln rtlrin bilgi üçün kafi
olmamas qnatin glmidir. Mqald onun gtirdiyi arqumentlri özünd
ks etdirn tezisinin tam trcümsi tqdim olunur. Qeyd edk ki, E.Getyerin
arqumentlri elm almind birmnal qarlanmayb; bzi alimlr onu mqbul
saymam, bzilri htta nümunlrin doru olmadn qeyd etmi, bzilri
is mqbul hesab etmi v dördüncü rt ehtiyac olduunu vurulamlar.
Dördüncü rtin mahiyytind yekdil fikr glinmmidir. Tqdim ediln mqald zruri giri materialndan sonra, bir sra terminlr aydnlq qtirilmi,
neopozitiv cryann inkiafnda xüsusi önm malik olan Vyana drnyi,
analitik flsfnin (llxüsus A.Ayerin) sas ideyalar, onlarn diqqt mrkzind olan problemlr aradrlm v sonda E.Getyerin yuxarda qeyd etdiyimiz mqalsinin tam trcümsi verilmidir.
Açar sözlr: neopozitivizm, Edmund Getyer, Vyana drnyi, analitik
flsf, Platon, bilik, hqiqt, saslandrma.
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Neopozitivizm cryan dedikd, XX srin 1920-1930-ci illrind tkkül tapm, lakin köklri bir neç sr vvl qaydan, dqiq elmlr sahsind
böyük alimlrin d itirak etdiklri elmi mrkzlrin, drnklrin irli sürdüyü
ideyalar v prinsiplri ehtiva edn elmi-flsfi istiqamt baa düülür. Adtn,
onlarn faliyyti klassik flsfi baxmdan qiymtlndirilir v müyyn
müsbt aspektlr vurulansa da, kifayt qdr tnqid d mruz qalrlar.
Fikrimizc, burada bir anlalmazlq mövcuddur. Msly müyyn drcd
aydnlq gtirmk üçün flsf sahsind istniln ensiklopediyadan ld edil
biln bzi mlumatlar xatrlatma mqsduyun hesab edirik.
“drak ndir?” sual qdim zamanlardan flsfnin sas msllrindn olmudur. Dünya nec drk edilir? drakn özü idrak ediln obyekt adekvatdrm? ld ediln tsvvürlrin nyin kömkliyi il v nec hqiqi, yaxud yalan
olduunu tyin etmk olar? Klassik flsfnin bu msllrl mul olan
bölmsi “qnoseologiya” adlanr (Skirbekk v Gilye 2007, 682)
Qnoseologiya – subyektin (tdqiqatçnn) nöqteyi-nzrindn idrak nzriyysi sahsind aradrmalar aparan flsfi elmdir. Qnoseologiyann sas
suallarndan biri dünyann drk edilmsinin imkan il baldr. Burada üç
cryan mövcuddur:
- idraki pozitivizm - insann idrak qabiliyytinin qeyri-mhdud olmas;
- idraki pessimizm v ya aqnostisizm - insann almi drk etmsinin qeyri-mümkün olmas;
- skeptisizm - dünyann idrak ediln olmas inkar edilms d, alnan bilgilrin, idrak edilmnin v onun metodlarnn hqiqi olmasn übh altna alr
(relyativizm d skeptisizmin ifrat formasdr. Bu fikrin trfdarlar bütün bilgilrin, qanunlarn tam nisbi olduuna inanrlar).
drak prosesin yanamada ksrn qnostik pozitivizm trfdrlar üstünlük tkil edirlr. Burada da sas yanamalar aadaklardr:
- rasionalizm - hissi idrakn kafi olmamas, yalnz mntiq saslanan
rasional düünc;
- sensualizm - idrakn duyu v hiss orqanlar vasitsil ld ediln bilgilr olmas;
- empirizm - hm hissi, hm d rasional idrak qbul ets d, onlar tam
kafi olmadqlar üçün yalnz tcrüby saslanan bilgilr sas götürülür.
Faktlar hiss orqanlar il ld edilir, rasional düünc il emal edilir, sonra is
tcrüb v eksperiment vasitsil saslandrlr;
- intuitivizm - dünyann qeyri-elmi, hissi-mistik idrakdr (Mlikov 2018,
24-25).
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XIX srdn balayaraq Lobaçevski, Riman adlanan müxtlif hndslrin
yaranmas, XIX srin sonu XX srin vvlrind elmd inqilabi sçraylar,
yeni elmlrin yaranmas klassik baxlarn bir çox anlaylarnn yenidn qiymtlndirilmsini, dqiqldirilmsini, yeni konseptual yanaman tlb edirdi. Nisbilik nzriyysinin yaranmas il mütlq kmiyytlr kimi qbul
ediln zaman, mkan v s. kimi kmiyytlrin nisbi xarakterli olmas tsbit
edildi. Kvant nzriyysinin yaranmas, kvant fizikasnda tcrübnin imkanszlna dlalt edn Heyzenberqin qeyri-müyynlik prinsipi, bzi hadislrin ehtimal nzriyysin saslanmas, aksiomatikaya saslanan elmlrin ciddi
dqiq formal struktura gtirilmsi istyi, lakin istniln bel strukturda hlledilmz problemin varlna dlalt edn K.Hödel teoremi, kibernetikann
nnvi linqvistika il laqlri, Aristotelin ikili mntiqindn frqli çoxqiymtli mntiqin yaranmas v s. ksr yeni msllri aktual etdi. Tbii ki, bunlar nnvi flsfnin qarsnda yeni problemlr yaratd (Skirbekk v Gilye
2007, 657). Bundan da mühüm olan budur ki, yuxarda sadalananlar uyun
sahlrin mütxssislri (hanslar ki, hmin problemlri hm ortaya gtirmilr v faktiki hmin problemlrin sahiblri idilr) düündürmy bilmzdi.
Effektiv nticlrin ld edilmsi üçün yaranan problemlrin tyini, çözülmsi, onlara vahid bax v mnzrinin qurulmas, vahid elmi dilin trtib edilmsi, qurulmas mhz hmin mütxssislri narahat etmli idi. Nticd, bütün bunlar hmin mütxssislrin itirak etdiklri müyyn mktblrin, mrkzlrin yaranmas il müayit olundu.
Burada yalnz iki mktb haqqnda qsa mlumat vermk istrdik: Vyana
drnyi v analitik flsf.
Vyana drnyi
Vyana drnyi 1922-ci ild Vyana Universitetinin Tbit flsfsi kafedrasnn professoru, fizik M. likin rhbrliyi il tkil olunan filosoflar v
alimlr qrupudur. Drnk II Dünya müharibsindk faliyyt göstrmi, M.
lik 1936-c ild öldürüldükdn sonra, bir çox üzvlri AB, Böyük Britaniya,
Skandinaviya ölklrin emiqrasiya etmi, yeni mktblr v mrkzlr yaratmlar.
Drnkd dqiq elmlr sahsindki mütxssislr çox böyük faliyyt
malik olmular. Onun daimi üzvlri arasnda R.Karnap, O.Neyrat, Q.Feyqel,
E. Silzal, Q.Qan, V.Kraft, K.Hödel v s. kimi böyük xslr olmular. Drnyin üzvlri Lvov–Varava mktbindn K.Aydukeviç, Y.Lukasevi, A.Tarski;
Berlinin empirik flsfi cmiyytindn Q.Reyxenbax, K.Qempel, V.Dubislav
v digr nümayndlri il sx laqd olmular. Müxtlif illlrd frqli
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ölklrdn F.Frank (Çexoslovakiya), E.Kayla (Finlandiya), A.Blamberq,
E.Naygel (AB), .Yörgensen (Danimarka), A.Ayer (Böyük Britaniya) kimi
alimlr drnkl mkdalq etmilr (Zeynalov 2001, 456).
1929-cu ild Praqada ba tutmu konfransda O.Neyrat drnyin adndan
“Dünyann elmi anlalmas. Vyana Drnyi” manifesti il çx etmidir. Bu
manifestd drnyin elmi maraqlarnn (neopozitivizmin), istiqamtlrinin
sas prinsiplri v slflrindn hans elmi irsin sas mnb olduu açq
kild ifad edilmidir. Bunlar aadaklardr:
1. Pozitivizm v empirizm (D.Yum, Kont, Mill, Avenarius, Max).
2. Empirik tdqiqatlarn saslanmas, mqsdi v metodlar (Helmhols,
Riman, Max, Puankare, Enrike, Dyüem, Bolsman, Eynteyn).
3. Mntiq v onun realla ttbiqlri (Leybnis, Peano, Freqe, ryeder,
Rassel, Uaythed, Vitqenteyn).
4. Aksiomatika (Pa, Peano, Vaylati, Hilbert).
5. Evdemonizm (mnviyyat v insan davrannn sasnda onun xobxtliy çatmaq istyinin meyar olduunu qbul edn etik cryan) v pozitivist sosiologiya (Epikür, Yum, Bentam, Mill, Kont, Feyerbax, Marks,
Spenser, Müll-ür-Liyer, Popper-Linkus, Karl Menqer), (Zeynalov 2001, 454).
Vyana drnyinin ideya prinsiplrinin saslanmasnda Vyana Universitetind böyük tsir malik olan, nnvi flsfnin metafizik prinsiplrin
neqativ yanama srgilyn, elmi idraka saslanan emprizm üstünlük vern
maxizm cryan, mntiqi thlilin bir sra flsfi ideyalar v L.Vitgenteynin
“Mntiqi-flsfi traktat” srind d öz ksini tapm bir çox ideyalar v
prinsiplr böyük üstünlük tkil edirdi. Burada sas mqamlardan biri mntiqin v riyaziyyatn analitik xarakterli olmasndan çx edrk, riyazi mntiq
vasitsil elm flsfsi dilinin v mntiqinin analizi v saslandrlmasdr.
Bellikl, bütün elmi dilin “protokol cümllr” adlanan sas propozisiyalara
gtirilmsinin mümkünlüyüdür. Analitikliyin (analitik mühakimlrin) v
mntiqi-riyazi propozisiyalarn xüsusi statusa malik olmas nticsind is
nnvi flsfnin v metafizikann idraki qiymt malik olmasnn özü übh
altna düür.
Drnyin elmi-ideoloji müstvid metafizikaya yönltdiyi tnqidlr v
onu inkar etmsi, fikrimizc, dövrün tlblrindn qaynaqlanaraq, mövcud
elmi-texniki trqqinin metafizikadan deyil, pozitiv elmlrin smrsi olmasndan irli glirdi. Yuxarda söyldiyimiz kimi, bu cryan XX srd ba
vern böyük, klassik elmi v ictimai baxlarla uzlamayan yeni elmi kflr
v baxlarn ml glmsi il baldr. Dqiq elmlrin srf daxili tlbatna
v saslanmalarna bal vahid elmi dil, elmi saslarn yaradlmas gündmd
dururdu.

Neopozitivizmd hqiqi olmann rtlri v saslandrlm doru inam

237

slind, cryan blk d klassik flsfy toxunmadan v tmas etmdn srf öz daxili ehtiyaclarndan çx edrk, yeni elmi fnn, hatedici
yunifer metaelminin axtarnda olmudur. Bu baxmdan, elmlrin flsfsi
dedikd, klassik flsfnin hanssa bölmsi deyil, yeni bir elmi fnn baa
düülmlidir. Onlar üçün “drak prosesi ndir?”, “Hans obyekt drk edilndir?” v s. kimi suallar hmiyyt ksb etmmidir. Sual elmi bilginin saslarnn, metodlarnn, vahid elmi dilin normativlrinin ilnib-hazrlanmasndan
ibart olmudur (smaylov 1991, 75).
Metafizikaya müracit etmmlri heç d onlarn ateist olduunu göstrmir. Adçkiln alimlrin ksriyyti yaradcnn varln qbul etmilr. Sadc, mul olduu sahlrd irrasional saslardan deyil, tam elmi-rasional
bilgilri sas götürmyin zruri olduunu qbul etmilr. Blk d bu tnqidlr n tutarl cavab Laplas1 vermidir. Laplasn “Göy mexanikas” kitab ilk
df 1799-cu ild, 1802-ci ild is Napoleona ithaf edilmkl ikinci df nr
edilmidir. Kitabn bir nüsxsini Laplas Napoleona tqdim etmidir. Napoleon
danr ki, “Mn onu kitabnn iq üzü görmsi münasibtil tbrik etdim v
ondan n üçün “lahi” sözünün Laqranj2 (bzi mnblrd Nyuton) trfindn
daim tkrarlanmasna rmn, onun (Laplasn) srind bu ada heç bir df d
rast glmdiyini soruduqda, cavab verdi ki, “Ona gör ki, mnim bu hipotez
ehtiyacm olmayb”3.
Baqa mnblrd aadak kimi versiya var:
“Napoleon: Sir, kainatn sistemi haqqnda bel böyük bir kitab yazmsnz, ancaq orada onun yaradcsnn adn bir df d qeyd etmyibsiniz.
Laplas: Sir, mnim bu hipotez ehtiyacm olmayb”.
Analitik flsf v Alfred Ayer [1910-1989]
Alfred Ayer 1935-ci ild yazd kitabla [5] yeni tip flsfnin - analitik
flsfnin saslarn qoymudur. Bu flsfi cryann ilk saslarna Vitqenteyn, Rassel, Mur, Freqe v “Vyana drnyi”nin üzvlrinin srlrind rast
glins d, mhz A.Ayer Avstriya flsfi nnlrini ingilis zminind
realladraraq, Britaniya empirist mktbi üzrin damdr. XX srin
ikinci yarsnda flsfnin aparc istiqamtlrindn biri olan analitik flsf-

1

Laplas Pyer Simon (1749-1827) –mhur fransz ritaziyyatçs, fiziki v astronomudur.
Laqranj Cozef-Luis (Cuzeppe Luici) ((1736 (Turin, taliya) – 1813 (Paris)) – böyük italyanfransz riyaziyyatçs v astronomu olmudur
3
     .     W; . <$ ". ( 8 . _. W" ) – .; +" , 2006.
2
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nin zehni stantartlarnn tkkül tapmasnda mhz A.Ayer vzedilmz rol
oynamdr.
Bu flsfnin sas mram flsfni metafizik boluqlardan azad edrk,
spekulyativ kateqoriyalardan tmizlyrk, ciddi arqumentlr bazas il tmin
etmkl, filosoflar nizaml elmi düüncy yönltmkdn ibartdir.
Ayerin I tezisi – alla qbul edil biln yalnz v yalnz iki növ mühakim var:
- birincisi, özünün mntiqi strukturuna gör hqiqi olan analitik mühakimlr. Bura bütün riyazi, mntiqi mühakimlr v flsfnin alabatan tkliflri aiddir;
- ikincisi, o tkliflr ki, onlar potensial olaraq, baqa sözl, müyyn
sonlu proses – alqoritmin sasnda tcrüb, yaxud verifikasiya vasitsil saslandrla bilr. Bu zaman, htta sonlu addmla saslandrla bilinmyn “bütün
insanlar ölüm mhkumdurlar” kimi mühakimlr d alla qbul edilnlr
srasndan hesab edilirlr (smaylov 1991, 99).
Bu tezisdn çx etdikd metafizikann tkliflri mnasz xarakter dayr.
Ayer flsfi zehni düüncni analitik faliyyt kimi görürdü. Onun fikrinc,
filosof heç d bizim tcrübi-empirik qnatlrimizin ifad edilmsi üçün
hipotezlr irli sürmmli, hanssa deduktiv sistemin yaradlmas il mul
olmamaldr. Filosofun sas vzifsi dünyann quruluuna nzrn bizim
qurmal olduumuz nzriyynin izah üçün istifad etdiyimiz dilin analizidir,
baqa sözl, düüncnin aradrlmas v formasnn dqiqldirilmsindn
ibartdir. Bu baxmdan, flsf elml müxalift tkil etmir v Lokk, Berkli,
Yum, hmçinin hmiyytli drcd Platon, Aristotel, Kant da metafizik
deyil, analitik mütfkkirlr olmular.
Nticd, A.Ayerin fikrinc, flsfd müxtlif mktblrin mövcud
olmasnn bünövrsind hqiqi, yalan v mnasz mühakimlri ayrd etmk
üçün dqiq kriteriyalarn olmamas durur. Baqa sözl, bu, flsfd istifad
ediln dil lazmi diqqtin edilmmsi sbbindn ba vermidir. Mhz bu
postulatn inkiaf nticsind ingilis-amerikan dünyasnda filosoflarn öz
aralarnda hamya mlum olan v alla qbul ediln srhdlr v qaydalar
çrçivsind dialoq aparlmasna zmin yaranmdr.
Hqiqi olman rtlri
lkin sual ondan ibartdir ki, hans rtlr çrçivsind “subyekt nyis
bilir, drk edir” söylmk olar? drak v onun obyektlri il uyunluu ks
etdirn hökmlr arasnda frqlr mövcuddur. Bu cryan üçün çox vaxt idrak
nzriyysinin mntiqi analiz kimi çx etmsi sciyyvidir. Burada sas
msl el rtlri tyin etmkdn ibartdir ki, onlarn hr biri ayrlqda
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“kims nyis bilir” demk üçün zruri, hams birlikd is bu tanma, idrak
üçün kafi rti tmin etsinlr.
Propozisional hökmün müyyn formaya malik olmasna rmn, onun
predmeti müxtlif ola bilr. drakn analizinin sas mqsdi idrakn doru,
hqiqi olduunu tmin ed bilck rtlrin tmin edilmsindn ibartdir.
Baqa sözl, “s drk edir (bilir) p” demk üçün rtlrin tyin edilmsi
lazmdr.
drak (elm, bilgi) üçün zruri v kafi rtlrin tyin edilmsinin mnas
varm? Müsbt cavabla yana, bu sual übh altna alanlar da olmudur. XX
srin böyük filosoflarndan analitik flsfnin sasnda duran sütunlardan biri
olan Vitqenteyn “oyun” mfhumu v onun müxtlif növlri arasnda heç bir
ortaqln olmamasndan, onlarda yalnz ümumi oxarlqlarn olmasndan
çx edrk idrakn, elmin ailvi oxarlq anlay olduunu söylyir.
Bellikl, yuxarda söyldiyimiz kimi, hans zruri v kafi rtlr
çrçivsind “s drk edir (bilir) p” söylmk olar. Burada ilk rt p-nin
özünün statusu il baldr: p olmaldr (hqiqdir, dorudur). Yni
1. p dorudur (hqiqtdir), (yaxud sadc “p”).
Baqa sözl, “s hqiqi olmayan p-ni drk edir (bilir, tanyr)” söylmk
olmaz. Bu bizim dil qaydalarna, mntiqin v dil mdniyytimiz ziddir.
Msln, “Orta srlr kimi insanlar bilirdi ki, kainatn mrkzind Yer durur,
Gün v digr göy cisimlri Yerin trafinda frlanrlar” söylmk olmaz,
çünki hqiqtd kainat yerin trafnda frlanmr.
Bununla bel, bir eyin gerçk v real olmas onun drk edilmsi üçün
kifayt deyildir. Bir çox eylrin mövcud olmasna baxmayaraq, biz onlar
drk etmirik. Çoxlu eylr mövcud ola bilr, ancaq ola bilr ki, heç kim onlar
haqqnda düünmsin, yaxud onun doru olmad qnatin glsinlr. Bu
mnada, subyekt idrak edilsi p obyektin müyyn münasibtd olmaldr.
Buna gör d ikinci zruri rt d tlb edilmlidir:
2. s hesab edir ki, p, (yaxud s inanr ki, (mindir ki) p).
Bu rtin zruri olmasn tkzib ednlr d var. Bel ki, bzn insan
nyis bils d, ona inanmr. Bzn insan nys inanmasa da onu bilir.
Mhur misallardan biri Kolin Redforda aiddir (“Elm – misallarda”, Analysis,
vol. 27, 1966). Bzilri is inamn elm aid olmadn, elmin inamn
qtiyyt, qidy çevrilmsi olduunu v elm hasil olduu anda inamn
ksildiyini iddia edirlr. Fikrimizc, bu da spekulyativ fikirdir. Bel ki, ikinci
rtd inam, yaxud minlik, qtilik kimi terminlrin mnas adi dildkindn
frqlndirilrk, mxsusi mnada ilnir.
Bu iki rt müyyn qruplar trfindn übh altna alnsa da, elm üçün
zruri olmasnda ksriyyt yekdil fikirddir. Bu iki rt birlikd elm üçün
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kifaytdirmi, yaxud onlarn ikisi birlikd kafi rt tkil edirmi? Msln,
inam, yaxud min olmaq inanmaq istyimizl d bal ola bilr, tsadüfi
faktorlarn tsiri altnda da ola bilr. Kimis ildrm vurduqdan sonra o,
nys inana da bilr. Nticd, qtiyytli inam da elm üçün kifayt etmir.
Buna gör d elm üçün üçüncü zruri rt d tlb edilir. O, aadakndan
ibartdir:
3. s haql olaraq, mindir ki, p.
Bu üç rti klassik üçlü konsepsiya, yaxud JTB (justify, true, beliefe)
adlandrrlar. Bu rtlr müxtlif filosoflar trfindn müxtlif formalarda
ifad edil bilr. Msln, Çisholm 3-cü rti “s-in p üçün kifayt qdr
sübutlar var”; Ayer “s-in p-y min olmas üçün haqq var”; p’Hear “p üçün
s-in tutarl saslar var” kimi ifad edirlr.
Söyldiyimiz kimi, bu tlb v rtlrin zruri v kafi olmasn tkzib
etmk istynlr d var. Aada nümun olaraq Edmund Qetiyerin
mqalsinin trcümsini tqdim edirik. Trcüm [2]-nin sasnda aparlmdr.
“Now” termini bilir, tanyr, drk edir kimi, “knowledge” sözü is elm, bilik,
bilgi kimi trcüm edilmidir.

[Trcüm]
SASLANDIRILMI DORU NAM BLKDRM?
Edmund L.Qetyer
Son illrd propozisiyann (veriln tklifin) müyyn bir xs
münasibtd bilgi hesab edilmsi üçün zruri v kafi rtlrin müyyn
edilmsi istiqamtind bir çox addm atlmdr. Bu chdlri çox vaxt
aadakna oxar formada ifad etmk olar:
A) S bilir ki, P yalnz v yalnz
1) P dorudur;
2) S inanr ki, P;
3) S-in P-y inanmas üçün hr bir sas var.
Msln, Roderik Çizholm 4 bu fikird olmudur ki, aadak [forma]
bilgi üçün zruri v kafi rtlri tmin edir:
B) S bilir ki, P yalnz v yalnz
1) S qbul edir ki, P,
2) S-in P-ni qbul etmsi üçün yetrli saslar var,
3) P dorudur (hqiqidir).
4

. Roderick Milton Chisholm [1916-1999]
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A.Ayer is bilgi üçün zruri v kafi rtlrini aadak kimi ifad edir:
C) S bilir ki, P yalnz v yalnz,
1) P dorudur;
2) S mindir ki, P dorudur,
2) S-in P-nin doruluuna min olmaq haqq var.
Çalacaam göstrm ki, (A) [trifi] yanldr. Bel ki, orada ifad
edilmi rtlr “S bilir ki, P” tklifinin doru olduunu hesab etmk üçün
kifayt etmir. Eyni zamanda, hmin arqument göstrck ki, gr “... üçün
yetrli saslara malikdir”, yaxud “... doruluunda min olmaq haqq var”
ifadlrini “... inanmas üçün hr bir sas var” il vz etsk, (B) v (C)-nin
[triflrinin d] shv olduqlar göstrilckdir.
lk olaraq iki ümd mqam vurulamaq istrdim. Birincisi, “S bilir ki, P”
ifadsind “S-in P-y inanmas üçün hr bir sas var” anlamnda “saslanma”
zruri rti, baqa bir xs üçün tamamil mümkündür ki, bu faktn
yanllna min olmaa sas versin.
kincisi, müyyn bir P tklifi üçün gr “S-in P-y inanmas üçün hr bir
sas var” v P-dn Q alnr, v S, P-dn Q-nin alnmasn nticlndirir v bu
deduksiyann nticsi kimi Q-ni alr, onda S-in Q-ya inanmas üçün hr bir
sas olacaq.
Bu iki nöqtni diqqtd saxlayaraq, müyyn bir tklifin doru olmas
üçün A-da ifad edilmi rtlrin ödnilmsin baxmayaraq, eyni zamanda,
hmin xsin bu tklifi bilmsinin yanl olduunu göstrn iki nümun
göstrcym.
Nümun I
Frz edk ki, Smit v Con müyyn bir vzifni ld etmk üçün
namizddirlr v hmçinin frz edk ki, Smitin aadak fikrin doruluu
üçün güclü bir arqumenti var: (A) Con vzifni ld edck v Conun cibind
10 qpik var.
Smitin (D) üçün arqumenti [aadak kimi ifad edil bilr]: bir trfdn
irkt risinin ona [Smit] Conun seçilcyini demsi, digr trfdn, 10
dqiq vvl Smitin özünün Conun cibindki qpiklri saymas. (D) tklifindn aadak ntic alnr: i götürülck xsin cibind 10 qpik pul vardr.
Frz edk ki, Smit görür ki, (D)-dn (E) alnr v (D)-nin sasnda (öz
növbsind, bunun üçün onun tutarl saslar var) (E)-ni hqiqi qiymt kimi
alr. Bu halda, (E)-nin doru olmasnda Smitin sasl kild inam var.
Tsvvür edk ki, Con deyil, Smitin özünün d xbri olmadan özü i tyin
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edilir v hmçinin Smitin özünün xbri olmasa da, onun cibind 10 qpik
pulu vardr. Onda (E) tklifini almas üçün Smitin sasland (D) tklifinin
yalan olmasna baxmayaraq, (E) tklifi dorudur. Bellikl, bizim nümunmizd aadaklarn hr biri dorudur:
1) (E) dorudur,
2) Smit inanr ki, (E) dorudur,
3) Smitin E-y inanmas üçün hr bir sas var.
Eyni zamanda aydndr: Smit bilmir ki, (E) dorudur, çünki (E) Smitin
cibindki pullar baxmndan dorudur, baxmayaraq ki, Smit heç özü d bilmir
ki, onun cibind n qdr pul var. O, Conun cibindki pullara inamn sas
götürür v hansnnknn i götürülmsin yanl olaraq inanr.
Nümun II
Frz edk ki, aadak tklif üçün Smitin çox tutarl dlili var:
(A) Conun hanssa bir “Ford”u var.
Mümkündür ki, Smitin arqumenti aadak olsun:
n qdr ki, Smit xatrlayr, Conun man olmudur v mhz hmi
“Ford”. Bundan lav, Con indinin özünd d “Ford” markal bir man sürrkn Smit manla aparma tklif etmidir. ndi is tsvvür edk ki,
Smitin Braun adl baqa bir dostu var v indiki halda Smitin onun yaad yer
haqqnda heç bir mlumat yoxdur. Smit tam tsadüfi olaraq üç yerin adn
seçir v aadak üç propozisiyan qurur:
(A) ya Conun “Ford”u var, ya da Braun Bostondadr.
(B) ya Conun “Ford”u var, ya da Braun Barselonadadr.
(C) ya Conun “Ford”u var, ya da Braun Brest-Litovskiddir.
Bu tkliflrin hr biri (F)-in mntiqi nticsidir [F il laqlidir].
Tsvvür edk ki, Smit bu tkliflrin hr birinin (F) il rtlndiyini görür v
(F)- saslanaraq, (G), (H) v (I)-ni qbul edir. Bellikl, Smit çox tutarl
arqument malik olduu tklifdn, korrekt olaraq (G), (H) v (I)-ni ntic
kimi çxarr. Bu zaman, lbtt ki, Smit Braunun harada olduunu bilmir.
Buna gör d Smitin bu üç tklifin hr birin inanmas üçün tam sas var.
lbtt, Smitin Braunun harada olmas haqqnda heç bir mlumat yoxdur.
ndi is frz edk ki, iki növbti rt ödnir:
birincisi, Conun “Ford” markal man yoxdur, ancaq hazrda o, icary
götürülmü hanssa man sürür;
ikincisi, tam tsadüfi v Smitin xbri olmadan, Braun (H) tklifind
söylniln mkandadr. gr bu iki rt ödnrs, baxmayaraq ki, [aadaklardan hr biri dorudur]
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(1) (H) dorudrur,
(2) Smit (H)-n doru olduuna inanr,
(3) Smitin (H)-n doru olmasna inam sasldr,
Smit (H)-n doru olduunu bilmyck.
Bu iki misal göstrir ki, (A) trifi tklifin doru bilgi olduunu hesab
etmk üçün kafi rtlr malik deyil. Bu nümunlr uyun dyiikliklri
etmkl, (B), (C) triflrinin d kafi rtlri tmin etmdiyini göstrir.

DBYYAT
Ayer. (1956). The Problem of Knowledge. London: Macmillan. (p. 34).
Edmund L. (1963). Gettier. Is justified true belief knowledge?, Analysis,
Vol. 23. Blackwell, (pp.121-123).
Zeynalov Mmmdli. (2001). Flsf tarixi, Bak: Azrbaycan nriyyat.
Qunnar Skirbekk v Nils Gilye. (2007). Flsf tarixi. (Müasir dünyann
flsfi qaynaqlarna bir bax) Trcüm: Adil sdov, Bak: Zkiolu
nriyyat.
Hacyev Zeynddin. (2012). Flsf. Bak: Turan evi nriyyat, (sh 23).
Mlikov lddin. Epistemologiyada al v iman münasibtlrinin thlili
// Metafizika jurnal (ISSN:2616-6879), 2018, 2, sh.23-53 http://dx.doi.
org/10.33864/MTFZK.2019.8
smaylov Frman. (1991). Müasir qrb flsfsi. Bak: Azrnr.
- & *  *"&  " $&: _ 4 . .: 8. '  .
_.<.<$. 2001.
X  *"& + " $&. (1960-1970). .: < "&  " $&. '  "  X._.  .
X  *"  " $"  8. (1983).
.: < "&
 " $&. . " &: `. X. 38, '.-.X , <. . ,
_..' .
] ?.3. (1965). <    $ &, $.  %., .

Din aradrmalar 1 (6), 2021

244

..,  ; 
.. , @.   !
  ?
     
       
_
_   *  * «> "  ?», «"& *  & 8
?»   %  $   ; & " & ' . _    
«Theaetetus» '  %   ;  & &: ,
$ 8 (8 8)    . #  "   &,     &  %;  "  *  *, &
&  ;  . +. $W "   ,  "
W  &  &&O&    & $  & *  . _
8 $ $  $  ,  "    ! %
% . <  8,  % ,   +. ,
 $     %  &    "; "    
  % $, "   ! &&, 
  
  O 8 ,   %   $  $ "   ;  8  %  &. " ,   $W "
 %O $    %
 &. _ $  8
$   ;  %   %   && &  ,
 & _"   , %W   O  8  
 $  % &,    "  *  * (
 , .), $    &   "O $ $  $  $ &   8 +..
   :    , &  ,  
  ,       "  " , % ,   ,   ,     .

Neopozitivizmd hqiqi olmann rtlri v saslandrlm doru inam

245

ph.d.m., Eminaga Mamedov
Assoc. Prof. Aladdin Malikov
THE CONDITIONS FOR BEING REAL AND JUSTIFIED TRUE
BELIEF IN NEO-POSITIVISM
ABSTRACT
In the history of philosophy, the questions "What is knowledge?" and
"What information is considered to be knowledge?" date back to Plato's time.
Plato proposes three fundamental conditions for knowledge in "Theaetetus":
belief, truthfulness, and reasoning. The development of science, as well as
research on the attitudes of other sciences toward philosophy, has resulted in a
number of new studies. E.Gettier came to the conclusion that the
aforementioned conditions were insufficient for knowledge. The article
provides a full translation of his thesis, which reflects his argument for this. It
should be noted that the argument put forward by E.Gettier was not
unequivocally accepted in the world of science - some scientists did not
consider it acceptable, some even said that the samples were not true, some
considered it acceptable and stressed the need for a fourth condition.
However, they did not agree on the essence of the fourth condition.
After the necessary introductory material, the article clarifies a number of
terms, examines the Vienna Circle, which has a special role in the
development of the neo-positive trend, the main ideas of analytic philosophy
(especially A.Ayer), the problems in their focus, and finally, the full
translation of the abovementioned article by E.Gettier is given.
Keywords: neopositivism, Edmund Gettier, Vienna Circle, analytic
philosophy, Plato, knowledge, truth, justification
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XÜLAS
Mqald göstrilir ki, XX srd eyx Mhmmd Xiyabanidn sonra
sosial-demokratik ideyalarla milli-mnvi ideyalarn uzlamasnn trfdar
hesab ediln, bunu daha çox irliy aparan Seyid Cfr Pivri olmudur.
Pivrinin özünün d ifad etdiyi kimi, gr Xiyabani milli mübarizni tkbana v müyyn çatmazlqlarla aparrdsa, o, Milli Hrkat sistemli kild hyata keçirmy çalm, ömrünün son illrind sosial-demokratiyadan daha çox milli-demokratik mövqe tutmudur. Bu zfr qlbsi baxmndan Pivrinin ictimai-siyasi görülrinin sasnda Milli Hrkat v onun
xtti dayanmdr. Mqald qeyd olunur ki, Pivrinin baçl il “21 Azr
Hrkat” Güney Azrbaycan xalqnn ran Phlvilr rejimin qar haql
surtd yaranm nifrtinin nticsi olaraq, milli istiqlala qovumaq üçün son
bir addm atmaa qdr yaxnlamdr. Baqa sözl, ran Phlvilrinin
qeyri-qanuni hakimiyytin qar, Pivri bada olmaqla, aparlan “21 Azr
Hrkat”, sözün hqiqi mnasnda, Azrbaycan Milli Azadlq Hrkat
olmudur.
Mqald Pivrinin sosial-flsfi görülri geni kild tdqiq edilmidir. Seyid Cfrin sosial flsfy aid görülrind hakimiyyt, muxtariyyt,
sinfi mübariz, federalizm, millt, dil v digr msllr mühüm yer tutmudur. rann federativ v ya muxtar yaltlrdn tkil edilmsi mslsini d
ilk df sistemli kild Pivrinin rhbri olduu Azrbaycan Demokrat
Firqsi irlü sürmüdür. Pivri sosial-flsfi görülrind din mslsin
ehtiyatla yanam, hr vaxt Milli Hökumtl ruhanilr arasndak tarazl
qoruyub-saxlamaa çalmdr. Eyni zamanda, onun yaradclnda sosial
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flsf il bal olan dil v milliyyt mslsi d xüsusi yer tutmudur. Müllif hesab edir ki, Pivrinin milliyyt mslsind farsla heç bir laqsi olmayan “Azrbaycan millti”, “azrbaycanl”, “Azrbaycan dili” anlaylarn
müdafi etmkl yana, yanl olaraq ümumi hesab etdiyi “iranl” kimliyini,
“ran dövlt”çiliyini d qbul etmsi Azrbaycan türk tfkküründ ortaya
çxm naqisliklrl baldr.
Açar sözlr: Güney Azrbaycan, S.C.Pivri, “21 Azr Hrkat”,
Azrbaycan Milli Hökumti, sosial flsf, sosial-demokratiya, milli demokratiya, ran Phlvilr rejimi.

Giri
Güney Azrbaycann Xalxal mahalnn Zeyv kndind kinçi ailsind
dünyaya gln Seyid Cfr Pivrinin (1892-1947) valideynlri 1905-ci ild
Bakya köçdüklri üçün o, thsilini bu hrdki “ttihad” v “Darül-müllimin” mdrslrind almdr. Pivri özü d çox keçmdn müllim olmu, rb, fars dillrindn v slamn tarixi fnnindn drs demi, ilk dövrlrd maarifçi-demokratiyaya meyilli olmudur.
1917-ci il Fevral burjua inqilabndan sonra, milli-demokratiya il bolevik
sosial-demokratiyas arasnda trddüd edn Pivri Oktyabr inqilabnn tsiri il get-ged Azrbaycan Milli Hrkatnn lideri, milli ideoloq Mhmmd
min Rsulzadnin ideyalarndan uzaqlaaraq, bada Nriman Nrimanov olmaqla, sosial-demokratlarla mkdalq etmidir. krm Rhimli yazr:
“vvllr M..Rsulzadnin mqallrindki mslk köklnn, “Açq söz”
qzetind yazlarn çap etdirn S.C.Pivri sonrak illrd N.Nrimanovun
mövqeyin keçir. rann azadlq v qurtuluu üçün Moskvaya, Sovetlr ümid
balayr” (Rhimli 2009, 32-33).
Dorudan da o, Bakda nr olunan “Azrbaycan cüze laynfk ran”
(DP-nin orqan), “dalt”, “ncümn”, “Hqiqt” v digr qzet-drgilrdki yazlarnda sosial-demokrat ideyalarn tbli etmi, sosial-demokrat yönlü
“dalt” v “ran Kommunist Partiyas”nn üzvü olmudur (Rhimli 2009,
36). Hmin dövrd Pivri bir sosial-demokrat olaraq inanrd ki, “Mnim
xalqmn, vtnimin nicat v sadti Rusiya inqilabçlarnn istdiklri rejimin brqrar edilmsinddir. Rusiyada Leninin iftixarl zfr bayrandan
baqa ayr bir bayraq dalalanarsa, rann istiqlal v azadl hmi thlük
qarsnda qalacaqdr” (brahimov 1963, 156).
Qeyd edk ki, Pivri 1919-1920-ci illrd sosial-demokrat yönlü
“dalt”in liderlrindn biri olmu, eyni zamanda, hmin tkilatn “Hürriy-
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yt” adl qzetinin ba redaktoru vzifsind çalmdr. Azrbaycan Cümhuriyyti Sovet Rusiyas trfindn süquta uradldqdan sonra (1920, 27 aprel),
“dalt” AKP-y birldirilmi, daha sonra Pivri bada olmaqla, “dalt”çilrin böyük bir qismi Qacarlarda ba qaldrm sosial-demokrat yönlü
Cngli hrkatna qoulmu, çox keçmdn yeni yaradlm (1920, 9 iyun)
Gilan hökumtind msul vzif tutmudur.
ran Kommunist Partiyasnn 1920-ci ilin iyununda Rtd keçirilmi ilk
qurultaynda Mrkzi Komity seçiln Pivri, Cngli hrkat uursuzlua düçar olduqdan az sonra (1921-ci ilin vvllri), Tehranda “Hqiqt”
qzetinin ba redaktoru kimi faliyyt göstrmidir. O, 1921-1923-cü illrd
“Hqiqt”d drc olunmu “qtisadi sart”, “Dünya fhllrinin inqilab”,
“randa ideoloji inqilab”, “Sfalt haradandr?”, “Vahid cbh”, “Paris kommunas” v digr mqallrind “ran” xalqlarn sartdn qurtarmaq yollarndan bhs etmidir. O, bu dövrd ümid edirdi ki, hmd ah Qacardan sonra
onun yerini qeyri-qanuni tutan Rza Phlvi demokratik islahatlar aparacaq
(Rhimli 2009, 36). übhsiz, Pivrinin bu ümidlri özünü dorulda bilmzdi. Qeyd edk ki, hmin dövrd eyni ümidlri M..büstri, M..Rsulzad v baqalar da bslmilr (Resulzade 2017, 213-215).
ngilislrin maas olan Rza Phlvinin havadarlarnn maraqlar il hrkt etdiyi blli idi. Rza Phlvi özünü ilk dövrlrd zahirn demokrat göstrs
d, slind, baqa çirkin niyytlr güdürdü. Pivri d mhz hmin çirkin
niyytin qurban olaraq, 1929-1940-c illrd Qsri-Qacar hbsxanasnda
dustaq hyat yaamaa mcbur olmudur.
O, 1941-1945-ci illrd Güney Azrbaycan Milli Hrkatnn liderlrindn biri olmudur. Eyni zamanda, bu dövrd Tehranda nr olunan “Ajir”
(“Xbrdarlq”), Tbrizd iq üzü görn “Azrbaycan” qzetlrinin sas
yazarlarndan biri idi. 1941-1945-ci illrd sosial-demokrat (kommunist)
yönlü ran Xalq Partiyasnn (XP) üzvü olsa da, artq daha çox milli-demokrat mövqeyi il tannmdr. .Rhmliy gör, Pivri hbsxanada olarkn
radikal “solçuluq”dan (kommunizmdn) yaynm, hbsxanadan çxdqdan
sonra “sa” v “sol” qüvvlr arasnda orta mövqe tutmaa çalmdr
(Rhimli 2009, 77-81).
Tbrizdn 14-cü Mclis millt vkili seçilmsin baxmayaraq, irançlarn
(istr Tehran hökumti, istrs d XP daxilind) ikibal oyunlar nticsind
deputat mandatn ala bilmyn Pivri, bu hadisdn sonra Azrbaycana –
Tbriz dönmüdür.
Azrbaycan Demokratik Firqsini 1945-ci ild (ADF) yenidn brpa edn
Pivri, hmin ilin dekabrn 12-d (“21 Azr Hrkat”) Tbrizd yaranan
Azrbaycan Milli Hökumtinin dövlt baçs, ba naziri statusunu damdr
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(hmd 1998, 29). Azrbaycan Milli Hökumti devrildikdn (1946-c il 12
dekabr) az müddt sonra, Pivri Quzey Azrbaycana glmy mcbur olub,
çox keçmdn, 1947-ci ilin iyun aynda Gnc-Yevlax yolunda ba vermi
avtomobil qzasndan sonra yerldirildiyi Yevlax xstxanasnda müammal kild vfat etmidir (hmd 1998, 63-64).
Seyid Cfr Pivrinin ictimai-siyasi v sosial-flsfi ideyalarn thlil
etmk, hm onunla, hm d “21 Azr Hrkat” il bal olan bir çox mübahisli msllr aydnlq gtirmk sas mqsdimizdir. Pivrinin ictimaisiyasi görülrindki ziddiyytlr, onun sasn sosial-demokrat, ancaq daha
sonra milli-demokrat baxlarnn thlili öz aktualln qoruyub-saxlamaqdadr. Burada sas mqsdimiz Pivrinin yalnz sosial-demokrat deyil, eyni
zamanda, milli-demokrat kimi d baxlarn thlil etmk olmudur. Eyni
zamanda, mövzunu aktual edn msllrdn biri d Pivrinin milli-demokrat baxnn özünmxsusluudur. Bel ki, o, bir trfdn, azrbaycanllq
ideyasn müdafi edir, digr trfdn, bu ideyan digr mqsdlrl uzladrmaa çalmdr. Bu baxmdan, burada sas metodologiya kimi. müqayisli
thlil, varislik, ideyalarn ötürülmsi v analiz hmiyyt verilmidir.
Bu gün qdr Pivri v “21 Azr Hrkat” il bal krm Rhimli,
Smd Bayramzad, Mirqasm, Çemazr, Eynulla Mdtli, Vüqar hmd,
Aydn Qasml, Arif Kskin, Gülar Yenisey v baqalarnn çox dyrli
tdqiqat srlri vardr. Hmin mülliflr öz srlrind Pivrinin yaradcln v “21 Azr Hrkat”n özlrin mxsus kild thlil etmy çalmlar. Bütün hallarda Pivrinin ictimai-siyasi v sosial-flsfi görülrinin
hrtrfli analizi olmad üçün bel bir mövzuya müracit edilmidir.
Tdqiqatn nticlri kimi, Seyid Cfr Pivrinin ideyalar il çada
dövrün ictimai-siyasi v ideoloji tlblri arasnda uzladrmalarn axtarlmasn çox vacib hesab edirik.
Burada sas tezislrimiz Pivrinin sosial-flsfi görülrindki özünmxsusluu, xüsusil d milli-flsfi fikir tarixind yerini ortaya qoymaqdr.
Eyni zamanda, Pivrinin baçlq etdiyi Azrbaycan Milli Hökumtinin
sosial-flsfi dayaqlarnn tdqiq olunmas da sas msllrdn biridir.
ctimai-siyasi görülri
Pivrinin ictimai-siyasi görülrind istr beynlmillçi sosial-demokrat, istrs d milli sosial-demokrat kimi olsun, sas msl Azrbaycan xalqnn milli oyan, milli özünüdrk v milli azadlq msllri olmudur. lbtt, o, gnc yalarnda sosial-demokratiya tlimin daha çox böyük ümidlr
bslmi, bu baxmdan, Sovet Rusiyasnn yaranmas v bunun digr xalqlara
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da azadlq gtircyin inanmdr. Bizc, Pivri adtn sosial-demokratizm
qidsinin daycs olsa da, zaman-zaman milli demokratiyaya meyil göstrmi, xüsusil d Milli Hökumt zamannda bunu daha çox ifad etmidir. Bu
anlamda Pivrinin sosial-demokratizml bal dünyagörüündki iki
mslni: 1) beynlmillçiliyi, 2) milliliyi nzr almaq lazmdr.
Pivri uzun müddt sosial-demokratiya tlimin daha çox beynlmillçilik mövqeyindn yanam, yalnz bu kontekstd Azrbaycan xalqnn da
xobxt olacan düünmüdür. Bu baxmdan, Pivrinin Bakda olarkn,
ancaq sosial-demokratlarla mkdalq etmsini, htta milli demokratlara
qar ks-cbhd dayanmasn tsadüfi hesab etmk olmaz.
1918-1920-ci illrd Bakdak sosial-demokrat qidli “dalt” partiyasnn sas fallarndan olan Pivri “Lenin” adl mqalsind yazrd ki,
V..Leninin baçl il Rusiyada 1917-ci ilin oktyabrnda ba vermi
Oktyabr inqilab rq xalqlarn imperialistlrin yürütdüyü sartdn, zülmdn xilas edckdir. O yazrd: “Lenin yolda Oktyabr inqilab zamannda
özünü hm ba siyasi rhbr, hm atin bir müblli, hm odlu bir inqilab
airi, hm d bir ictimaiyyt alimi kimi tantmdr. Rusiya inqilabnda göstriln mhart, aparlan siyast onun al dühasna baldr. Lenin yolda bir
çox rq inqilab qhrmanlar il tan idi v onlarn vasitsil rq almind
inqilab atini yandrd. Hal-hazrda Rusiya ura dövlti ümumi ks-inqilab
dünyas içrisind yegan bir inqilab vahsidir, Lenin yolda o vahd öllr
saçan mldir. Dünyan iqlandran bir gündir.
ski Avropann v Amerikann qara buludlar inqilab vahsi üzrin hücum çkrk parlaq günimizi qapamaq istyir. rq almi günsiz yaamaz; sönr, yen mhv olar.
rq almi danq sflri birldirrk, qara buludlara hücum etmlidir.
Kirli dumanlar datmaldr. Datmaldr ki, günimiz parlasn, mühitimizi
fqlri il ziyallandrsn. Lenin yoldamz yaasn; ürklrimzid cahan
inqilabna qar bslnn ümidlrimzi möhkmltsin. Zif qidlr cahan
inqilabnn mümkün olduunu sübut etsin” (Cnubi Azrbaycan dbiyyat
antologiyas 1983, 459).
O, “Aylbdr” (“Hürriyyt”, 1919, avqust) felyetonunda da sosial-demokrat qidli birisi olaraq digr firqlri qbul etmdiyini v doru yolun, ancaq
kommunizml bal olduuna inanrd. Pivri yazrd: “...Sn n deyirms, sn übhsiz qbul el, çünki mn baqa firqbazlar kimi xsi-qrzimi
gözlmirm. Hmi hr ksin mnftin söz söylyib çalram. str danak, istrs o birisi, mnim üçün frqi yoxdur. Hr ks ki, insaniyyt müzür
mliyyata bulundu, dümn hesab edirm” (Cnubi Azrbaycan dbiyyat
antologiyas 1983, 461).
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Pivri digr felyetonunda da açq-akar kild Milli Hökumti bylrinxanlarn hökumti kimi tnqid edib, özünü fhl-kndli sinfinin trfdar kimi
qlm vermidir. O yazrd: “kinci mktub “Azrbaycan” ruznamsini tnqid
edrk yazr ki, mn bilmirm, “Azrbaycan” n üçün iki-üç hft bundan irli
yazdqlarn unudur. Hans ki, o yazmrd ki, ran qzetlrinin hams ngiltr
trfindn nr olunan burjua trfdardr? ndi is “Rd” qzetini haqq
trfindn gln ayat, müdirini slam trfdar v türklük hüququnu mühafiz
edn mlik göstrir. Buna da bel cavab vermk olar ki, yolda, bunlar siyastdir. Bylrin bel siyasti çox olar, hl mabdi var. Allah qoysa, üçüncü
rngi görrsiniz. O vaxt anlarsnz ki, bylrin siyasti nec olar, utanmaq-zad
ancaq fqirlr üçündür. Onlar indi bir söz deyirlrs, bir dqiqdn sonra inkar
ed bilrlr” (Cnubi Azrbaycan dbiyyat antologiyas 1983, 467).
Bunun ardnca el hmin mqalsind Pivri by-xan hökumti hesab
etdiyi Azrbaycan Cümhuriyyti hökumtinin rhbrliyinin dilindn kndlilri satirik anlamda aalayan bir erini d vermidir. Hmin eirdn bel mlum olur ki, kndli torpaq tlb etmmli, azadlq istmmli, bir sözl, özlrini by-xanla brabr tutmamldr. Pivri yazrd:
By, xanla rvadrm ed kndli müsavat?
By, xanla rvadrm ola kndli tay, heyhat?
Hr kim eidirs bu sözü vallah qalr mat!
By, xanlara nökr ola, drban olan kndli!
Kim der ki, grk xürrmü dilad ola kndli
Hürriyyt ala, zülmdn azad ola kndli!
(Cnubi Azrbaycan dbiyyat antologiyas 1983, 468).
Pivri Azrbaycan Cümhuriyyti rhbrliyini, o cümldn “Müsavat”
firqsini onda ittiham edirdi ki, brabrlikdn, demokratiyadan bhs etdiklri
halda buna ml etmirlr (Cnubi Azrbaycan dbiyyat antologiyas 1983,
469). Sovet Rusiyas thlüksi Azrbaycana yaxnlad bir dövrd dünn
qdr “Müsavat”a üzv olan bzi fhllrin oradan uzaqlamalarn Pivri
sosial-demokratcasna rh edirdi: “Müsavat” firqsi d, zqrar mlum
fhllrdn ümidini ksib, gücünü verib burjualara. Çünki müsavatçlar
fhllrdn vfa gör bilmdilr. Zatn fhl-kndliy bel balamaq da olmaz.
Çünki onlar insandrlar, balar, al v frastlri vardr. Bir d görürsn ki,
mtlbi qand. Onda heç zncir il d saxlamaq istsn qalmayacaqdr. Nec
d son zamanlarda “ttihad” il “Müsavat”n bana bel bir bla gldi.
“ttihad”dan kndlilr, “Müsavat”dan is fhllr istefa verib çxmaa
baladlar. Allah ikisin d rhmt elyib liderlrin cza xeyri versin. Siz
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milli firqlrd hrar göz tikmisinizs shv etmisiniz” (Cnubi Azrbaycan
dbiyyat antologiyas 1983, 470).
Pivriy gör, Azrbaycandak “ittihad”çlar, “müsavat”çlar kimi,
Gürcüstandak meneviklr d brabrlik, beynlmillçilik mslsind ikili
yol tutublar. Ona gör, yalnz sosial-demokratlar bu msld n doru
yoldadr: “Mhz sosializm grk el olsun ki, Nikolay özü d hsd aparsn.
Beynlmilliyyt deyiln ey bundan ibartdir. Kim dey bilr ki, meneviklr
burjuaziyann xeyrin çalrlar? Bu heç vaxt olmaz v qtiyyn yalandr.
Meneviklr mömin, müqdds, sülhçü, fqt pambq il baksn insanlardr.
Deysn, çox uzunçuluq etdim. Eybi yoxdur, sosialist yoldalar yaddan
çxarmaq olmaz. Onlar indi d milltçilikdn l götürslr, sosializm tez
vücuda glr. Onlar da layiqinc ily bilmzlr. Onlar üçün grk milltçilik v baqa adlar il dünya inqilabn txir salb, mücahidt göstrsinlr”
(Cnubi Azrbaycan dbiyyat antologiyas 1983, 470).
Seyid Cfr Pivri «Müsavat» haqqnda bu fikirlri d irli sürmüdür:
«Müsavat” firqsi Mrkzi Komitsinin v onun bütün tkilatlarnda üç ayr
fraksiya hakim olmudur: 1) Kiçik burjua ünsürlri il birlikd mrkzd
mövqe tutan Mhmmd min Rsulzad qrupu; 2) nqilabi hrkatn tsiri
altnda qalan v sol tmayül göstrn Mirz Bala Mhmmdzad qrupu; 3)
Sa cinaha mnsub olan Nsib by Yusifbylinin mülkdar qrupu» (Pivri
1984, 402).
Dorudur, Pivri bir sosial-demokrat kimi, ancaq “Müsavat” deyil,
eyni zamanda, gürcü meneviklrini v ermni danaklarn da tnqid etmidir. Pisvrinin öz xatirlrind yazd kimi, ermni danaklarnn Bakda
türk-müslman haliy törtdiyi qrnlardan dht glmidir: «Mn 1918-ci
ilin mart aynda danaklarn vhiliklrini, saysz günahsz adamlarn, xüsusil bitrf cnubi azrbaycanllarn öldürülüb karvansaralarda meyitlrinin
yandrlmasn öz gözüml görmüm. Bu çox facili v nifrtlayiq bir hrkt idi» (Pivri 1984, 398).
O, bu oyunlarn mrkzind mhz rus boleviklrinin dayandn, özllikl
d onlarn ermni danaklarna hr cür dstk verdiyini çox gec anlamdr.
Bizc, 1930-cu illrd Phlvilr rejiminin zindannda mhbus olarkn
Pivri müyyn drcd marksist sosial-demokratiyadan uzaqlaaraq, milli
demokratiyaya doru yönlmidir. Bel ki, o, hbsxanadan çxdqdan sonra,
sosial-demokratizm qidsind qalmaa davam etmkl yana, milli msllr hssas yanam, xüsusil d Sttarxan v Xiyabani hrkatlarnda ba
vern hadislri daha çox milli yöndn izah etmidir (Saray 2010, 344).
Pivri hesab edirdi ki, Azrbaycan xalq XX srin vvllrindn
balayaraq, Milli Azadlq Hrkatnn yeni bir mrhlsini yaamaqdadr. O,
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zrr qdr d olsun übh etmirdi ki, Sttarxann baçlq etdiyi Mrut
Hrkat milli azadlq yolunda çox mühüm mrhl olmudur. 1945-ci ilin
avqustunda Sttarxann qbriüst tkil olunmu mitinqdki nitqind Pivri
deyirdi: “Azrbaycanl hiss edirdi ki, onun vtni, mdniyyti v milli
xsiyyti vardr. Bunlar qoruyub saxlamaldr. O, anlayrd ki, özbanalq
üsul-idarsi, zoraklq, quldurluq rejimi hmin böyük arzu qarsnda mane
tkil etmidir” (Pivri 2016, 16).
Tbriz bada olmaqla, Azrbaycanda Sttarxann baçlq etdiyi Mrut
hrkat zaman Mhmmd li ah Qacarn yannda yer alm Gilan
yaltindn Siphdarn, Bxtiyarilrdn Srdar sdin, ermni danaklarndan Yefremin v baqalarnn az sonra aha xyant edrk “ran”, “iranllq”
adl maskaya bürünmü farsdilli “mrutçilr” qoulmas ngiltr ideoloqlar trfindn öncdn planladrlmd. Sttarxanla Mhmmd li ah Qacarn ingilislr trfindn oyuna gtirilrk üz-üz qoyulmasna übh etmyn S.C.Pivri sonralar bu msl il bal yazrd: “Bu, heç d aydn deyil
ki, Yefremin dstlri rann azadl v istiqlaliyytin srdare-millinin (Sttarxann – F..) mücahidlrindn daha çox laq bslsinlr, yaxud Bxtiyari
xanlar mrkzi hökumti qüvvtlndirmkd Tbriz v Tehran azadixahlarndan daha irlid olsunlar. Burada bir çox incliklr var. Hmin incliklr
Azrbaycan mücahidlrin laq bslynlri tarixçilrin, qzetçilrin yazlar, xüsusil klassik tarix kitablarndan übhlndirir” (Pivri 2016, 22-23).
Qacarlardak bir çox türk aydnlarnn, dövlt xadimlrinin (Hsn Tazad, brahim Hkimi, hmd Ksrvi v b.) “ran”, “iranllq” ideologiyasnn tsiri altna dümlri sonuncu Azrbaycan türk imperiyasnn tnzzülünd müyyn rol oynad. Pivri yazr: “.Ksrvinin qidsin gör, o
vaxt Mhmmdli Mirz Baah dstgah qurub azadixahlarn asdrb-ksdirilmsin nail olanlardan biri d hmin hkimül-mülk (brahim Hkimi - F..)
il Hsn Tazad v baqa azrbaycanl nümayndlrin azadla qar laqeydliyi v xainan rftar olmudur. Ksrvi, Tazadni o zaman Çar Rusiyas sfirinin dilindn yalan söylmkd d ittihamlandrr. Mhmmdli
Mirznin mrutni pozmasna brat qazandrmaa çalr. Ksrvinin
yazlarndan hiss olunur ki, Tazad ingilis sfirliyi il bal olduundan,
onun bir iarsi il mclisi trk edib qaçm, Mhmmdli Mirz il azadixahlarn müqavimtini sndrmaqda itirak etmidir. Hkimi is Tazad kimi
hrkt edrk, Azadlq meydannda bzn özünü ondan da mühafizkar bir
adam kimi göstrmidir. Ona gör mrut dövrünün blli-bal dövlt adamlar srasna keçmy müvffq olmudur” (Pivri 2016, 187).
Pivri demk istyirdi ki, Qacarlar dövltinin süquta uramasnda v
milli qüvvlrin mhvind, ancaq fars milltçilri deyil, eyni zamanda, sap
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özümüzdn olan baltalar, yni azrbaycanl ksrvilr, tazadlr, hkimilr
v baqalar da az rol oynamamlar. Mrut hrkatnda Sttarxana v
Barxana, Xiyabani hrkatnda Xiyabaniy n ar zrb vuranlar arasnda
da, artq irançla xidmt edn tannm azrbaycanlar heç d az olmayblar.
Bu baxmdan, Sttarxann Tehrana (daha çox da Tehrandak hmvtnlrin),
Xiyabaninin müavirlrin (yni öz hmvtnlrin) inanmas onlarn facili
sonluu il bitmidir (Pivri 2016, 154).
Pivriy gör, bu gün d Azrbaycan adn, onun muxtariyytini eitmk istmyn fars ovinistlri qdr, irançlq ideologiyasna qapanm azrbaycanllar da vardr. Hmin iranç azrbaycanllar bu msld qanuna hörmtdn v ona ml etmkdn bhs edirlr. Pivri yazrd: “Mnim vtnsevr tandm xslrdn biri deyirdi ki, sn nitqlrinin birind qanuna ehtiram
edib, ona tabe olmaqdan bhs etmidin. Mn bunu inkar etmirm. Qanun
möhtrmdir. Qanunsuz bir ölkd dalt, mniyyt, insaniyyt ola bilmz.
Amma qanun hr iki trfdn möhtrm tutulmaldr. Fransa inqilabnn böyük mütfkkiri Jan Jak Russo özünün mhur srlrinin birind bel deyir:
“Razlq ikitrfli olmaldr. gr o, bir trfdn pozulsa, ikinci trf ona tabe
olmaa mcbur deyildir”. Russonun nzrind qanunlar xalq il dövlt arasnda qarlql razlamadan, qrardan baqa ey deyil. ndi bizim hökumtimizin (Tehran hökumti - F..) banda duranlar Mclisimizin ksriyytini tkil ednlr özlrinin çxardqlar v yazdqlar qrarlar pozub ayaqaltna salmlar. Ona gör biz o qanunlar lv edilmi hesab etmy mcburuq”
(Pivri, 2016, 68-69).
Pivri yazrd ki, Azrbaycan xalq qanunlarn sasn v kökünü böyük
qurbanlar bahasna almdr: “Mrkzi Hökumti özlrinin ata-babadan qalma
irsi hesab edn xainlr onu mld silib-süpürüb gizltmilr. Bizim haqq v
ixtiyarmz tmin edn yalt v vilayt ncümnlri haqda qanundan illrdir
ki, sr-lamt yoxdur. Biz qanundan danan aadan tlbimiz cavab
istyirik. Onlarn boboazlqdan baqa bir ilri yoxdur. Biz hqiqti açqaydn xalqa çatdrrq. Bizim xalqa müracitimizd meydana atdmz
üarlarn sasn da qanun tkil edir” (Pivri 2016, 69).
Pivri yazrd ki, xalqn maariflnmsi çox vacibdir, çünki savadl v
salam cmiyyt heç vaxt zülmün, tzyiqin altnda yaamaz. Onun fikrinc,
insanlarla heyvanlar arasnda olan böyük frq d bundan ibartdir: “nsan
ictimai bir varlqdr. O, tk, özbana yaamr v mqsdi fqt xsi hyatn
tmin etmk deyil. nsan cmiyyt üçün yaayr. Ona gör hr bir ks ictimai
mnafeyi xsi mnafedn üstün tutmaldr. Hr ks öz ban saxlamaqdan
ötrü yaasayd, onda dünyada böyük simalar, fdakar qhrmanlar, öz
canlarn vtn v millt yolunda fda edn rid insanlar taplmazd. Bu
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fdakarlq fqt bilik, maarif, tkilat v xlaq nticsind mümkündür. Biz
grk camaatn mnafeyini öz xsi mnftlrmizdn üstün tutmaa adt
edk. Yalnz bu vasit il xalqmz flaktdn xilas ed bilrik” (Pivri
2016, 75).
Ona gör, Azrbaycan xalqnn sas mnafeyi milli azadlq mübarizsindn bir addm da olsun geri çkilmmkdir. O yazrd: “Azad v demokrat
vtnimizin anl bayra altnda xalqmz müqdds vzifsini – azadlq mübarizsini davam etdirckdir. Azrbaycan Tehran il bir yerd sir Hindistan
olmaqdansa, özü üçün azad rlandiya olma üstün tutur. Tehran hrz v
sürükn gözllr kimi hr gün bir lotunun qucana atla bilr. Azrbaycan
is namus v heysiyytin laqmnddir. O, biganlrin alçaq nökri olan Rza
xanlarn boyunduruu altna bir daha girmz v günd bir lotuya tslim olmaz. Biz hr qiymt olur-olsun, dünya hadislrinin verdiyi imkandan istifad edib, azadlmz tmin edcyik. Boboaz v xain çzma-qaraçlarn
cfngiyatlar bizi tutduumuz yoldan geri qaytara bilmz” (Pivri 2016,
119).
O, çox doru qeyd edirdi ki, srlrboyu mövcud olmu bir xalqn milliyytini 2-3 nfrin xouna glmkdn ötrü inkar etmk insanla yaramaz; bu
bard yazrd: “Baladmz böyük hrkatn milli rng v milli xasiyytini
dyidirmk istynlr xalqmzn silahn lindn almaa çalrlar. Bunlarn
“azadlq istyn” maskalar bizi çadra bilmz. Azadlq istyn adamlar bir
milltin baqa bir millt üzrind hakim olmaq tlbini irli sürmmlidir.
Azadlq istyn insanlar grk haqq v dalti inkar etmsinlr. Haqq v hqiqt is azrbaycanllardan milli dil, adt-nn, milli xlaq, milli istedad il
hesablama tlb edir” (Pivri 2016, 120).
Bütün bunlarla yana, Pivri Azrbaycann milli azadln “ran” adlanan ölkdn tamamil knarda görmürdü. O, açq kild ifad edirdi ki,
Azrbaycann “ran”dan heç vchl ayrlmasnn trfdar deyildir: “Azrbaycan randan ayrb ayr bir mmlkt yapdrmaq sözü fqt firqmizin dümnlri trfindn ortaya gtirilmidir. Biz bu üarn yalan v mnasz olduunu mld sübut edirik. Biz rann istiqlaliyyt v razi bütövlüyün tam
trfdarq” (Pivri 2016, 138).
Pivri yazrd ki, ADF bir trfdn, xalqn öz hüququnu var qüvvsi il
müdafi etmsind, digr trfdn, “ran”n istiqlal v razi bütövlüyü il laqli olmasnda smimidir: “Biz ran bayran da dyimirik. Lakin öz milli
muxtariyytimizi tlb edirik. Milli muxtariyyt milli istiqlal il frqlidir”
(Pivri 2005, 254).
Hesab edirik ki, Pivrinin Azrbaycanda faktiki böyük ölçüd hakimiyyti l ald halda, milli muxtariyytdn irli gedib milli istiqlal mslsini
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ortaya qoya bilmmsind Sovet Rusiyasnn xyantkar mövqeyi mühüm rol
oynamdr. Bunu açq kild görn Pivri Sovet Rusiyasnn lideri
.V.Stalin mktub yazaraq, Azrbaycan Milli Hökumtini zrb altnda qoyduuna gör, rsmi Moskvaya öz etirazn bildirmidir. Buna cavab olaraq,
Stalinin 1946-c ilin maynda Pivriy göndrdiyi mktubdan da görmk
mümkündür ki, boleviklr trfindn Azrbaycann milli istiqlal mslsinin
üstündn qaln xtt çkilmidir. Stalin hmin mktubunda açq kild yazrd
ki, bir trfdn, Böyük Britaniya, AB onlarn qarsnda msl qoyur ki, n
zaman SSR randan, Çindn qounlar ger çkrs, o zaman onlar da Misir,
ndoneziya, Yunanstan, Danimarka v baqa ölklrdn ordularn çxaracaqlar. Digr trfdn, rann Qvam hökumti Sovet Rusiyas il dil tapmaa
hazrdr v bu da rsmi Moskvann maraqlarna cavab verir. Stalin yazrd:
“Biz mlum olduuna gör, siz demisiniz ki, biz vvlc sizi göylr qaldrm, sonra is uçuruma yuvarlamq v sizi rüsvay etmiik. gr bu dorudursa, onda bu bizd tccüb dourur. slind is n ba vermidir? Biz burada hr bir inqilabçya mlum olan adi inqilabi fnd ttbiq etmiik. randak
rait kimi bel bir vziyytd özümüz üçün hrkatn mlum minimum tlbini ld etmyi tmin etmkdn ötrü hrkat irli qaçrmaq, minimum tlblrdn irli getmk v hökumt üçün thlük yaratmaq, hökumt trfindn
edilck güztlr üçün imkan yaratmaq lazmdr. Daha irli qaçmadan, siz
rann indiki vziyytind hazrda Qvam hökumtinin getmy vadar olduu
tlblr nail olmaq imkanna malik ola bilmzdiniz. nqilabi hrkatlarn
qanunu beldir” (Rhimli 2009, 217-218).
Bununla da slind, Stalin açq-akar kild Azrbaycan Milli Hökumtini Sovet Rusiyasnn maraqlar namin zrb altnda qoyduunu etiraf etmi
olurdu. Bunu çox yax drk edn Pivri d artq Tehran hökumti il müyyn bir razla glmk mcburiyytind qalm olurdu. Ona gör d sözügedn mktubdan sonra onun yazlarnda, çxlarnda “ran istiqlaliyyti”, “rann bütövlüyü”, “iranl” anlaylar tez-tez vurulanrd: “Azrbaycan hr n
istmi olsa, ran daxilind qalmaq rti il istyir. Xülas, biz hr dil il danm olsaq, hr bir hdf doru getsk d, iranl olmaq, ran hüdudunda
qalmaq istyirik. Bizim mrkzi hökumtl anlamamz möhkmlndikc,
xarici dümnlrin tvi v iztirab iddtlnir” (Pivri 2016, 318).
Buna sbb o idi ki, iranç Tehran hökumti Azrbaycan Milli Hökumtin hd-qorxunu artrarkn yalnz vvldn arxaland havadarlar ngiltr
v AB-a deyil (Pivri 2016, 204), artq Sovet Rusiyasna da güvnirdi.
Pivri üçün gr AB v Böyük Britaniyann iç üzü müharib illrind
meydana çxmdsa, Sovet Rusiyasnn sl simasn Milli Hökumt qurulduqdan az sonra “kf” etdi. Çox güman ki, Sovet Rusiyasnn sl simasnn orta-
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ya çxmas il Pivri d “ran istiqlaliyyti”, iranl tssübkeliyi bir az artd
v o, Qrb dövltlrini, xüsusil d AB-n tnqidi fonunda bunu ortaya
qoydu: “Biz rqlilr Amerika v onun mdniyytini bu müharib balanana
qdr lazmnca tanya bilmmidik. Onlarn çarlmam “qonaqlar”dan
ibart hrbi xslrinin paytaxtda göstrdiyi yaramaz hrktlri v maliyy
idarlrimizd onlarn maliyy mütxssislrinin çirkin v alçaq mllri xalis
maddi glir v ruhsuz mdniyytlrinin iç üzünü açb biz göstrdi. Amerika
din xadimlrinin yarm sr çkdiklri zhmt v apardqlar tbliat ran xalqnn nzrind sfr drcsin endirmi oldu. rqlilr, mnviyyata daha
artq hmiyyt verdiklri üçün amerikallarn maddiyyat, xüsusn neft davalarn gördükd onlardan tamam üz döndrmy mcbur olurlar... Özümüz öz
ölkmizi minillrl idar etmiik v bundan sonra da edcyik, heç bir xarici
qüvv bizi bu qanuni haqdan mhrum ed bilmz” (Pivri 2016, 319-320).
Bu, o anlama glirdi ki, Pivri Sovet Rusiyasnn xyantindn, ya da
onlarn tlblrindn sonra Tehran hökumti il müyyn bir razla glmli
idi. Pivri onu da yax anlayrd ki, Tehran hökumti il istniln anlamann axr yoxdur. Bütün hallarda, blk d bir ümid i olaraq Pivrinin
baçlq etdiyi Milli Hökumtl rann Ba naziri Qvamüssltn hökumti
arasnda 15 maddlik bir müqavil baland (13 iyun 1946-c il). Hmin 15
maddlik müqavildn açq-akar kild görünürdü ki, Tehran hökumti
Azrbaycan üzrind aaln tam brpa etmk niyytinddir, çünki burada
Milli Hökumtin lvi il milli muxtariyytdn uzaqlaaraq daha çox mdni
muxtariyyt aid vdlr verilirdi. Hr halda, valinin Tehran hökumti trfindn göndrilmsi, Milli Mclisin yalt ncümni olaraq qbul edilmsi ona
iar idi ki, Tehran hökumti milli muxtariyyti tamamil qbul etmir, sadc
olaraq ana dilinin tdrisi, Milli Universitetin saxlanlmas, torpaqlarn kndlilr arasnda bölünmsi, yeni seçki qanununun yaradlmas (Azrbaycanda
dövlt mmurlarnn xalq trfindn seçilmsi), qadnlara seçib-seçilmk hüququnun verilmsi, yalt ncümninin qalmas kimi vdlrl vaxt qazanrd
(Pivri 2016, 322-325).
Pivri ilk vaxtlar Sovet Rusiyasnn da zmanti il ümid edirdi ki,
Qvamüssltn bada olmaqla Tehran hökumti Azrbaycan xalqna verdiyi
vdlri yerin yetirckdir (Pivri 2016, 328-330). Çox keçmdn buna
inamnn azaldn deyn Pivri söylyirdi ki, onlar atalarnn buraxdqlar
yanll tkrarlamayacaqlar: “Azrbaycanl irin sözlr çox eitmidir v
onlardan ac tcrüblr daha çox almdr. Qoy mürtcelr v azadlq dümnlri açq surtd öz tkliflrini düünüb anlasnlar ki, bu qara o qaradan deyil.
Azrbaycan fqt öz azadln tmin etmk saysind rann istiqlal v ran
camaatnn azadlnn zamini ola bilr. Atalarmz mrutni alb, müstbid-
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lrin lin taprdlar. mkan verdilr ki, müstbidlr mrutni onlarn llrindn alsnlar. Biz bu ac tcrübdn ibrt drsi almq. Azadl tmin etmk,
cürbcür rnglr v növbnöv niqablar altnda qabaa çxan mürtcelrin burnunu zmk üçün sasl bir sngr vücuda gtirib kskin bir silah thiyy
etmy müvffq olmuuq. O da qanl v yorulmaz mübariz meydannda
böyüyüb gündn-gün yükslmkd olan firqmizdn ibartdir” (Pivri
2016, 361).
Bellikl, Qvam bada olmaqla, farsbal rejimin vdlrini gerçkldirmycyini daha drindn anlayan Pivri açq kild yazrd ki, “gr
Tehran hökumti aldqlarmz qanuni kl salmasa, nehztimiz (hrkatmz) davam edck” (Pivri 2016, 364). Baqa sözl, Milli Hökumt Azrbaycann daxili muxtariyyti, milliyyt v dili mslsind bir addm olsun
geri çkilmyck (Pivri 2016, 372).
Milli hökumt adndan Sovet Rusiyasnn rhbrliyin ünvanlad son
müracitd Pivri etiraf edirdi ki, rsmi Moskvann istyi üzr Tehran hökumtin bir çox güztlr getmidir. O yazrd: “Bizim böyük güztlrimizi
bütün dünya bildiyi kimi, siz daha gözl bilirsiniz. Biz bu sazi yolunda Milli
Hökumtimizi lv etdik, Milli Mclisimizi yalt ncümnin döndrdik,
fdai dstlrini nigahban tkilatna tbdil etdik, milli qounumuzun ixtiyarn v frmandehliyini onlarn lin taprmaa hazrlandq. Bütün aidtimizi
onlarn xzinsin, yni Milli Banka vermy baladq. Bunlarn hams ondan ötrü idi ki, onlarn lin dstvuz vermmi olaq. Qvam is bizim
güztlrimizi gördükd hr gün tlbatn artrb, hazrda ii o yer gtirib çxarb ki, istyir naghani bir hmld azadlmz birdflik xatim versin. O,
neft mslsini qabaa çkmidir ki, “qzl ordu”nun randan çxmasn tmin
etsin v Azrbaycan milli nehztini ortadan aparsn” (Pivri 2016, 416).
Bel bir ar raitd Azrbaycan xalq v ona rhbrlik edn ADF
rhbrlrinin Sovet Rusiyasndan iki sas istklri var idi: 1) Sovet Rusiyas
Güney Azrbaycan az da olsa silahla tmin etsin; 2) randa böyük bir hrkat
baladlaraq irticaç qüvvlr qar döyüüb, Tehranla laqni birdflik
ksib, Milli Hökumti brpa etmk (Pivri, 2016, 420). Bunun vzind
Sovet Rusiyasnn Tbrizdki konsulluu Milli Hökumt rhbrliyin Azrbaycana hücum edn ran hrbi qüvvlrin qar silahl müqavimt göstrmmyi, onlara qar mötdil mövqe tutma mslht görür. Baqa sözl, Milli
Hökumtin Mir Cfr Barov vasitsil Sovet Rusiyasna etdiyi bütün
yardm müracitlri cavabsz qalr. Bununla da “21 Azr Hrkat” 1946-c
ilin dekabrn 12-d ngiltr v AB-n birbaa hrbi yardmlar il ran hrbi
qüvvlri trfindn mhv edilir, Azrbaycan Milli Hökumti süquta uradlr
(Pivri 2016, 423-424).
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Sosial-flsfi görülri
Pivrinin sosial flsfy aid görülrind hakimiyyt, muxtariyyt,
sinfi mübariz, federalizm, millt, dil v digr msllr mühüm yer tutmudur. Onun fikrinc, müasir dünyada hakimiyytin idar olunmasnda federalizm v muxtariyyt daha çox aktuallq ksb etmkddir. O yazrd: “Puç fikir
v çürük iddiadr ki, deyirlr: mhlli ixtiyarat v fedarasion üsulu mrkziyyti kölgd qoya bilr. Bunun ksin olaraq tcrüb sübut etmidir ki,
qbillr, milltlr v mrkzdn xaricd yaayan halinin n qdr müstqil
v srbst surtd dövlt ilrin müdaxil v itiraklar tmin edilrs, o
nisbtd onlarn vtnl laqlri v mhbbtlri artq v möhkm ola bilr.
Bu mülahiz v fikir sasnda mrutxahlq cryann ml gtirnlr v
rann qanun sasn yazanlar yalt v vilayt ncümnlrini irli çkib çalmlar ki, bu vasit il ümum-ran xalqn ölknin müqddratn tyin etmy
rik etsinlr, yalt v vilaytlrin xüsusi ehtiyaclarn onlarn halisi
vasitsil aradan götürmy çalsnlar” (Pivri 2016, 28-29).
Pivri hesab edirdi ki, ran daxilind muxtariyyt n çox hüququ çatan
Azrbaycan xalqdr. O yazrd: “Biz Azrbaycann xüsusiyytindn bhs
edirik v deyirik ki, bu geni torpaqda 4 milyon yarm azrbaycanl yaayr v
bu camaatn dil, adt-nnsi chtdn rann baqa yaltlri il böyük frqi
vardr. gr biz istyirik ki, bu xalq öz maarif ilrind v öz torpann abadlnda itirak etsin, hrgiz bu mrkziyytin leyhin olmayb, blk onun
qüvvtlnmsin çalm oluruq. Bzi dardüüncli adamlar xyal edirlr ki,
zor il, çomaq, iti xncr gücü il bir xalqn dilini, xüsusiyytini, nnsini
ortadan qaldrmaq mümkündür. Bu xam xyal il onlar sy edirlr insanlar
zorla mcbur etsinlr ki, htta Azrbaycann ucqar kndlrind bel öz ana
dilindn baqa bir dil bilmyn kndçilr fars dilind dansnlar. Bunlar
tsvvür edirlr ki, ran xalqn aldatmaq üçün yaratdqlar milli vhdt sözü
fqt libaslar v dillri süni surtd birldirmk vasitsil mümkün olacaqdr. Bunlar bilmirlr ki, dilin kökü analarn sinsindn v xalqn nnsindn,
onlarn ocaqlar bandan qalxr. ndi n qdr analar diri v ocaqlar yanmaqdadr, bir xalqn dilini, db v milli nnsini vz etmk mümkün olan
ilrdn deyil” (Pivri 2016, 30-31).
O doru hesab edirdi ki, milli birliy nail olmaq üçün xalqn hams öz
xüsusiyytini v daxili azadln saxlamaqla inkiaf edib, bir-birin brabr
olmaldr. Azrbaycan xalq iranprst Phlvilrin li il hr cür azadlq v
ixtiyardan mhrum edilmi, ana dilind thsil almaq qadaan olunmu, ziyallarn ssi boulmudur. rançlar Azrbaycan xalqnn xsiyytini, dilini,
nnlrini, milli kimliyini hr an alçaltmaq v thqir etmkl mguldurlar.
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O yazrd: “Bu xalq deyir ki, biz istyirik, rann istiqlaliyytini v bütövlüyünü hifz etmkl brabr, öz daxili ilrimizi idar etmkd muxtar v azad
olaq, öz evimizi öz meyil v iradmizl idar edk v milli-mhlli ehtiyaclarmz öz gücümüzl aradan qaldraq. Azrbaycan deyir: Tehran bizim drdlrimiz yetimir v bizim ehtiyaclarmz nzr alb çar etmkd acizdir.
Bizim maarifimizin trqqisinin qarsn alr, bizim ana dilimizi thqir edib,
baqa vtndalarmz kimi yaamaa yol vermir. Bununla bel, biz oradan
laqmizi ksmk iddiasnda deyilik. Ölkmizin tamam v ümumdaltli
qanunlarna itat edcyik. Mclise-uraye-Millid v Mrkzi Hökumtd
itirak etmliyik. Fars dilini dövlt dili olmaq rti il milli mktblrimizd
öz dilimiz il brabr tdris etmy imkan vercyik, amma bunlarn hams
il brabr özümüz üçün bu haqqa qabilik ki, grk öz evimizin sahibi v ixtiyar özümüz olub, onu öz sliqmizl idar etmk imkanna malik olaq”
(Pivri 2016, 32).
Pivri “yalt ncümni” mqalsind d açq kild ifad edirdi ki,
yalt ncümni, yni milli muxtariyyt azrbaycanllarn qanuni haqqdr, bu
xalq onu qan bahasna v qurbanlar vermkl ld etmidir: “Bu gün qdr
müstbidlr, Mrut hökumtini öz llrind alt ednlr v azadlq
dümnlri bu haqqmz limizdn almaa müvffq olmular. ndi dünya
dyiib. Demokratik v azadlq cbhsi olan qalib çxb, irtica v istibdad
qüvvsi mhv olmaa mhkum edilib. Ona gör d biz fürstdn istifad edib
haqqmz öz gücümüzl l almalyq. Tehran, artq öz zaliman iradsini
biz zorla qbul etdirmy qadir deyil. Bizim yolumuz aydn v akardr.
Azadl alb onu mli tkilat vasitsl ld saxlamalyq” (Pivri 2016,
61). O hesab edirdi ki, Azrbaycan yalt ncümni tk Azrbaycan mslsini deyil, bütün azadlq mslsinin hlli demkdir.
Pivriy gör, Azrbaycan yalt ncümni (Azrbaycan milli cmiyyti)
mrut tarixind ortaya çxaraq öz sözünü demi, sadc, Phlvilr dövnmind buna son verilmidir ki, azrbaycanllar yenidn milli haqlarn geri
almaq niyytinddirlr. O yazrd: “Burada mlum bir hqiqti siz çatdrmaq
istyirm. Bu, mlumdur deyirlr: “Haqq almasan, onu sn vermzlr”.
qidm gör, bu, kamil bir üar deyildir. Mn is deyirm: “Haqq almaq
blk asan bir idir, lakin onu saxlamaq sas rtdir”. gr bizim qhrman
mrutxahlarmz bu nöqty diqqt ayrsaydlar, indi Azrbaycan, blk d
bütün ran dünyann n azad, n demokratik mmlktlrindn biri olard. ndi
düçar olduumuz yoxsulluq, flakt, aclq v sfalt qabamza çxmazd.
Azrbaycan xalq qrx il bundan vvl tkil etdiyi yalt ncümni vasitsil
özünün siyasi lyaqt v istedadn sübut etmidir” (Pivri 2016, 73).
O yazrd ki, bu gün qdr ölknin federativ v ya muxtar yaltlrdn
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tkil edilmsi mslsini ilk df ADF ortaya atmamdr. Sadc, ADF-nin
yalt v vilayt ncümni mslsini qti v israrl kild ifad etmsi,
üstlik, bütün “ran”da böyük azadlq mslsini qoymas bir çoxlarn rahatsz
etmidir (Pivri 2016, 130). yalt v vilayt ncümnlrinin ortadan
qaldrlmas nticsind ran xalqlar mrut v azadlqlardan mhrum olmu,
be-üç xain bütün mmlktin müqddratn llrin keçirmy nail olmudur.
Onun fikrinc, rüvtxorluq, sui-istifadlr, xalqn malna, canna, namusuna
tcavüz etmlr – bütün bunlar hams Milli Hökumtin, mhlli muxtariyytin
ortadan qaldrlmasndan sonra ba vermidir. O yazrd: “Biz deyirik: “Qrx
ildir sdrülraflar, davrlr v mclisd oturan xainlr xalqn haqqn tapdalamlar. Bu gün Azrbaycan xalq öz haqqn almaa qrar vermidir. Biz onu
Sdrülrfdn d tlb etmirik, çünki onun hökumti qeyri-qanuni hökumtdir.
O, hmi azadlq leyhin mübariz aparmdr. Biz öz xalqmzn kömyi il
haqqmz almaa çalrq v çox gözl bilirik ki, müstbidlr xalqn haqqn
bu sadlikl vermzlr” (Pivri, 2016, 134). O yazrd: “Milli muxtariyyt
Azrbaycan milltinin tlblrinin yerin yetirilmsi üçün zmantdir. Bu
ondan ötrüdür ki, Azrbaycan milltinin demokratik hrkat mrkzi hökumtin hiyl v aldadc siyasti nticsind Mrut inqilab v Xiyabaninin qiyam kimi aradan aparlmasn” (Pivri 2016, 201).
Pivri “Azrbaycan” qzetinin 11 sentyabr 1945-ci il tarixli buraxlnda yazmdr: “Hr bir xalqn müqddrat öz trfindn tyin edilmlidir.
Milliyyt azadl v hr bir xalqn öz müqddratn tyin etmsind azad v
muxtar olmasnn sas prinsiplri dil azadl, milli mdniyyt azadl v
sair iqtisadi, siyasi v ictimai azadlqlardan ibartdir” (Onullahi 2010, 8).
Bellikl, dey bilrik ki, Pivri muxtariyyt v federal idaretm sistemind daha çox maraql olub, onu bütün yönlri il izah etmy çalmdr.
Pivrinin sosial-flsfi görülrind qrupla (partiya) xalqn, frdl
liderin birliyi mühüm yer tutur. Pivri yazrd: “Ax insan ictimai bir varlqdr. O, aac, da v ya krpic deyil. O, danmaq, zarafat etmk, drdlmk,
kitab oxumaq, çay içmk, papiros çkmk istyir. O, öz yoldalar v tanlar
il ünsiyytdn lzzt almaq, faydal bir xs kimi cmiyytin trqqsi yolunda çalmaq istyir. O, ilyib balalar üçün hyat raiti yaratmaq istyir.
Bütün bu adtlri birdn-bir yaddan çxarmaq heç d asan i deyil.
Hmahng, mqsdsiz v yorucu hyata heç d aylar v illrl dözmk olmaz” (Pivri 2014, 103).
O yazrd: “Biz biriydik: “mn v camaat”. Bir söz danb, bir fikir
edirdik. Ona gör mn xalqn üzünd böyük razlq müahid etmkl, onun
biz ürkdn inandn v inam üzrind bizim müvffqiyytimizin yüzdyüz tsdiq edil bilcyini yqin etdim. Xalq sevmk v etimadnn süslü
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olmasn birinci df olaraq bu iclasda drk etdim. O gündk gr siyasi
mübariz v firqvi bir i il mul olma özüm vzif bilirdims, ondan
sonra xalq dostluu, xalq ailsinin msuliyytli bir üzvü kimi ar vzif
dadm hiss etdim. Ona gör xalq sözü, xalq ii, xalq sadti mnim üçün
yüksk v ali bir hdf klind özünü göstrdi. Hmin gündn etibarn üarlar, mramnamlr, iclaslar v konqreslrd çxarlan qrarlarn doruluu
üçün hmin xalq sadtini bir vahid, bir ölçü olaraq tqib edrk, tkliflri bu
sas üstünd qurub-düzltmy çaldm. Bu ölçü üzrind gördüyümüz ilrd hmi yüzd-yüz müvffqiyytimizin tmin olunduu ml d mn aydn oldu. Bir sözl, o gündn etibarn gücümüz, hdfimiz v zifliyimizin
xalqda olduunu tam mnas il drk etdim. Bu hqiqti nzrd tutmayan
zaman yoldan azr v xalqdan uzaqlamaqla, ilrimizin qaldn hiss etmy
baladm” (Pivri 2016, 215-216).
Ona gör, xalqla partiya, xalqla lider arasndak münasibtlr hmi ffaf olmaldr. Özllikl d xalq arasndak tbqlri xüsusi mülkiyyt v sair
msllr gör üz-üz qoymaq doru deyildir. Bu baxmdan o, dflrl
bildirirdi ki, ADF sinfi mübariz urunda çalmr: “Firqmiz milli bir firq
olduu üçün sinif v tbq nzrd tutulmayb. Ümumi camaat öz bayra
altna çarr” (Pivri 2016, 39). Sadc, milli hrkatdan kimlrs suiistifad edib zhmtke tbqni zmk istycks, o zaman bellrin qar
ADF-nin rftar çox srt olacaqdr (Pivri 2016, 127). Eyni zamanda, llrin fürst, qüdrt dürs, Azrbaycan trk edib Tehranda v ya ayr hrlrd Azrbaycann gündn-gün genilnn azadlq hrkatna dümn olan
xainlrin mlakn müsadir edib, ehtiyac olanlarn ixtiyarna verilmsini
tmin edcklr. O yazrd: “Xalqn linin zhmti il toplanm srvt onun
azadl leyhin srf edil bilmz v buna yol vermk xyantdir. Firqmizin
bu üarn mülkiyyt leyhin yazb tfsir ednlrin alçaq v fitnkar olduu
mlumdur. Aqrar msld torpaq islahat keçirmk üçün bütün mütrqqi
dövltlrin proqramnda olduu halda, torpaqsz v aztorpaql kndlini
himay etmyimizi biz günah hesab etmk olmaz” (Pivri 2016, 131).
O yazrd ki, Tud Partiyas trafnda sol hrkatn qaban almaqla milli
üarn daha tez yazlmasna çalblar. Burada da sas mqsd “sol hrkat”dan sasn uzaq duran kndlilri v xrda maliklri ADF-y clb etmk
olmudur: “Bu vasit il biz solluq v avam frldaqçlq zrbsi il firqni
lind alt edn adamlarn qarsn alb, eyni zamanda, xalqn firqy hüsnrbt göstrmsini tmin etmi olduq. Bu düzgün siyastin nticsi idi ki,
camaatn ümumi tbqsi, htta ruhanilr, ortabab kndlilr v xrda maliklr
d bizim üarmz qbul etdilr” (Pivri 2016, 153).
“Sol hrkat”dan baqa, sözl kommunizmdn bir qdr uzaqlab, daha
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çox mrkzçi, yni demokrat mövqe tutmasn Pivri bel izah edirdi ki,
kommunistlrin xüsusi mülkiyytin lvi v digr prinsipial tlblri var idi
ki, hmin dövrd bunu hyata keçirmk mümkün deyildi. O yazrd:
“Hqiqtd bizim firqmiz kommunist firqsi deyildi. Biz Azrbaycanda olan
rait daxilind xüsusi mülkiyyti lv ed bilmzdik. Hizbi-Tudnin böyük
shvini tkrar etmk biz yaramazd. Biz ely bilmzdik ki, milli bir firq
olduumuz halda, birinci addmda sinfi mübarizni alovlandraq. Bizim hdfimiz Azrbaycanda milli v demokratik bir rejim yaratmaq v drbylik
rejiminin kökünü qazb aradan qaldrmaq, xalq müasir, mütrqqi yola çkmkdn ibart idi. Ona gör kommunist v ya sosialist adn üstümüz qoya
bilmzdik” (Pivri 2005, 123).
O, daha sonra yazrd: “Torpaq bölgüsü v mülkiyyti lv etmk mslsi Azrbaycann v rann ogünkü raitind mümkün olan i deyildi. Bundan
ötrü xalq, xüsusn kndlilr hl ki layiqinc hazrlanmamd. Dorudur,
Azrbaycanda torpan n mühüm hisssi mülkdarlarn ixtiyarndadr.
Bununla bel, yüzminlrl xrda malik v aztorpaql kndlilri d narahat
etmk olmazd. Yegan yaay vasitsi olan torpaqdan onlar mhrum etmy yol verilmmli idi, buna gör biz mramnammizd xüsusi mülkiyyti
lv etmyib, onu saxlama qeyd etmidik” (Pivri 2016, 123).
Pivri bundan az sonra keçiriln Birinci kndli konfransndak (1846,
aprel) nitqind deyirdi ki, mümkün olduu qdr istifadsiz olan torpaqlar
kndlilr pulsuz veriblr, çünki milli azadln sas zamini kndlilrdir:
“gr kndli olmasayd, biz onu ld ed bilmzdik. Kndlilr bu hökumti
yaratdqlar üçün onun arxasnda dururlar” (Pivri 2016, 290). Pivri daha
sonra deyirdi ki, Azrbaycann birinci v hqiqi aas kndlilr olduu üçün
torpaq bölgüsü, yer bölgüsü zaman hampa il torpaqsz kndli arasnda narazlq olmasn. Baqa sözl, kndlilrl hampalar yer bölgüsünü qardacasna
hll edib, bu ölknin azadln da bir yerd qorumaldrlar (Pivri 2016,
291).
Pivri din mslsin ehtiyatla yanam, hr vaxt Milli Hökumtl
ruhanilr arasndak tarazl qoruyub-saxlamaa çalmdr. O yazrd ki, din
mslsind aparlan doru taktika nticsind ruhanilr Milli Hrkatn qalib
glmsi üçün çalblar, n az, dualar ediblr: “O vaxt mn eidirdim, firqy
mnsub olmayan adamlar xalqn milli nehztin trfdarlq edirdilr.
Mscidlrd, minbrlrd milli nehztimizin irlilyii üçün dua edirdilr.
Xalq hiss etmidir ki, biz onun mzhbi hissiyyatna müxalif deyilik. Amma
bu tziy n qdr all olsa, o qdr zmti v tsiri artq olar. Biz
çalacaq, xalq dümnlri zadarlqdan öz siyasi mqsdlri üçün istifad
etmsinlr. Mürtcelr bu zadarlqlardan da sui-istifad etmk istyirlr”
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(Pivri 2016, 405). O, daha sonra yazrd: “Azrbaycan ruhanilri bunu
yax bilirlr ki, Rza xan i balayanda xalq aldatmaq üçün vvl özü dst
bana düürdü, sonra is mscidlri balatdrrd, dindar ülmalar thqir
etdirirdi. Ruhanilr bunu yax bilirlr ki, diktatorluq onlarn xeyrin deyil,
diktatorlar vvl xalq aldatmaq üçün vvl özlrini mzhb bal qlm
verib, sonra mzhbin leyhin ilyirlr. Bunu gözümüz görüb” (Pivri
2016, 405).
Pivri güman edirdi ki, ruhanilr d xalq yax yola hidayt etmk üçün
azadln lazm olduunu drk edirlr.
Azadlq olsa, onlara xalq haqq yoluna dvt etmy imkan yaranr. Onun
fikrinc, bu baxmdan ruhanilri l almaq istyn Tehran hökumtinin
frldan onlar anlamal v bu oyuna getmmlidirlr: “ndi Tehrandak
mürtcelr bu msldn istifad etmy çalrlar, amma onlar bu yoldan
istifad ed bilmycklr. Mn fikir edirm ki, bizim ruhanilrimiz
fövqlad mtin v yax adamlardr. Tcrüb göstrib ki, onlar xalqmzn
nehztinin leyhin olmamlar. Buna gör firqmiz onlara artq drc
ehtiram v izzt qaildir. Bizim xalqmz ayq, düzgün v imanl bir xalq
olduu üçün mürtcelrin lind alt olmayacaq. Ruhanilrimiz gldikd
onlar irticadan uzaq adamlardr” (Pivri, 2016, 406).
Pivrinin yaradclnda sosial flsf il bal olan dil v milliyyt
mslsi d xüsusi yer tutmudur. Onun fikrinc, Ana dilinin kökü xalqmzn
qannda v üryinddir. O yazrd: “Biz onu (Ana dilini – F..) ana südü il
mib, Vtnimizin ruhoxayan havas il tnffüs etmiik. Onu thqir ednlr,
onun biz zorla qbul etdirildiyini v süni olduunu göstrmk istynlr
bizim hqiqi dümnlrimizdir. Çox xain v cnbi ünsürlr qrinlr il bu
gözl dili ortadan götürmy çalmlar. Onun trqqisin v yaamasna
mane olmaq qsdi il xüsusn n qddar azadlq dümni olan Rza ah dövlti
var qüvvsini srf etmidir” (Pivri 2016, 46). O, daha sonra yazr:
“Azrbaycan dili süni bir dil deyil. Onun böyük xalq v geni camaat qüvvsi
kimi arxas var. Dilimiz xalqn yaratd dastanlar, zrb-msllr, hekay v
nallar vasitsil dünyann n böyük dillri il rqabt ed bilr, airlrimiz,
diblrimiz bu dil vasitsil öz hisslrini, hünr v sntlrini meydana gtirib
xalqn nzrini clb ed bilrlr. Bizim vzifmiz onu genilndirmk, onu
müasir hala salmaq, onun gözlliklrini, incliklrini, hiss v dyrlrini toztorpaq arasndan çxarb, tmiz v ali bir zrf içrisind xalqa tqdim
etmkdn ibartdir” (Pivri 2016, 46).
Pivriy gör, Azrbaycan dili o qdr qüvvtli, srf-nhv qaydalar o
qdr möhkm v tbiidir ki, htta onun için daxil edilmi fars v rb
klmlri çxarlsa bel, onunla böyük fikirlri, ali mqsdlri yazb rh
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etmk mümkündür. Biz xalqn istedadn nzrd tutub bu ii tlsik görmy
ehtiyac hiss etmirik. qidmiz gör, yaz grk xalqn dand v anlad
bir ivd verilsin. Mqsdimiz dbi müsabiq deyil, xalq baa salmaq, ona
hqiqti aydn bir surtd göstrmkdir. Bu chtdn biz xalq trfindn qbul
edilib ildiln rb v fars klmlrinin müvqqti olsa bel saxlamaq
lüzumunu inkar etmirik. Lakin onlar öz dilimizin qaydalarna ttbiq edib,
onun ahngin uyun bir hala gtirmliyik” (Pivri 2016, 47).
Seyid Cfr hesab edirdi ki, dünyada el bir dil taplmaz ki, o, tamamil
müstqil olsun v qonu dillrin tsirin dümsin: “Bizim Azrbaycan dili d
Azrbaycann tarixi v corafi mövqeyin gör cnbi dillrin tsirindn
knarda qalmamdr. str-istmz bir çox yad klmlr xalqmzn azna
dümü v zaman-zaman onlar millilmidir. Biz dilin tkamülünü nzrd
tutub, o klmlrdn istifad etmyi lazm bilirik. Lakin bundan sui-istifad
edib dil v yazn qlizldirmy v mnasz, anlalmaz klmlri iltmy
çalanlara ciddi müxalift etmliyik” (Pivri 2016, 47).
Milli dilin hmiyyti il bal baqa bir mqalsind Pivri çox doru
qeyd edirdi ki, ölüm hazr olmayan, qurban vermyn bir millt yaaya
bilmz, ona yaamaq haqq verilmir v bu yolda sas msl dil problemidir:
“Xalq mübarizy clb etmk yolunda dil mslsi d olduqca önmli tsir
buraxan msldir. Yarfars v yarazrbaycanca yazmaa baladmz
“Azrbaycan” qzetinin çox tez bir zamanda farscadan xilas olub, yalnz
azrbaycanca nri xalqn hörmt v mhbbtini tez bir zamanda özün clb
etdi. Xalqn birbaa ana dilini iltmy balams fövqlad maraq ksb etmi
oldu. Msln, 12 hrivr byannamsind üarlarmz meydana çxan gündn
xalqn mhbbtini qazand. Misli görünmmi v kimsnin alna glmyn
bir msl d teleqrafn Azrbaycan dilind yazlmas idi” (Pivri 2016, 49).
O, dflrl qeyd edirdi ki, milli dil mslsi azrbaycanllar üçün çox
mühüm v sasdr. O yazrd: “Mlumdur ki, halimiz qrinlrdn bri öz
ana dilind danm v danmaqdadr. Bu dil qar qaba, heç bir dlil v
sübuta söyknmyn, hqiqtlri danmaa çalanlarn llrind qaneedici heç
bir ey yoxdur. Alt, yeddi yalarnda tzc dil açm bir uaa yabanç bir
dili zorla qbul etdirmk cinaytdir. Tlim-trbiy il mul olanlarn
ksriyyti azrbaycanllarn sbiliyini bunda görürlr. Ana dilind yazboxuma qadaan etmk maariflnmnin qaban almaq, onun tkamülün
mane olmaqdr. Be milyondan çox knd v hrlrd yaayanlarmz bir
trf qalsn, htta mhlli mktblrd thsil alanlarmz bel ömürlrinin
axrna qdr fars dilini düzgün tlffüz etmkd çtinlik çkirlr” (Pivri
2016, 76).
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Pivri xatrladrd ki, Phlvilr hakimiyyt glib (1925) Azrbaycan
parçalamaq siyasti yürütmzdn vvl, Azrbaycanda ana dilind mktblr,
teatrlar var idi v milli dil inkiaf edirdi. Ancaq türk dilinin qadaan olmas
siyasti il Azrbaycanda vziyyt dyimy balad. Pivri deyirdi ki, bu
gün onlarn sas tlblrindn biri d Qacarlar dövründ olduu kimi, ana
dilind tdrisin yenidn brpa edilmsidir (Pivri 2016, 77).
Onun fikrinc, zorla, “milli vhdt” ad altnda bir xalqn dilini dyimk,
yni ana dilindn mhrum edib baqa bir dil, o cümldn fars dilin
balamaq mümkün deyildir. Pivri yazrd: “Bunlar bilmirlr ki, dilin risi
analarn sinsindn v xalqn adab v rüsumu olan ocaqlar bandan qalxr.
N qdr analar dili v ocaqlar yanmaqdadr, bir xalqn dilini v adabrüsumunu vz etmk mümkün olan i deyildir. Milli birlik o vaxt müyssr
olar ki, xalqn hams öz xüsusiyytini v daxili azadln saxlamaqla trqqi
edib, bir-biri il brabr ola bilsin. Azrbaycan xalq mrkzin çürümü v
çirkin siyastçilrinin siyasti saysind özünün istedad v qabiliyytin
baxmayaraq, hr cür azadlq v ixtiyaratdan mhrum edilmidir. Onun oullarnn öz ana dilind thsil almaq imkanlar olmamdr” (Pivri 2005, 76).
Pivrinin imzalad Azrbaycan Milli Hökumtinin (1946-c il 6
yanvar) dil haqqnda qrar il ana dilind thsil almaq mslsi kökündn
hll olunmudur. Hmin qrarn ilk maddsind yazlmdr: “Bu gündn
etibarn Azrbaycanda Azrbaycan (türkcsi) dili rsmi dövlt dili hesab
olunur. Dövltin qrarlar v rsmi elanlar, hmçinin xalq qounlar hisslrin veriln mrlr v qanun layihlri mütlq Azrbaycan dilind yazlmaldr” (Rhimli 2009, 217). Eyni zamanda, bu qrarda göstrilirdi ki, bütün
idarlr öz ilrini Azrbaycan türkcsind yazmaa mcburdurlar, bu dild
yazlmayan sndlr rsmi snd hesab olunmayacaq. Bununla yana, Azrbaycanda yaayan baqa milltlrin nümayndlri öz ilrini ana dillrind
aparmaa haql olsalar da, lakin öz rsmi elan v yazlarnda Azrbaycan
dilini iltmy mcburdurlar. Eyni kild, Azrbaycanda yaayan azlqlar
xüsusi milli mktblrindki thsili öz ana dillrind olduu halda, Azrbaycan dilinin tdrisi d mcburidir (Rhimli 2009, 217-218).
Pivri yazrd ki, Milli Hökumt dövründ onlarn dil mslsi barsind üarlar olduqca mli v sad idi: “Firq Azrbaycan dilinin rsmi surtd
qbul edilmsi tlbini sürmkl iftixar ksb ed bilmidi. Dilimiz yeni bir dil
deyildir. Onun qdim keçmii olduunu kims inkar ed bilmz. Bu dildn
Dd-Qorqud hekaylrindn balayaraq, zmanmizdk yazlb, intiar
veriln qiymtli srlr o dilin geni v mdni bir dil olub, qrinlr boyu davam etmsini isbat etmidir. Xalq is neç qrin fars istilasna mruz qald
halda, öz dilini hifz edib ona ürkdn bal olduunu göstrmidir” (Pivri
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2005, 81). Pivri Azrbaycan xalqnn qdim bir dil olduunu yazmaqda n
qdr haql olsa da, ancaq xalqn srlrboyu fars istilasna mruz qaldn
qlm almaqda sasn haqsz idi. Azrbaycan türkcsi yalnz hmnilr v
Sasanilar dövründ müyyn qdr sxntlar yaam, ancaq ondanvvlki v
sonrak dövrlrd ciddi probleml üzlmmidir. Yalnz iranç Phlvilrin
qeyri-qanuni hakimiyyt gliindn sonra, türk dili blk d tarixd bnzri
olmayan bir probleml üz-üz qalmdr ki, bu da farslarn minillik hakimiyytsizlikdn irli gln ovinistliyinin, barbarlnn tzahürü idi. Bunu Pivrinin aadak fikirlri d tsdiq edir: “Farslar Azrbaycan dilini inkar
etmkl, bizim milliyytimizi d rdd edirdilr. Onlarn içrisind el hyasz
adamlar var idi ki, azrbaycanllarn dandqlar dilin fars dilinin bir öbsi
olduunu demkdn bel çkinmirlr. Azrbaycanda fars dili dövlt dili olduundan, fqt qüdrt hesabna mktblrd tdris edilir, zorla idarlrd ilnirdi. Hqiqtd azrbaycanllar o dild thsil aldqdan sonra bel dürüst tlffüz ed bilmzlr. Xalqn ksriyytini tkil edn zhmtke kütl is öz ana
dilindn qeyri, msln, fars dili il öz fikirlrini söylmy qadir deyildi.
Azrbaycanllar hmi öz ana dillrin nisbt çox tssübke olub, o dili
thqir ednlr qar bsldiklri nifrti gizld bilmz v bu hissi gizltmk
d istmzlr” (Pivri 2005, 82).
Pivri daha sonra yazrd ki, farslar azrbaycanllar sad, düzgün v
ücatli tandqlarna gör, Azadlq meydannda onlara çata bilmycklrini
d heç vaxt unutmaz: “Yeri gldikd onu söylmkdn bel çkinmirlr.
Azrbaycanl özünü iranl adlandrd halda, hrgiz fars adlandrmaz. Bu sbblr gör bizim dil azadl üarmz xalq içrisind daha artq tsir balad kimi, dümnlrimizin daha did etirazna sbb oldu. Rza ahn
Azrbaycan qaranlqda saxlamaq üçün onun apard xainan siyast nticsind vaxtil rann abad, mütrqqi hrlri hesab olunan Tbriz, rdbil,
Urmiy, Xoy snaye chtdn fövqlad bir surtd geri qalm, nticd,
minlrl azrbaycanl öz ana yurdunu trk edrk, Mazandaran, Xuzistan v
sair mntqlrd i aramaa mcbur olmudu” (Pivri 2005, 82).
Onun fikrinc, dil v milliyyt mslsi Azrbaycan xalqnn ölüm-dirim
mslsidir. Bu dili fars dilinin bir öbsi hesab ednlr is hqiqti danmaq
yolunu tutublar. O yazrd: “Bu dili danmaq hqiqti danmaq kimidir. Bizim
içimizd el adamlar var ki, özü fars dilini bilmdiyi halda, deyir, mnim
dilim fars dilidir. Mn demirm ki, fars dili pisdir, deyirm, mnim dilim
Azrbaycan dilidir. Öz dilini danan azrbaycanl xain deyil, ndir?” (Pivri
2016, 373).
Pivri hesab edirdi ki, Azrbaycan xalqnn dilini fars dilin, milli
kimliyini fars kimliyin balamaq kökündn yanldr. Xüsusil d fars mil-
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ltçilrinin iddia etmsi ki azrbaycanllar moollarn dövründ dillrini dyiiblr, bunun heç bir ciddi sas yoxdur. O yazrd ki, Ksrvi kimilri öz
dillrini v kimliklrini n qdr danb, farsmnli “azri dili”, “azri” kimliyin aldansalar da, Azrbaycan xalq heç vaxt fars dilini v fars kimliyini
qbul etmmidir. Ona gör, Azrbaycan mütfkkirlrinin (Nizami, Xaqani
v b.) fars dilind srlr yazmas onlarn fars olduuna dlalt ed bilmz,
çünki rb, fransz, ingilis olmadqlar halda, bu dild yazb-yaradan baqa
xalqlarn mütfkkirlri kifayt qdrdir. O yazrd: “Azrbaycanllarn fars
olmadqlar tarixd isbat edilmi bir hadisdir. Azrbaycan xalq is neç
minillik istila v sart baxmayaraq, heç vaxt özünün xüsusiyytini ldn
vermyib...” (Pivri 2016, 248).
Burada tssüf douran hal odur ki, Pivri, n az, minillik türk dövltlrinin varln bir knara qoyub, XIX srd ortaya atlan “irançlq/aryaçlq”
ideyasnn tsiri altnda Azrbaycan xalqnn daim ran imperiyasnn sarti
altnda olduunu yazr. Yuxarda da qeyd etdiyimiz kimi, “irançlq” ideyasnn mahiyytini tam drk ed bilmyn Pivri 2500 illik ran ahl uydurmasnn tsiri altnda Azrbaycan xalqn, Azrbaycan da bu ahln sarti
altnda göstrmidir. Bel anlalr ki, F.brahimi kimi Pivri d Midiyann
süqutundan 1945-ci il qdrki dövrü ran ahl mrhlsi hesab edir v
Azrbaycan da onun trkibind istila, sart altnda görür: “Bu xalqn mnyi v babalarnn (qeyrtli midiyallarn) böyük bir dövlt tkil edib, uzun
illrl müstqil siyasi hyat sürdüklrini d irli çkmliyik. Sfvi sultanlarnn Azrbaycan oullarndan tkil etdiyi Qzlba Ordusunun bugünkü rann
tkilind gördüklri böyük ilr v göstrdiklri böyük qhrmanlqdan da
bhs etmy geni vaxtmz yoxdur” (Pivri 2016, 32). Görünür, mhz
uydurma irançlq ideyasnn tsiri altnda Pivri hesab edirdi ki, Sfvilr
dövltinin qurucular azrbaycanllar-qzlballar olsalar da, onlar da ran
ahlna aiddirlr. O yazrd: “gr indi ran hökumti varsa, onu icad elyn
Azrbaycann Qzlba Ordusu olmudur. Bu ölkni be-alt eyx Azrbaycan
kndlilrinin zoru il yaratmdr” (Pivri 2016, 258). Bunu nzrd tutaraq
o, tez-tez vurulayrd ki, “ran dövlti azrbaycanllar vasitsil tsis olunmudur” (Pivri 2016, 184).
Bellikl, o da sasn hesab edirdi ki, 2500 illik dövrd Azrbaycan
rann istilas, sarti altnda olmudur. Üstlik, bu 2500 illik ran ahl istilas, sarti dövrün baxmayaraq, Azrbaycan xalq heç bir mntiq olmadan
guya irançl, iranll qbul etdiyi halda, sadc, fars dilini v fars
kimliyini özündn uzaq tutub. übhsiz, birincisi, 2500 illik ran ahlnn
özü badan-ayaa uydurma idi v onun böyük bir dövrü “Turan/Türk Xaqanl” il baldr. kincisi, Azrbaycan xalq istr fars imperiyalar (hmni-
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lr, Sasanilar), istrs d türk imperiyalar (Midiya, Böyük Hun, Parfiya,
Qznvilr, Böyük Slcuq, Ouz, Çingizxan, Teymurilr, Sfvilr, farlar,
Qacarlar v b.) dövründ sasn türklükl bal olmular. Hmin türk
dövltlrini (Midiya, Parfiya, Slcuq, Sfvilr v b.) çoxunu Azrbaycan
türklri yaratdqlar halda, indi onu “ran ahl” adna balayb, sonra da
demk ki, – “ran dövlti azrbaycanllar trfindn yaradlb, ancaq biz öz
yaratdmz dövltlrin sarti altnda olmuuq” – bunun heç bir mntiqi
izah ola bilmz.
Burada bizim milli kimliyimizi, milli dilimizi, milli dövltçilik nnlrimizi, milli mdniyytimizi “Qordion düyünü”n salan, n az, son 2 srd
aparlan uydurma irançlq ideyasdr. Xüsusil d ingilislrin (qismn d
yhudilrin) ban çkdiklri irançlq ideyas el bir formada ortaya atlm
v tbli edilmidir ki, burada fars kimliyi, fars dili, fars mdniyyti, fars
dövltçiliyi iirdilrk türk kimliyi, türk dili, türk mdniyyti, türk dövltçiliyi kölgd qalmdr. Bununla da dünn qdr (1925) bu ölknin, bu corafiyann hakimi v yerli halisi olan türk xalq fars xalq qarsnda, xüsusil
d milli üur baxmndan mlub duruma gtirilmidir. Üstlik, bu bölgd,
corafiyada türk kimliyinin, türk dilinin, türk mdniyytinin, türk dövltçiliyinin saxtaladrlmas v unutdurulmas fonunda n böyük zrb böyük
Turan/türk dövltlrinin daim mrkzi olmu Azrbaycana, Azrbaycan
türklrin vurulmudur. Bu msld aktiv rol oynayan Böyük Britaniya v
Rusiyann türklri, xüsusil d Azrbaycan türklrini sradan çxarb (Azrbaycan türkmrkzli hakimiyyti çökdürmk yolu il), onun yerin farslar
hakimiyyt gtirmkd (ran farsmrkzli hakimiyyti tsis etmkl) sas
mqsdlri indi “ran” adlanan ölkni nzarti altnda saxlamaq, dünya aalqlarn güclndirmk olmudur.
Bu bir gerçklikdir ki, Böyük Britaniya v Rusiya imperiyalarnn, n az,
son 2 srd bu bölgd oynadqlar oyunlarn n böyük qurban da Azrbaycan türklri olmu, bu xalq yalnz hrb meydanlarnda deyil, milli üur baxmndan da böyük yaralar almdr. Hr halda, son dövrlrd Azrbaycan
xalqnn ziyallarnn milli tfkkürlrind yaranm yarmçqlqlar onlarn
dünyagörülrin, ictimai-siyasi faliyytlrin, flsfi-dini dünyagörülrin
ciddi kild tsir göstrmidir. Bizc, XX srd yaayb-yaratm Rsulzadnin, Hüseynzadnin, Aaolunun, Nrimanovun, Xiyabaninin, Pivrinin v
baqa aydnlarmzn dünyagörülrind ortaya çxan çatmazlqlar, ümumilikd Azrbaycan türk tfkküründ yaranm yarmçlqlarla baldr.
Bu baxmdan, Pivrinin milliyyt mslsind farsla heç bir laqsi
olmayan “Azrbaycan millti”, “azrbaycanl”, “Azrbaycan dili” anlaylarn müdafi etmkl yana, yanl olaraq ümumi hesab etdiyi iranl kimliyini,
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ran dövltçiliyini d qbul etmsi haqqnda dandmz Azrbaycan türk
tfkküründ otaya çxm naqisliklrl baldr. Özü d burada diqqt yetirsk görrik ki, bzi mütfkkirlrimiz kimi, Pivri d iranl kimliyini, ran
mdniyytini fars kimliyi, fars mdniyyti, fars dili kimi aa-yuxar qbul
etdiyi halda, ancaq “Azrbaycan millti”, “azrbaycanl”, “Azrbaycan dili”
anlaylarnn sinonimi olaraq “türk millti, türk dili, türk mdniyyti” mfhumlarna müracit etmir. übhsiz, burada sosial-demokratizm ballqla
yana, Sovet Rusiyas ideologiyasnn tzyiqi d mühüm rol oyamdr.
1930-cu illrin ortalarndan etibarn, Sovet Rusiyas “türk, Azrbaycan
türkü” anlaylarn qbul etmir v yalnz qeyri-müyyn “Azrbaycan millti”, “azrbaycanl”lq üzrind dayanrd. Mhz bunun nticsi idi ki, Pivri azrbaycanlln, Azrbaycan dilinin fars dili, fars kimliyi il heç bir
ballnn olmadn irli sürs d, ancaq ümumilikd iranl kimliyini içind qbul edir, türk kimliyini is bir knara qoyurdu. Baqa sözl o, bir trfdn dflrl xatrlatsa da ki azrbaycanl özünü “iranl” adlandrd halda,
heç vaxt “fars” adlandrmaz (Pivri 2016, 169), ancaq bizc, azrbaycanlnn, Azrbaycan türkünün iranl olmaqla razlamas heç d “fars” adlandrmaqdan az thlükli deyildi.
Bu baxmdan, aradrdmz dövrl v hmin mrhlnin mütfkkirlrinin, o cümldn d Pivrinin dünyagörüündki ziddiyytlri anlamaq üçün
burada sas diqqt edcyimiz msllrdn biri d onlarn, bir trfdn,
Azrbaycan türkü olaraq rann razi bütövlüyünü, ran dövltçiliyinin thlüksizliyini düünmsi, digr trfdn, bunu edrkn d iranl olmaq mslsidir. Birincisi, “ran” ad altnda corafiyann, dövltin bütövlüyü iranl olmaqla ssls d, bu, Phlvilrin hakimiyytindn sonra (1925) v “ran” adnn
rsmilmsi il baldr (1935). Hr halda, 1925-ci il qdr (n az, son
minillikd) bu ölkni bütövldirn d, onun thlüksizliyini tmin edn d
türk dövltlri olmudur. Yni iranl olmaq v ran dövlti olmaq yeni dövrün
mhsulu sayld halda, türkün üurundak dövltçilik, razi bütövlüyü
mslsi hr zaman olmudur. Ona gör d yeni dövrd türklrin ksriyyti
ski dövltçilik üuru baxmndan “ran” v “iranl” anlaylarn mnimsmkd çtinlik çkmdiklri halda, sadc olaraq, bu irançln mahiyytindn irli gln farsl, aryançl sla qbul etmmilr. Halbuki fars milltçilri üçün türklrin “ran”, “iranl” anlaylarn qbul etmyin özü aryançlq
anlamnda fars dilin v fars kimliyin assimilyasiya olunmaq üçün ciddi
ideoloji addm idi. Baqa sözl, türklr “ran”, “iranl” anlaylarna dövltçilik v razi bütövlüyü çrçivsind yanadqlar halda (bunun sl mahiyytini
drk edib, ya da etmmlrindn asl olmayaraq), farslar üçün is bu, türk-
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lrin aryançl (fars dilin, fars kimliyin, fars mdniyytin) qbul etdirib,
farsladrmaq yolunda lazm idi.
Bizc, mslnin sl mahiyytini çlpaql il drk etmyn, “iranll
farsla qardran cahillr”l (Pivri, 2016, 329) razlamayan Pivri d
bu anlamda iranl kimliyin yad baxmr, daha çox fars dili, fars kimliyi
üzrindn farsladrmann aparlmasnn leyhin çxrd. Ona gör d tez-tez
xatrladrd ki, ran dövlti azrbaycanllar vasitsil tsis olunmudur
(Pivri 2016, 184) v Azrbaycan xalq, ümumiyytl, iranl olsa da,
xüsusiyytd azrbaycanldr (Pivri, 2016, 344). Halbuki Azrbaycan xalq
üçün sas thlük mhz ümumiyytl, iranl kimi qalmaa davam etmsi, türk
dövltlrini “ran dövltçiliyi” ad altnda, özü d iranl kimi qbul etmsi idi.
Ntic
Bellikl, bizc, Pivrinin düünclrind, siyasi faliyytind xeyli
drcd sosial-demokratiya (xüsusil d marksizm-leninizm) ideyasnn,
hmin ideyann aparc qüvvsi olan Sovet Rusiyasnn ciddi tsiri v tzyiqi
olmudur. Müyyn mnada o, siyasi faliyytind v dünyagörü msllrind N.Nrimanovun, Xiyabaninin yolunu tkrar etmidir. Hr halda Pivri
d Xiyabani v Nrimanov kimi, sosial-demokrat ideyasna, o cümldn,
hmin ideyann aparc qüvvsi hesab etdiyi Sovet Rusiyasna böyük ümidlr
bslmidir. Bu ümidlr özünü dorultmayanda daha çox milli-demokrat
mövqeyin yaxnlasa da, tamamil ondan qopa da bilmmidir (N.Nrimanovla Xiyabani d eyni aqibti yaayb). Yni inand sas msl o olub ki,
Azrbaycan, Azrbaycan xalq tarixn ran ahlnn istilas altnda olmu,
hazrk dövrd sosial-demokratiya ideyasnn (komintern) v Sovet Rusiyasnn yardm il tamamil olmasa da, n az, muxtar formada milli azadlqlarna qovua bilrlr. Bizc, sovet ideoloqlar Pivrini d inandrblar ki,
Azrbaycan xalq üçün milli istiqlala qovumaq raiti yetimdiyi üçün önc
milli muxtariyyti ld etmk vacibdir. Milli istiqlal raiti yetin qdr
Azrbaycan v Azrbaycan xalq ran istiqlaliyyti v iranl kimliyindn imtina etmmli idi.
Üstlik, o da Sovet Rusiyasnn ideoloqlarnn tarix, mdniyyt, flsf
kimi mühüm sahlrd tsiri altna dürk, milli-dini (türklük, islamlq)
msllrd yanlla yol verib. O, Quzey Azrbaycanda sosial-demokrat
qidsin bal soydalar kimi (N.Nrimanov, S.M.fndiyev v b.), milli
kimliyinin v ana dilinin türk olduunu bildiyi halda, marksizm-leninizm
tliminin tsiri, Sovet Rusiyas ideologiyasnn tzyiqi altnda bunu arxa plana
keçirrk, sadc, milli azadlq idealn ön plana çxarb. Bu baxmdan,
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Pivrinin yazlarnda v çxlarnda “türk dili”, “türk millti”, “Azrbaycan
türk millti” deyil, sasn “Azrbaycan dili”, “Azrbaycan millti”, “Azrbaycan xalq”, “azrbaycanllar” kimi ifadlrdn istifad etmsi tsadüfi
olmamdr. Sovet Rusiyasnn ideoloqlar Azrbaycan milli hrkatn
mümkün olduu qdr türklük ruhundan uzaq tutmaa çalrdlar. Buna sas
sbb is Sovet Rusiyasnn kinci Dünya müharibsi rfsind Türkiy il
münasibtlrinin kskinlmsi, buna uyun olaraq bütün imperiya razisind,
o cümldn, imali Azrbaycanda antitürk siyast yürütmsi idi. Ona gör d
Sovet Rusiyas Azrbaycan Milli Hrkatnn türklük üzrind qurulmasnn
tamamil leyhdar olub, sas diqqti sosial-demokratizm v türklük
ruhundan uzaq azrbaycançla köklmy çalrd. Bütün bunlar Pivrinin dünyagörüün tsirsiz ötümmidir.
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SOCIO-POLITICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL VIEWS OF
SEYID JAFAR PESHAVARI
ABSTRACT
The article demonstrates that, following Sheikh Mohammad Khiyabani,
Seyid Jafar Peshawari advocated for reconciling social-democratic and
national-spiritual ideals in the twentieth century, and he went even further.
According to Peshawari, despite the fact that Khiyabani led the national
struggle alone and with flaws, he strove to organize the movement in a more
systematic manner, and in the final years of his life, he took a more nationaldemocratic stance than social-democracy. From the standpoint of this victory,
the national movement and its line were the foundation of Peshawari's sociopolitical views.
According to the article, the 21 Azer Movement, led by Peshawari, was on
the verge of achieving national independence because the South Azerbaijani
people’s justified hatred of the Iranian Pahlavi regime. In other words, the
Peshawar-led "21 Azer Movement" against the illegal authority of the Iranian
Pahlavis was, in the true sense of the term, the National Liberation Movement.
The article delves into Peshawari's socio-philosophical perspectives.
Peshawari's social philosophical viewpoints were dominated by power,
autonomy, class conflict, federalism, nationalism, language, and other
concerns. For the first time, the Democratic Party of Azerbaijan, led by
Peshawar, consistently advocated for the formation of Iran from federal or
independent provinces. Peshawari was cautious about religion in his sociophilosophical viewpoints, always attempting to strike a balance between the
national government and the clergy. At the same time, the issue of language
and nationality in relation to social philosophy occupies a special place in his
work. In addition to defending Peshawari's notions of "Azerbaijani nation,"
"Azerbaijani," and "Azerbaijani language," which have nothing to do with
Persian in terms of nationality, the author believes that he also accepted the
"Iranian" identity and "Iranian state" incorrectly.
Keywords: South Azerbaijan, S.C.Peshawari, 21 Azer movement, national
government of Azerbaijan, social philosophy, social-democracy, national
democracy, Iranian Pahlavi regime
Çapa tövsiy etdi: f.f.d., dos. A.Q.Qafarov
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ÖZET
Bu çalma, iki önemli filozofun, Hegel ve Nurettin Topçu’nun “devlet
anlaylarn” mevzu edinir. Siyaset felsefesinde önemli yer kaplayan devlet
meselesi, her iki filozofun düüncesinin merkezinde yer alr. Modern dönemde devlet mevzusu hakknda kuram gelitiren filozoflar incelediimiz zaman,
akla gelen ilk isim, Alman filozofu Hegel’dir. Hegel’in düünce sisteminde
devlet, tayin edici bir konumdadr. Bat dillerinde Hegel’in düünce sistemi
hakknda çok sayda çalma yaplm; bunlarn bir ksm Türkçe’ye de
tercüme edildii gibi, bunun ötesinde Hegel’in devlet düüncesi, müstakil
aratrmalara ve makalelere mevzu tekil etmitir.
Türk düüncesinde de siyaset ile ilgili mevzular tartlm, siyasetin dier
alanlarla münasebetleri hakknda görüler ileri sürülmü olsa da modern dönemde siyasetle ilgili yaplan çalmalarn yeterli olduunu söylemek zor
gözükmektedir.
Modern dönem Türk düüncesinin temsilcilerinden olan Nurettin
Topçu’nun siyaset meseleleriyle özellikle devletle ilgili mevzularda kayda
deer görüler ileri sürdüünü söyleyebiliriz. Nurettin Topçu çok çeitli
vesilelerle muhtelif yazlarnda devlet sorununu düüncesine mevzu edinmi,
bu alandaki boluu kapatmaya çalm ve devletle ilgili ileri sürdüü görüler kendisinden sonra birçok çalmaya ön ayak olmutur. Her iki filozofun
devlet düüncesi balamnda ulam olduklar neticelerin mukayesesini
yapacamz çalmamzda, bu iki ismin devletle balantl ekilde iradeye,
insana, millete, dine, tarihe yükledikleri anlamlarn ayn ve farkl yanlarn da
tespit edeceiz. Buradaki esas gayemiz, Hegel ile Nurettin Topçu’nun
fikirlerindeki benzeri ve farkl unsurlar mümkün mertebe aça çkarmak ve
bu konuda daha salam bir deerlendirme yolunu açmak olacaktr. Nurettin
1
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Topçu baz eserlerinde, Hegel’in devletle ilgili tanmlarna müracaat eder.
Çalmamz bir yandan Nurettin Topçu’nun Hegel’den etkilenmesine dikkat
çekerken dier yandan da aralarndaki temel farkllklar da ortaya koymaya
çalacaktr. Binaen Hegel’in modern devletle ilgili sorunlarn ortaya
çkmasnda önayak isim, Nurettin Topçu’nun ise bu sorunlara çözüm yolu
öneren isim olduu gösterilecektir.
Anahtar kelimeler: Hegel, Nurettin Topçu, devlet, irade, ruh
Giri
Modern dönemde devlet konusunda kuram gelitiren filozoflarn en
önemlilerinden biri Alman filozofu Hegel’dir. Bat dillerinde Hegel’in
düünce sistemi hakknda çok sayda çalma yaplm; bunlarn bir ksm
Türkçe’ye de tercüme edildii gibi, bunun ötesinde Hegel’in devlet düüncesi,
müstakil aratrmalara ve makalelere mevzu tekil etmitir.
Temelleri Bat’da atlan, gelimesinde dier filozoflara göre Hegel’in
daha çok emei olan modern devlet, Müslümanlar için -ilk karlat zamanda olduu gibi günümüzde de- anlalmaz yapya sahiptir. Bir grup düünürümüz modern devlet yapsnn aslnda kendi geleneimizde mevcut olduunu
iddia ederken dier grupsa mahiyetini bir türlü açklayamadklar Hz. Peygamber dönemine geri dönmenin ve Asr- Saadet devlet anlaynn ikame
etmenin zarurî olduunu savunurlar. Fakat bu iki grubun dnda kalmay
baaran ve meselenin varolula ilgili olduunu savunan fikir adamlarmz da
var. Bu fikir adamlarndan birisi de Nurettin Topçu’dur. Nurettin Topçu,
modern devletin geleneksel devlet anlaymza yabanc olduunu ve kendi
tabiatmza uygun devlet kurmamz gerektiini savunur. O modern devletin
sebep deil sonuç olduu fikrinden hareketle meselenin temelinde duran varolu sorununa dikkat çeker. Mevzuya bu açdan yaklaarak, varoluumuzla
ilgili sorunlarmzn giderilmesi halinde modern devletle de ilgili sorunlarmzn da çözüleceini ileri sürer.
radenin Mahiyeti
Hegel’e göre irade, bil kuvvelii ifade eder. rade öyle bir kuvvettir ki her
daim gelimeye ve âleme yaylmaya elverilidir. “Dünya-tarihinin büyük
içerii ussaldr, ussal olmaldr; dünyaya tanrsal bir istenç egemendir, bu
istenç de büyük içerii belirleyemeyecek denli güçsüz deildir” (Hegel 1995,
35). Buradan yola çkarak, Tanr’nn irade olduunu ama balangçta kendinde ve bilinçsiz olduunu söyler. Dolaysyla Hegel’e göre kendinde irade,
bilinçsizdir, düünceden yoksundur. Sadece bilinçli olmaya, düünce kazan-
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maya eilimlidir. Bu sebeple kendinde irade zamanla ekilden ekle girerek
âleme yaylr. Hegel’in sisteminde bazen Ruh ve Tanr mefhumu ayn anlamda bazense farkl anlamda kullanlr. Bu balamda kendinde Ruh, Tanr deil
Tanr olmaya adaydr. Zira bilinçten yoksundur. Tanr olmak için kendini
kendisine mevzu edinmesi gerekir. Ancak bu ekilde Ruh, Tanr olabilir.
Nurettin Topçu ise iradeyi “Hakikatte irade birdir. O, istek halinde âleme
yaygn kudretin bizdeki addr. Aslnda kendi kendini isteme halindeki varln
ad olan bu evrensel iradeye biz sadece itirak halinde yayoruz” (Topçu
2012, 16) eklinde tarif eder.
Hem Hegel hem de Nurettin Topçu bir tek iradeden bahsedebileceimizi
söylerler. Ama iradenin mahiyeti hakkndaki görüleri farkllk arz eder. Zira
Hegel’e göre kendinde irade bilinçsizdir. “Tin kavram içte, en içten olan
bilinçsiz güdüdür ve daha önce genel çizgileriyle belirtildii üzere, dünyatarihinin bütün ii gücü onu bilince çkarmaktr” (Hegel 1995, 87). Hegel,
kendinde iradenin âleme yaylmasnn mümkün olduunu bildirir. Nurettin
Topçu’ya göreyse kendinde irade zaten âleme yaylm durumdadr. Hegel
kendinde iradenin zaman içinde kâmillemesinden, Nurettin Topçu’ysa kendinde iradenin zaten kâmil olduundan, önemli olann insann kendisini
kâmilletirmesinden bahseder. Hegel’de insana mahsus iradeden konuamayz. Zira kendinde irade kendisini gerçekletirmek için insan kullanr, insan
üzerinde iradesini vazeder. nsan, kendinde iradenin vaaz için araca dönüür.
nsan, kendinde irade tarafndan eyletirilir. Ve bu durumun farknda bile
olmaz. Zira kendisinin irade sahibi olduunu zanneder ve iradesini gelitirmeye çalr. radesini gelitirirken kendinde iradeye hizmet ettiini ve onun aleti
olduunu fark edemez. Bu duruma o “akln hilesi” ismini verir.
“Ama ite savatan, özelin yenilgisinden genel doar. Genele bir zarar
gelmez. Kartlarn arasndaki savaa katlan, tehlikeye atlan, genel deildir:
o saldrya uramadan, zarar görmeden arka planda kalr, ypransnlar diye
özel tutkular cepheye yollar. Tutkular kendi amac için kullanmasna usun
hilesi denilebilir, böylece usun kendini kendisiyle ortaya koyduu ey yiter,
zarar görür. Çünkü görünülerin bir yan olumsuz, öbür yan olumludur:
bireyler gözden çkarlr, kurban edilir” (Hegel 1995, 105).
Nurettin Topçu’ysa, iradenin, Allah tarafndan insana bahedilmi olduunu söyler. Yani insann iradesinin kayna da Allah’tr. Ama insan kendi
iradesini istedii ekilde kullanmada serbesttir. Yani Hegel’in savunduunun
tam aksine insan, Allah’n kendisini gerçekletirmede arac deildir. “Gayesine ulaabilen gerçek ve tam irade, fertten balayan, aile ile devleti yani
otoriteyi isteyen, millet ve insanlk basamaklarndan da geçerek Allah’a
ulatran iradedir” (Topçu 2012, 16).
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Tarih Anlay: Diyalektik Mi Kâmilleme Süreci Mi?
Hegel’e göre tarih devletin ortaya çkmasyla balar. Devletin ortaya
çkmad dönemlerin tarihi yoktur. “Böylece telli dorultularda hatr saylr
bir ilerleme göstermeden önce halklar uzun süre devletsiz yaam olabilirler.
Yukarda söylediklerimizden de anlalabilecei gibi bu türlü bir tarih-öncesi
bizi hiç mi hiç ilgilendirmiyor” (Hegel 1995, 158).
Mülkiyetten dünya tarihine doru anlatlan mevzular aslnda tarihin birer
parçalardr. Yani mülkiyet ilerleyen bir tarihin ilk basamadr. Nurettin
Topçu, Hegel’in savunduu tarih anlayndan tamamen farkl bir tarih
anlay gelitirir. Ona göre tarih, milletlerin çatmasndan ibaret deildir. Bu
anlamda tarihin hareket ettirici ilkesi kesinlikle diyalektik süreç deildir.
Çünkü ona göre tarih, milletin ruhunun da kaynadr. Millet, dütüü sefaletten geçmiinden destek alarak kurtulabilir “(…) ve bu manada ölüler bizi
yaatyorlar” (Topçu 2012, 35).
Hegel’e göre mülkiyetten sonra gelen eyler de kendinden önceki eyi bir
ileri aamaya tar. Örnein mülkiyetten sonra gelen mukavele bir anlamyla
mülkiyet idesinin daha inkiaf ettirilmi halidir. “Mukavelede benim, taraflarn iradelerinin meditasyonuyla ortak bir hal almtr” (Hegel 1991, 101).
Mukaveleden sonra gelen cemiyet bir ileriki aamadr. Ve bu süreç devlette
en doruk noktasna varr. “Devlet, evrensel cevherin ve ona adanm olan
kamu hayatnn gayesi ve fiilî realitesidir” (Hegel 1991, 145). Bu aamalarn
kolay ekilde geçilmediinin alt çizilmelidir. Bir aamadan dier aamaya
geçi çatmay gerektirir. Örnein belli zaman diliminde Ruh’un iradesini
temsil etmek üzere tarih sahnesine bir millet çkar. Ruh bu millete gaye
baheder. Sözünü ettiimiz gaye o milletin tezidir. Millet kendi gayesini
gerçekletirdii an tezini de ileri sürmü olur ve tarih sahnesinden çekilir.
Ayn zamanda yeni bir millet Ruh’un iradesini temsil etme hakkn kazanr.
Zira bu yeni millet üzerinde Ruh kendi iradesini vazeder ve millet gayesini
gerçekletiren milletin tam karsnda yer alr. Dolaysyla eski milletin tezine
kar yeni millet bir antitez olarak ortaya çkar. Eski milletin tezine kar yeni
millet kendi gayesini gerçekletirmeye çalr. Yeni millet kendi gayesini yani
antitezini gerçekletirme süreci eski milletin tezi vastasyla var olur. Zira eski
milletin brakt yerden yeni millet yoluna devam eder. Yeni millet kendi
gayesini gerçekletirdikten sonra tarih sahnesinden çekilir. Bu kez bir sonraki
yeni millet ortaya çkar ama bu millet kendinden önce gelen ve tez-antitezi
temsil eden iki milletin çatmas neticesinde ortaya çkm olur. te bu diyalektik sürecin neticesinde sentez gerçekleir. Tez-antitez çatmas neticesinde
ortaya çkan millet sentez olmakla birlikte büyük resim dikkate alndnda
kendisi de bir tezdir. Dolaysyla o milletin de gayesini gerçekletirdii zaman
karsna çkaca antitez sahibi yeni bir millet vardr.
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“Dünya-tarihi, tinin tanrsal, saltk sürecinin en yüksek oluumlarna
göre serimidir: orada tinin doruya, kendi üzerinden kendisinin-bilincine
varmasnn basamakl yolu gösterilir. Bu basamaklardaki oluumlar dünyatarihinde ortaya çkan halk-tinleridir, onlarn törel yaamnn, anayasalarnn, sanat, din ve bilimlerinin belirlenimleridir. Bu basamaklardan geçmek,
dünya-tininin sonsuz içgüdüsünün, kar konulmaz isteinin gereidir: çünkü
hem bu bölümlenme, hem de onlarn tümünün gerçekletirilmesi tinin kavramnda içerilmitir. Dünya-tarihi, tinin nasl yava yava bilinçlenip doruyu istemeyi örendiini gösterir yalnzca. Bir balangç yapar, ana-noktalar
bulur, sonunda tan bilince kavuur. Zorunlu basamaklan içindeki halk-tini
ilkeleri, genel bir tinin öeleridir, öyle bir genel tin ki bu genel öeler
üzerinden tarih, kendini içine alan bir totaliteye varr ve ayn zamanda bu
süreci sona erdirir” (Hegel 1995, 76-77).
Nurettin Topçu ilerlemeci tarih anlayna kardr. Ona göre milletleri
inkiaf etmi, az inkiaf diye ayramayz. radesini Allah’a yönlendiren ve
yönlendirmeyen milletlerden bahsedebiliriz. Binaen gayesini gerçekletiren
milletin tarih sahnesinden silinmesi ve yerini baka milletlere vermesi söz
konusu deildir. Milletin tpk insan gibi ruh ve vücuda sahip olduunu ileri
süren Nurettin Topçu, “Onun da bir vücudu ve ruhu vardr. Onda da ruh
vücuda hayat verir ve vücudun ideali ruhu kuvvetlendirmektedir”(Topçu
2012, 33) der. Her bir milletin gayesi, iradesini Allah’a teslim etmektir. Fakat
bu gayenin faknda olan ve olmayan milletler vardr. Allah’ yeryüzünde
temsil etme vasfna her bir millet sahiptir. Ancak iradesini bir kez Allah’a
teslim ettikten sonra milletlerin ii bitmez. Zira iradesini Allah’a teslim eden
milletler teslimiyet uurunun devamlln salamaldrlar. Aksi halde
teslimiyetlerinde nakslk ortaya çkar ve tekrardan sefalete düerler. Ancak
Hegel’de Ruh’u temsil edebilme konumu, milletler tarafndan elde edilmez,
Ruh tarafndan bahedilir. Yani Ruh kendisi hangi milletlerin onu temsil
edeceini tayin eder. Nurettin Topçu’ya göreyse Allah hangi milletlerin selamete ereceklerini tayin etmez. Allah sadece dinler vastasyla belirli artlar
yerine yetirecek olan milletlerin selamete ereceini bildirir. Selamet ve huzur
milletler için bahedilen deil, elde edilen bir eydir. “Allah’n bütün hareketlerimize nüfuz etmesi dolaysyladr ki, medeniyetler kurulduktan beri
yeryüzünde mabetsiz ehir görülmedi” (Topçu 2012, 71). Ona göre önemli
olan milletlerin iradelerini Allah’a doru hareket ettirmeleridir. Zira Allah ona
doru hareket eden milletlerden kendi merhametini esirgemez. Allah yeryüzündeki ilere müdahale etmeyen bir varlk deil aksine milletlerin dua hareketine merhametiyle cevap veren ve her daim fail olan varlktr.
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Hegel’e göre her millet Ruh’u temsil edebilme gücüne uygun gayeye
sahip olur ve bu gayeler giderek daha da inkiaf eder. Bu balamda uygar
milletle uygar olmayan milletin gayesi arasnda kemiyet ve keyfiyet farkna
dikkat çeken Hegel, uygar milletlerin uygar olmayan milletlerin gayelerini de
ihtiva ettiini savunur. “Dünya-tarihinde ise daha yüksek bir hak geçerlik
kazanr. Uygar halklarn barbar sürüleriyle ilikisi söz konusu olduunda bu
hak gerçekten de geçerlilik kazanmaktadr” (Hegel 1995, 145). Tarihin ilerleme sürecinde inkiaf etmi ve inkiaf etmemi milletlerin ortaya çktn,
Ruh’u temsil edebilme hakknn sadece o milletlerin elinde olacan dile
getiren Hegel, Germen Hristiyan milletleri inkiaf etmi dier milletleriyse
inkiaf etmemi millet olarak kabul eder. nkiaf etmi milletlerin dier
milletler üzerinde tasarruf hakknn olduunu söyleyerek, medeniyetin kabul
ettirilmesi yolunda inkiaf etmi milletlerin dier milletlere kar sava
açabilme ve gerekirse zorla medeniletirme hakkna da sahip olduklarnn
altn çizer. Hegel’in aksine milletler arasnda üstünlük hiyerarisini kabul
etmeyen Nurettin Topçu, sefalet ve selamet içinde olan iki tür milletin
olduunu savunur. “Millî devlet, sefaletimizin deil, düüncemize inen ilahî
ilham ile akn, varlk verecei devlettir”(Topçu 2012, 123).
Dinin Görevi
Dinin, Ruh’un geçtii bir güzergâh olduunu savunan Hegel, “Dinin
muhtevas, mutlak hakikattir ve bunun için de din duygusu duygularn en
yücesidir” (Hegel 1991, 211) tezini dile getirir. Ve Ruh’un devlet güzergâhnda kendisini gerçekletirdikten sonra srasyla din, sanat ve felsefe güzergâhlarndan geçerek dünya tarihi merhalesine ulat görüünü savunur.
Nurettin Topçu dini: “Dini zekâ eseri bir fikir sisteminden ibaret sayanlarn yannda onu sade bir duygu ii zannedenler de vardr (…) Din, hem zekâ
hem duygu âleminin üstünde bir irade hadisesidir” (Topçu 2012, 68) eklinde
tarif eder ve dinin –Hegel’in aksine- Allah’n deil insann iradesinin urad
güzergâhlardan birisi olduunu savunur. Ona göre din insanlara, selamete
ermenin yollarn ana hatlaryla sunar. nsana düen vazife dinin emrettii ekilde yaamaktr.
Din ve devlet arasndaki ilikiden yola çkarak dinin mahiyetini açklamaya çalan Hegel, Ruh’un kendi iradesini üzerinde vazettii ve kendisini
gerçekletirme alanlarndan olan dinin, Hristiyanlk olduunu savunur. Hristiyanln Ruh’un müahhaslama fikri üzerinde ina olunduunu söyleyen
Hegel, gerçek Hristiyanln devlete kar olmadn beyan eder. Devlet,
Ruh’un kendisini gerçekletirdii, dininse Ruh’un geçtii güzergâh olduuna
göre mahiyet itibariyle bu iki alan bir biriyle çatma halinde olmamaldr.
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Tam aksine bu iki alan bir birine yardm etmeli ve birlikte faaliyet göstermelidir. Fakat din, devletin faaliyet alanlarna müdahale etmemelidir. Nurettin
Topçu’ya göre devlet ve din arasnda rekabet söz konusu olmamaldr. Zira
her iki güzergâh Allah’n otoritesini kabul eder. Devlet kendi yerinin farknda
olmal ve din güzergâhnn tayin ediciliini unutmamaldr. smail Kara ise
Nurettin Topçu’nun devletinin dinî devlet olmadna dikkat çeker: “Topçu’nun eserlerinde teokrasi veya dini devlet arayna ait ifadelerin ve iaretlerin
olmadn söyleyeceim” (Kara 2006, 247). Dinin, devletin ona tand
çerçeve dâhiline var olmas gerektiini zira devletin, dinden ontolojik olarak
daha üstün olduunu savunan Hegel’in aksine Nurettin Topçu, devlet her
zaman kendisinin üzerinde olan dinin otoritesini kabul etmek durumundadr
fikrini ileri sürer.
Hegel, dinin devlet üzerinde otorite kurmak istemesinin dinin tabiatna
yabanc olduunu bildirir. Dinin devlet üzerinde otorite kurmak istemesinin
ve kurmasnn menfi neticeler dourduuna dikkat çeken Hegel, örnek olarak,
Kilise’nin bilim adamlarn muhakeme etmesinin bilimin yolunu kapattn
gösterir. Dinin kendi yerini bilmesi gerektiini dile getirerek, Ruh’un urad
dinin de kendi yerini bilen din olduunu bildirir. Din, insanlar tek fikir
etrafnda toplayan ve fedakâr insanlar yetitirebilen bir kuvvettir. Dolaysyla
modern devlet dinden fedakâr vatandalar yetitirmek için yararlanabilir.
Hegel’in aksine Nurettin Topçu, dinin, alet olarak kullanlmasna kardr.
Dinin yetitirdii fedakâr insanlarn devletleri için canlarndan geçmeye hazr
olduklarn dile getiren Hegel gibi Nurettin Topçu da imanl kimselerin vatanlar için canlarndan geçeceini ama imanl kimse dava adam olduuna göre
devlete körü körüne balanmayacan ifade eder. Nurettin Topçu modern
devletin, dinin yerine geçmek istediini ama bu düüncede olan devletin
iradesiz devlet olduunu belirtir. Ona göre din her zaman insana mutlak
iradenin varl hakknda telmihte bulunur. Modern devlet kendisini mutlak
kabul ettiine göre dinin üst varla telmihte bulunmasn kabul etmez. Din
alanndaki sefalet de insanlardan kaynaklanr. Zira devlet yöneticilerinin din
uuru kâmil olmu olsa yani devlet yöneticileri kendi iradelerini din güzergâhnda Allah’la ittisal ettirmi olsalar o zaman sorun ortadan kalkar. Devlet
kendisini mutlak hâkim olarak kabul etmez. Ve devlet yöneticileri devletin,
insandan Allah’a giden teslimiyette ve Allah’tan insana inen hâkimiyette bir
güzergâh olduunun farknda olurlar.
Devlet: Rasyonel Mi Mesuliyetli Mi?
Modern devletin ortaya çkn Hegel’in devlet anlayn bilmeden
anlamamz imkânszdr. Modern devlette ferdiyet, devlet içinde erimekte ve
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yok olmaktadr. Hegel’in devletinde Nurettin Topçu’nun devletinin aksine fert
yoktur. Hegel’e göre ferdiyet bilinci Ruh’un ilk aamalarnda oluur ve
zamanla terk edilerek toplumsal bilince geçilir. “Yine de tarihi düüncemize
konu yaptmzda ortaya çkan kategorilere burada ksaca deinelim. lk
kategori, bir süre varolarak ilgimizi kendilerine çeken ve sonra yiten
bireylerin, halklarn ve devletlerin deien görünümünden elde edilir” (Hegel
1995, 37). Dolaysyla Tanr’nn tecelli ettii modern devlet, içinde fertleri
yok eden bir devlettir. Fertlerin modern devletin içinde yok olma süreci
tamamen doaldr. Nurettin Topçu’ya göreyse devletleri her zaman sefaletten
kurtaran ferdî ruhlarn varldr. Dolaysyla Nurettin Topçu’nun devletinde
fert her halükarda mevcuttur ve tayin edicidir. “nsann benliinin baland
hareketler, merkezinde insann kendisi olmakla birlikte aileye, millete,
insanla ve sonsuzlua doru gittikçe genilemekte ve insan kuatmaktadr”
(Topçu 2011, 214).
Hegel’de devlet, cüzî iradeyle küllî iradenin oluturduu birliktir. Ona
göre ahs gerçek özgürlüüne yalnz devletin içerisinde ulaabilir. Devletin,
Ruh’un mücerret yannn müahhas olduu ve bu müahhasln hissedildii
yer olduunu belirten Hegel, “Devlet, genelin geçerlilik kazand varolu
alandr” 2 der. Hegel’in, devletin bilinçd, irrasyonel fiiller yapamayaca
tezini savunmasnda tayin edici filozof Kant’tr. Kant Ahlâk Metafizii
(Metaphysik der Sitten) eserinde öyle yazar:
“Yasama gücü sadece milletin birlemi iradesine ait olabilir. Çünkü
bütün hukukun ondan kaynaklanmas, onun zorunlu olarak kimseye zülüm
(hakszlk) edememesine baldr. mdi eer bir insan baka birisi hakknda
karar verirse bu kararda onun hakszlk yapmas imkân her zaman
bulunmaktadr ama kendi kendisi hakknda karar verme durumundaysa hiçbir
zaman (çünkü volenti non fit injuria). O halde sadece ittifak edilen ve herkesin
katld irade, herkes her bir ahs ve her bir ahs da herkes hakknda karar
verdii sürece, sadece herkesin itirak ettii milli irade yasamaya yetkili
olabilir. Kant’n bu ifadelerde dile getirdii ve milli iradeye dayal yasamay
temellendirdii esas belirli bir insan anlayn ön görmektedir. Bu insan
anlay, nihaî olarak insann kendi kendisine hakszlk yapamayacan
varsaymaktadr. Bir insan bakalar hakknda karar verirken hakszlk yapma
ihtimali her zaman bulunmakla birlikte kendi kendisi hakknda hakszlk
yapamaz. Bunun temellendirilmesi de ilginç bir ekilde belki analitik bir
mantkla yani insann kendi iradesi ile kendisi hakknda verecei kararn
nihaî olduu ve bu çerçevede de haksz veya zülüm olarak nitelenemeyeceini
2

Wilhelm Hegel, Tarihte Akl, s. 113.
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içermektedir. Yani insan tanm gerei kendi kendisine hakszlk yapamaz”
(Görgün 2006, 14).
Hegel’in aksine Nurettin Topçu, insann kendisine hata yapabileceini ve
insann kendisini müstani olarak kabul etmesinin kendisine zulüm yapmann
ilk adm olduunu beyan eder. Nurettin Topçu bu balamda olan’ olmas
gereken olarak kabul etmez. Ona göre insan olmak her eyin temelini
oluturur. nsan olmadan devletin de anlamnn olmadnn altn çizer.
Hegel, devleti, Ruh’un kendisini gerçekletirdii mekân olarak kabul
eder. Bu sebeple devletin kutsiyeti söz konusudur. Devlet meruluunu sadece
kendisinden alr ve tamamen rasyonel mahiyete sahiptir. Devleti kastederek
söyle der: “Yalnzca ussal istenç, kendi kendisini belirleyen, gelien, kendi
öelerini organik olarak örgütleyen genellie sahiptir. Ama burada, ussal
özgürlük en sonra ortaya çkar” (Hegel 1995, 142).
Nurettin Topçu da devlete ilahî boyutlar atfeder. Fakat devletin ilahî boyutlar onun kendiliinden kaynaklanmaz. Devlete ilahî boyutlar kazandran
insanlarn fiil ve hareketleridir. Faziletli insanlarn kurduu devletin ilahî
boyutlar kazandn ve bu durumdan Allah’n da memnun olduunu söyler.
Zira faziletli insanlarn kurduu devlet, mesuliyetli ve iradesini Allah’a teslim
eden devlettir. “Gayesine ulaabilen gerçek ve tam irade, fertten balayan,
aile, devlet, millet ve insanlk basamaklarndan da geçerek Allah’a ulatran
iradedir” (Topçu 2012, 16).
Devlet manevî bir birliktir, “ilahi bir Ruh’un millete beden kazandrmasdr” (Topçu 2012, 52). Burada Nurettin Topçu’nun devletle ilahî varlk
arasnda irtibat kurduunu görüyoruz. Bu Hegel’le ayn düündüü anlamna
gelmez. Zira ona göre devletle ilahî varlk arasnda özdeleme söz konusu
deildir. lahî varlk, millete devlet sayesinde beden kazandrr. Dolaysyla
devlet burada ilahî varlk tarafndan millete verilen formdur. Bu da devletin
ilahî form olduu anlamna gelir. Burada onun klasik metafiziin diliyle
paralel konutuu kanaatindeyiz. Klasik metafizie göre varlkta 4 sebep var;
maddî, surî, fail ve gaye. Ve ibu kavramlarla ifade etmi olursak millet maddî sebep, devlet surî sebep, Allah fail sebeptir. Gaye sebepse, form kazanm
milletin, madde kazanm devletin Allah’a yönelmesidir. Yani Namütenahilie doru hareket, devletin gayesidir. Namütenahilie doru hareket
eden devlet, kendi iradesini Namütenahiye teslim etmi devlettir. Devlet bu
iradeyi kötüye kullanmamaldr. Mamafih Hegel’in aksine Nurettin Topçu,
devletin kötü fiil yapabileceini söyler. “Zira nerede mesuliyet varsa, devlet
oradadr. Mesuliyet yok oldukça devlet de geriler, yerini eski nizamn iskeleti
altnda barnan çapulculukla anariye terk eder. Mesuliyet yükünü üzerine
alan fertler ortadan kalktkça devlet sözü masal gibi dillerde söylenir”
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(Topçu 1969, 54). Devlet, Nurettin Topçu’ya göre Nâmütenahi’ye doru
ilerleyen yolda bir güzergâhtr. Nurettin Topçu, fertten Nâmütenahi’ye doru
yönelen iradeye teslimiyet, Namütenahi’den ferde doru yönelen iradeyeyse
hâkimiyet adn verir. Devlet adamlar bu hakikatin farknda olmalar gerekir.
Bu hakikatin farknda olan devlete, mesuliyetli devlet ismini verir. Zaten
Nâmütenahi’ye doru yönelmi olan fert bu hakikatin farkndadr ve
bakalarnn onlara uyarda bulunmalarna gerek yoktur. Eer devlet adamlar,
insanlarn onlara teslim olduklarn kabul ederlerse nizam bozulur. Nizamn
bozulmas en büyük zülümdür. Ontolojik anlamda zülüm bir eyin olmas
gereken yerde olmamasdr. Devlet eer varlk hiyerarisinde en bata olmaya
çalrsa bu zaman zülüm ortaya çkm olur. Çünkü devletin de var olu
sebebi Allah’tr. Mesuliyetli devlette, vazife bölümü ehliyet ve liyâkat
daireleri dikkate alnarak yaplyor (Kara 2006, 244-254).
Sonuç
Fransz Devrimini geleneksel devlet anlayn ykt için eletiren Hegel,
farknda olmakszn geleneksel olmayan devlet anlaynn gelimesine
önayak olmutur. Devlet sayesinde semavî ve dünyevî âlem arasndaki
ztlklarn ortadan kalktn savunan Hegel, devlete Tanrsal deer atfederek,
devletin Tanr yerine geçmesinin yolunu açar. Vatandalarnn hayatlarn ve
hatta düüncelerini bile nizamlamaya çalan modern devlet, Hegel’in
öngördüünün aksine özgürletirici olmaktan çkarak insann kendisini bile
unutmasna ve giderek ruhsuzlamasna vesile olmutur.
Hiçbir rejim kendiliinden, mutlak surette ne iyidir, ne de fenadr. Esas
olan, onu kullanacak, insann ruh ve ahlâk yapsdr tezini dile getiren
Nurettin Topçu, ekseriye aralarnda insan yetitirmeden devlet nizâm kurmaya kalkanlar nasl elleri bolukta kaldlar hükmüne varr. Binaen ona göre
milli devletin temeli iktisat deil ahlaktr.
Dolaysyla Nurettin Topçu için devlet mevzusunda temel olan insandr.
Devlet yöneticilerinin, Allah’n yeryüzündeki halifesinin insan olduu
gerçeinin yeniden bilincine varmalaryla devletle ilgili sorunlarmzn
çözüleceini belirten Nurettin Topçu irademizi Allah’la ittisal ettirmemiz
gerektiini, bunun içinse öncelikli olarak kendimizi bilmemiz gerektiini
söyler.
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Xyyam Clilzad
HEGEL V NURTTN TOPÇUNUN DÖVLT ANLAYII
ÜZRND BZ DÜÜNCLR
XÜLAS
Bu mqal iki mühüm filosofun - Hegel v Nurttin Topçunun dövlt
düüncsini aradrr. Siyast flsfsind mühüm yer tutan dövlt mslsi
hr iki filosofun düünclrinin mrkzind yerlir. Müasir dövrd dövlt
haqqnda nzriyylr ortaya qoyan filosoflara baxdmz zaman ön çxan
ilk ad alman filosofu Hegeldir. Dövlt Hegelin düünc sistemind tyinedici
mfhumlardan biridir. Qrb dillrind Hegelin düünc sistemi haqqnda bir
çox tdqiqat aparlmdr. Bunlardan bzilri türkcy d çevrilmidir. Bunlardan baqa Hegelin dövlt düüncsi müstqil inclmlrin v mqallrin
d mövzusu olmudur. Türk düüncsind siyastl laqli msllr müzakir olunsa da, siyastin digr sahlrl laqlri haqqnda fikirlr irli sürüls
d, müasir dövrd siyastl bal aradrmalarn kifayt qdr çox olduunu
söylmk çtindir.
Müasir dövrd türk düüncsinin nümayndlrindn biri olan Nurttin
Topçunun siyast mövzularnda, xüsusn dövltl laqli mövzularda
hmiyytli fikirlr söyldiyini dey bilrik. Nurttin Topçu dövlt mslsini
müxtlif mqallrind tdqiq edrk, bu sahdki boluu ortadan
qaldrmaa çalmdr. Digr trfdn, dövlt haqqndak fikirlri ondan
sonra bir çox yeni kitab v mqallrin yazlmasna sbb olmudur. Dövlt
düüncsi kontekstind hr iki filosofun insan, millt, din v tarixl laqli
görülrinin eyni v frqli chtlrini dyrlndircyik. Burada sas
mqsdimiz Hegel v Nurttin Topçunun dövlt mfhumu il laqli
fikirlrindki oxar v frqli elementlri mümkün qdr akar etmk
olacaqdr. Nurttin Topçu bzi srlrind Hegelin dövltl bal
görülrindn d istifad edir. Tdqiqatmz Nurttin Topçunun dövlt
düüncsind Hegelin tsirin diqqt çks d, aralarndak sas frqlri
ortaya qoymaa çalacaq. Son olaraq, müasir dövltl laqli problemlrin
ortaya çxmasnda Hegelin, bu problemlrin hllini tklif ednin is Nurttin
Topçu olduu göstrilckdir.
Açar sözlr: Hegel, Nurttin Topçu, dövlt, irad, ruh.

Hegel Ve Nurettin Topçu’nun Devlet Anlay Üzerine Birkaç Not

289

$W+ Z\  
        
 

 >>

_
_            «"  $ 
%  »  $   ; O;& *  *  - %& 
-  ? $ . ' & %  , O !    $ "  *  *, ; &   &  ; *  * .
' "     *  * , %W;   %    W &, $  % $ $&  " *  *
%8.       WO;    W& %&. - $; &";  $   !  
 W& %&. -"    ; $    "
&".    % , 8 %& %    $  ;    . ] & $ "  $   !O&
   "    %O&   & ! $ "  
 % *,   "8,   W & $  &        $ ".
! "8,  -  ? $ ,   $
     "  ,  ! && $ $ "
 $ ,   $  $ , &  %   . - 
? $    $   ; 8&;  $ $&  $ 8 $     . <  %    , %  %  
$ " $O  !  ; "%    $ . 
 ;   &  %&;  ; *  *    ",
 O, %O   O  " " %    . -W
%  8O   & ;     %&; %& 
-  ? $  "  $ O %  . -  ? $ $ 8 
 %&  "  ;  ;  ;. ] & W  
   & %&   "  $  %  
-  ? $ ,  $ $& &8   & !
. 3 "  , %8   $ " &&O $ , &    %   ,  -  ? $ - $%O
W ; $ .
   : ,   3,    , , 5.

Din aradrmalar 1 (6), 2021

290

Khayyam Jalilzada
A FEW NOTES ON HEGEL AND NURETTIN TOPÇU’S
CONCEPT OF THE STATE
ABSTRACT
This study focuses on the "concept of the state" in Hegel's and Nurettin
Topçu's philosophies. The issue of the state, which is central to political
philosophy, is at the heart of both philosophers' thoughts. When we think of
modern-era philosophers who developed theories about the state, the first
name that comes to mind is the German philosopher Hegel. In Hegel's system,
the state has a decisive role. Many studies on Hegel's system have been
conducted in Western languages, and some of these have been translated into
Turkish. Beyond this, Hegel's state theory has been the subject of independent
research and articles.
Although issues related to politics have been discussed in Turkish thought,
and opinions about the relationships of politics with other fields have been
expressed, it appears difficult to say that studies on politics in the modern period
are sufficient. We can say that Nurettin Topçu, a modern-day representative of
Turkish thought, advanced significant views on political issues, particularly those
concerning the state. Nurettin Topçu made the issue of the state the subject of his
thought in various articles on various occasions, attempting to bridge the gap in
this field, and his views on the state inspired many studies.
We will determine the same and different aspects of the meanings these
two names attribute to will, human, nation, religion, and history in connection
with the state in our study, where we will compare the conclusions of both
philosophers in the context of state thought. Our main goal here will be to
reveal as many similarities and differences as possible between Hegel's and
Nurettin Topçu's ideas, and to open a more robust assessment of this issue.
Nurettin Topçu employs Hegel's definitions of the state in some of his works.
While our research will focus on Nurettin Topçu's Hegel influence, we will
also attempt to uncover the fundamental differences between them. As a
result, it will be demonstrated that Hegel was a pioneer in the emergence of
problems related to the modern state, and Nurettin Topçu is the name that
offers a solution to these problems.
Keywords: Hegel, Nurettin Topçu, state, willpower, spirit
Çapa tövsiy etdi: f.f.d., dos. .M.Mlikov
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XÜLAS
slam ritind tinin yeyilmsi halal olan – qoyun, keçi, dv, ink kimi
heyvanlarn adlar Qurani-Krimd qeyd olunur. Bunlarla brabr, tinin
yeyilmsinin caiz olub-olmamas bard müxtlif fikirlrin sslndirildiyi at,
qatr v ulan da adlar çkilir. Bzn bu heyvanlarn tlrinin yeyilmsinin
Qurani-Krimdki “n-Nhl” sursindki 5-8-ci aylrindn anlald qeyd
edilir. Mövzu il bal hm hdislrd, hm d tarixd ba vermi hadislrd
hökm tsir edck dlillr mövcuddur. Mqald i imamiyy v hli-sünn
mzhb fqihlrinin mövzuya dair ictihad v istidlallar, alimlrin müvafiq
rylri qeyd olunur. Alnan nticy sasn, Qurani-Krimdki “n-Nhl”
sursinin 8-ci aysinin at, qatr v ulaq tlrinin yeyilmsinin haramlna
dlil saylmas düzgün hesab edilmir. Bel ki, hmin aylr hicrtdn önc
Mkkd nazil olmu, ulaq v qatr tlrinin haram elan edilmsi hadissi is
hicrtdn 7 il sonra Xeybr savanda ba vermidir. Hmçinin adkeçn
heyvanlar donuz kimi zatn ncis deyillr v bu sbbdn, onlarn haraml
müyyn illtlr bal olmaldr. Xeybr sava günlrind bel bir illtin bu
heyvanlardan biri olan ulan yükdama mqsdli, hmçinin cllal (ncis
yemy adt etmi) olmas göstril bilr.
Açar sözlr: “n-Nhl” sursi, at, ulaq v qatr tlrinin hökmü, fiqh,
haram, mkruh, mübah.
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Giri

Qurani-Krimd yer üzünd n varsa, insanlar üçün yaradld (QuraniKrim, 2/29), göylrd v yerdki nemtlrin v tbii srvtlrin br övlad
olan insann istifadsi v eyni zamanda idarsin verildiyi bildirilir (QuraniKrim, 45/13). Mhz buna gördir ki, slamda yeyilmsi halal olanlar
haqqnda konkret hökmlr rast glmk çtindir. Bu baxmdan, fiqh elmind
yeyiln eylrin leyhin dlil v istinad olmayanlarn mübah olduu hökmü
ümumi prinsipdir. Yni yeyilmsi halal olanlarn sadalanmas vzin, Allahn nemtlrindn tmiz olanlarn v müslmanlara yaraan qidalardan yeyilmsi, eyni zamanda, Allahn bu nemtlrini xatrlayaraq ükür etmk lazm
olduu bildirilir (Qurani-Krim, 2/172, 5/4, 7/32). Buna gör d QuraniKrimd haram v yeyilmsi qadaan olan, salamla zrrli olan qidalar
ümumi bir adla “¥³ä± - xbais/pis v iyrnc” mnasnda verilmidir (QuraniKrim, 7/157, 2/195). Bu kontekstd yeyilmsi mübah olan heyvanlar –
qoyun, keçi, ink v dv cinsindn olanlara “bhimtul-nam” deyilmi
(Qurani-Krim, 22/34), digrlri tk-tk sadalanmamdr.
Mhz bu sbbdn slam ritind yeyilmsi halal olan – qoyun, keçi,
dv, ink kimi heyvanlarn adlar qeyd olunur. Bunlarla brabr, tinin
yeyilmsinin caiz olub-olmamas bard müxtlif fikirlrin sslndirildiyi at,
qatr v ulan da ad kitabda çkilir. slam fqihlrinin hmin heyvanlar
bard verdiklri hökmün dlillrindn biri d Qurani-Krimin “n-Nhl”
sursinin 5-8-ci aylridir. Ayd deyilir:
ªÚÿ
Í Ï Ì Ì Ì þ,
Ì Í Ï Í ªÚÿ
Ì Ï ó. ¥·í
Ì Í Í Î Ìà ¥¶Éº¹
Ì Ï ¹Ì ¸Æ¯¦§à
. Î Ï ¥¶Úß
Ì Î Ï Ì ß¥Éº¹
Ì Ï ¼Î Í Ì± ¥¶ÓÁÔ
Ì Ì Ì Ì ì¥òÄ½¹
Ì Ï ¼Î Í Ì±¹Ì * ¸ÆÁ¨
Ì Ì ÎÌ Ì
Ì Ì ¥¶Úß
Ì ¬
Î Í Í Ìà ¼±Î Ò £Á¬
Ì Î Ì å·¯à¹
ÒÏ ù
. Í Ì Ì ¼Î Í Ò¬éÌ ¸Å
( Ï Ï ÒæÅÏ ×Úø±¥¬
åÚä±¹
Í Ï Î Ì Ì * ¸Æÿ§Èà
Ì Í Ì Î Ì
Ñ Ì Ì ±ÅÌ Ï ¼Î Í Ì±¥ÓÀ
Ì Î Ì Î Ì * ¼Úÿé
Ï Ï Ï Ì ÆÄÆ
. Ï Ò ,¹§±
Ï Í Ä½
Í Í Î Ì Ì ÝÉ¦©¹
Ì Ï Ì ¥¤Æ³¨§µ±
¸Æ·Áòà
Ì Í Ì Î Ì Ìæ ¥ºÌ Áä¦¹
Ì Í Ì Î Ì Ï §Ú·¯±¹
Ì Ï Ì Î Ì ó¥ø³±¹
Ì ÌÏÎ Ì
“Davar da (dv, ink, kl, qoyun, keçi v s. ) O yaratd. Bunlarda (onlarn
yununda) sizin üçün istilik, cürbcür mnft (südünü içmk; özlrini minmk,
yer sürmk) vardr, hm d onlardan (onlarn tindn) yeyirsiniz. Onlar shr
naxra, ax&am axura gtirdikd (shr otlamaq üçün çöl göndrib ax&am
tövly qaytardqda) baxb zövq alrsnz (frhlnirsiniz). Onlar sizin yüklrinizi
özünüzü yormadan çata bilmycyiniz bir ölky (bir yerdn ba&qa yer)
da&yarlar. Hqiqtn, Rbbin &fqtlidir, mrhmtlidir! Sizin minmyinizdn
ötrü, hm d zint üçün at, qatr v uzunqula (O yaratd). (Allah) hl sizin
bilmdiyiniz neç-neç &eylr (nqliyyat, minik vasitlri v s.) d yaradacaqdr”
(Qurani-Krim, 16/8).
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Bzi alimlr bu ayd Uca Allahn “Sizin minmyinizdn ötrü, hm d
zint üçün...” sözündn anlalan zahiri mnaya istinad edrk adçkiln at,
qatr v ulaq tlrinin yeyilmsinin haram olduuna hökm etmilr.
Be böyük mzhbin fqihlri bu heyvanlarn tlrinin yeyilmsin dair
Qurani-Krimdki bu aydn lav shih sünn yolu il varid olmu hdis v
rvaytlri d thqiq etmi, slam tarixind adkeçn heyvanlarla bal hökmün qeyd olunduu Xeybr savandak hadisni aradrm v ümumi qnat glrk hökm vermilr. Onlarn mütlq ksriyyti at v qatr tlrinin
yeyilmsind bir manenin olmadna, bir qismi ulaq tinin yeyilmsinin
haramlna, bir qismi is mübah v ya mkruhluuna hökm etmilr.
hli-sünn mzhbind at, qatr v ulaq tlrinin yeyilmsi haqqnda
hökmlr
At tinin yeyilmsi il bal hli-sünn fqihlri arasnda yekdil ry mövcud deyildir. Onlarn bu msl il bal üç ryi vardr. Alim v fqihlrin
böyük ksriyytinin nzrin sasn, atn tinin yeyilmsi halaldr. Bu ry
afei (Nvvi, 9/6) v hnbli (bn Qüdam 1997, 13/325) mzhblrind
birmnal nzr kimi qbul edilir. Hmçinin bir qisim hnfi alimi d
(Mrinani 1996, 7/140) bu hökmü vermidir. kinci nzr at tinin yeyilmsinin haram v ya thrimn mkruh olduu yönünddir ki, bu da bu Hnifdn (Msud Kaani, 2003, 6/187) v mam Malikdn (l-Httab, 2010, 4/29)
rvayt olunmudur. Yen d bu Hnifdn v maliki alimlrindn rvayt
ediln digr bir hökm sasn, onlar at tinin yeyilmsini tnzihn mkruh
hesab etmilr (Msud Kaani 2003, 6/187).
Qeyd ediln bu üç ryin dlillrin nzr salaq.
At tinin yeyilmsinin halal olduuna dair
hli-sünn fqihlri trfindn buna hm Qurandan, hm sünndn, hm
d qli dlillr tqdim olunur. Bu hökm afei, hnbli mzhblrin, hnfilrdn bu Yusif v Muhmmdin rylrin uyundur. Qurtubi tfsirind,
hmçinin bu Hnifnin d bel bir ryinin olduunu qeyd edir (Qurtubi
2006, 12/282).
At tinin halal olduu dlillrin gldikd, kitabdak dlil Qurani-Krimin
“l-nam” sursinin 145-ci aysin istinad edir. Bel ki, bu ayd barsind
sünnd qadaa varid olmayan digr heyvanlarn halal olduu anlalr
(övkani 2004, 724). Ayd deyilir: “De: “Mn gln vhylr içrisind
murdar olduqlar üçün ölü heyvan, axar qan, donuz ti v ya Allahdan
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ba&qasnn ad il (“bismillah” deyilmdn) günah olaraq ksilmi& heyvanlar istisna olmaqla, hr hans bir ksin yediyi yemklr içrisind haram
buyurulan bir &ey görmürm” (Qurani-Krim, 6/145).
Sünndn dlili is Peymbr (s) zamannda shablrin at tini
yediklrin v ulaq tinin qadaan edildiyi vaxtda at tinin halal olduunun
byan edildiyi bard rvaytlr istinad edilir. smadan rvayt edilir: “Biz
Peymbrin (s) zamannda Mdind olarkn at ksib yeyirdik” (Buxari
1980, 3/461; Müslim 2000, 868). Bunun is Xeybr savandan vvl v ya
sonra olduunu rvaytdn müyyn etmk olmur.
Cabir ibn Abdullah nsari deyir: “Peymbr (s) Xeybr sava vaxt hli
ula qadaan etdi, at ti bard izin verdi” (Müslim 2000, 868; Buxari 1980,
3/461).
bu Zübeyr Cabir ibn Abdullah nsarinin bel dediyini eitdi: “Xeybr
savanda at v çöl ulann tini yedik. hli ulan tini yemyi Peymbr
(s) biz qadaan etdi” (Müslim 2000, 868).
qli dlil gldikd is burada “saltul-ibah” qanunu ttbiq edilir, at
köpkdili v ya caynaql heyvan olmad üçün tinin halal olduuna hökm
edilir (bn Qüdam 1997, 13/325).
At tinin yeyilmsinin thrimn mkruh olduuna dair
vvld qeyd etdiyimiz kimi, bu Hnifnin (Qurtubi 2006, 12/282) v
malikilrin (bn Rüd 1994, 2/518) iki nzri qeyd edilib ki, onlardan biri at
tinin yeyilmsinin qadaan olduuna dlalt edir.
bn Qüdam is “l-Muni” kitabnda bu Hnifnin at tinin yeyilmsin haram hökmü verdiyini bildirir (bn Qüdam 1997, 13/324).
Fiqh terminologiyasnda thrimn mkruh - harama yaxn olub ilnmsi
istnilmyn ilrdir. lndiyi tqdird axirtd zab vardr (“zahl dini
terminlr lüti” 2020, 164).
At tinin yeyilmsinin haramln söylynlr “n-Nhl” sursindki
hmin ayy istinad etmi, ayd “yemk üçün” deyil, “Sizin minmyinizdn
ötrü, hm d zint üçün...” deyildiyini dlil olaraq ön çkmilr. Bu aynin
Mkkd nazil olunduuna dair yekdil fikir mövcuddur. Ayd atla birlikd
adkeçn ulan tinin hicrtin 7-ci ili Xeybr sava zaman haram edildiyi
bard hli-sünn alimlrinin birmnal v yekdil nzri vardr. gr adkeçn
heyvanlar bu ay il haram elan olunsayd, bu, hmin müddt rzind n Peymbr, n d shablr gizli qalmaz, msl Xeybr savanadk uzanmazd (Msud Kaani 2003, 6/187).
Hmçinin gr ayd at, ulaq v qatrn yaradlnn yalnz minik v zint
mqsdi dad ifad olunduu üçün tinin yeyilmsinin haraml anlal-
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sayd, o zaman bu heyvanlarn üzrind yük daman da qadaan olunduu
iddia edilmli idi. Ay heyvanlardan bu mqsdl istifadni nzrd tutmur.
Halbuki bunu iddia edn olmayb. Demk, ay bu heyvanlarn yaradl tyinatn müyyn etmir, yalnz daha çox istifad olunan yönlrini byan edir.
At tinin yeyilmsinin icazli olmadna dair sünndki dlillr gldikd, bn Abbasdan at ti bard soruuldu. O, ikrah duydu v Qurani-Krimdki bu ayni oxuyaraq, “Bu yeyilmk üçün, bu da minmk üçündür”, – dey
cavab verdi (Tbri 2001, 14/173-174). Bu rvayt bn Abbasn mqsdinin at
tinin yeyilmsinin haram olmasna deyil, yeyilmk mqsdil yaradlm
heyvanlar qismin aid olmad üçün ikrah duyduunu da ifad ed bilr.
Hkm ibn Üteyb is bu ayni at tinin haramlna dlil olaraq göstrmidir: “At ti Allahn kitabnda haramdr”. Ardnca hmin ayni oxuduqdan sonra
deyir: “Bu, yemk üçün, bu is minmk üçündür” (Tbri 2001, 14/174).
bdülbaqi Zrqani malikilrin tinin yeyilmsini haram bildiklri heyvanlar srasnda atn da adn donuzla birlikd qeyd edir (Zrqani 2002, 3/52).
Malikilrin at tinin haramlna dair sözlrini Cziri bel nql edir:
“Deyirlr: “Lein sümüyü v drisi, rab v donuz, istr at, qatr v ulaq kimi
yeyilmsi haram olan heyvann ncisi... kimi nsiclri satmaq shih deyildir”
(Cziri 2003, 2/208).
Cziri kitabnn baqa bir yerind yazr: “Malikilr hli ulaq, at v qatr
ti bard iki ry söylmilr. Bu ikisindn mhuru onlarn haram olmasna
dair, ikincisi is qatr v ulan tinin mkruhluu, atn tinin is mkruh v
mübah olmas yönünddir...” (Cziri 2003, 2/6).
bu Hnifnin at tinin haram olduu yönünd verdiyi hökmd
sasland dlillrdn digri is at tinin sava v qzvlrd yeyildiyin dair
Hsn Bsridn v mühasir zaman yediyin dair Zühridn nql ediln
rvaytlrdir ki, bunlara istinadn at tinin yeyilmsini zrurt halna amil
edib, sava v mühasir kimi zruri hallarda mcburiyyt qarsnda qalnaraq
yeyildiyin dlil göstrib (Msud Kaani 2003, 6/190). Bununla brabr, bu
Hnif at ti il bal nql ediln digr rvaytlri d nzr alaraq, onun
thrimn mkruh olduu yönünd hökm verib.
At tinin yeyilmsinin tnzihn mkruh olduuna dair
bu Hnifnin (Qurtubi 2006, 12/282) v malikilrin (bn Rüd 1994,
2/518) ikinci nzri at tinin yeyilmsinin tnzihn mkruh olmasdr.
Hmçinin Övzainin, Mücahidin v bu Übeydnin d at tini mkruh bildiyi
qeyd edilib (Qurtubi 2006, 12/282).
Fiqh üsulunda “tnzihn mkruh” hökmü yeyilmsinin icazli olmasna
yaxn mnan ifad edir. “zahl dini terminlr lüti” kitabnda deyilir:
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“...Tnzihn mkruh: ilnmsi xo olmamaqla yana, ilyn zab
gtirmyn mldir. Halala yaxn olub, trk edn savab olan idir. Tnzihn
mkruh müsthbin ziddidir... Soan, yaxud sarmsaq yeyrk mscid getmk, burnu sa ll fnxrmaq kimi mllr buna misaldr” (“zahl dini
terminlr lüti” 2020, 164).
Cziri kitabnda bu Hnifdn at tinin yeyilmsinin tnzihi krahtl
mkruh olduuna dair ondan rvayt olunan hökm yer vermidir (Cziri
2003, 2/6).
Mrinani “l-Hiday” srind bu Hnifnin bu hökmü cihad üçün
istifad olunan atlarn tüknmsinin qarsnn alnmas v onlara ehtiram
qoyulmas üçün verdiyini qeyd edir (Mrinani, 1996, 7/140).
Hmçinin maliki mzhbinin alimlrinin bir qisminin shih olaraq qbul
etdiklri hökm d at tinin yeyilmsinin mkruh olmas yönünddir (l-Httab
2010, 4/29).
Bu qnatlrinin dlili is at tinin yeyilmsinin haram v icazli olduuna dair nql ediln rvaytlrdki v shablrin görülrindki ixtilafdr ki,
nticd ehtiyata ml etmyi üstün seçrk mkruh qrar vermilr
(bdürrhman Hmz 2017, 14).
hli-sünn fqihlrinin nzrind ulaq tinin yeyilmsinin hökmü
slam ritind tinin yeyilmsinin hökmün dair müzakir mövzusu
olan ulaq tkdrnaql heyvanlar dstsindn olub atlar fsilsin aiddir, hli v
vhi olmaqla iki növ ayrlr. Vhi ulaq Afrika eyi adlanan növüdür.
Onun ayaqlarnda a-qara zolaqlar mövcuddur.
hli-sünn alim v fqihlri ulaq tinin yeyilmsi il bal üç ry
sahibdirlr. Bunlardan n mhuru hlildirilmi ulaq tinin yeyilmsinin
haram olmas yönünddir. Bu ry ksr shab v tabeunlardan, bu Hnif,
afei v hmd ibn Hnbldn (Msud Kaani 2003, 6/187) nql olunub.
mam Malikin is bu msld hm haramlna, hm mkruhluuna, hm d
mübahlna dair hökm verdiyi bildirilir (Nvvi, 9/7). Üçüncü ry ulaq tinin
yeyilmsinin halal olduudur. Bu ry bn Abbasa v bir neç baqa shaby,
elc d Bir l-Mrisiy (Msud Kaani 2003, 6/185) v bir ry gör, mam
Malik (Nvvi, 9/7) nisbt verilib.
Hrçnd Qurtubi v bn Qüdam ulaq tinin yeyilmsinin haramlna
dair alimlr arasnda icmann olduunu iddia etmidir. Yazr (sitat Qurtubidndir): “Ayd (“l-nam” sursinin 145-ci aysini nzrd tutur) qeyd
edilmyn ncisin, sidiyin, ncis yeyn heyvanlarn v ulan haraml bar-
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d icma da bu yozumun doruluuna dlalt edir” (Qurtubi 2006, 9/86; bn
Qüdam 1997, 13/318).
Mövzuya dair qeyd olunan rvaytlrin böyük ksriyyti ulaq tinin
Xeybr savanda qadaan edildiyin dlalt edir. bn Hzm ulaq tinin
haramlna dair rvaytlrin mütvatir hddind olduunu v heç ksin buna
xilaf çxa bilmycyini qeyd edir (bn Hzm 2003, 6/79). Rvaytlrin az bir
qismi Peymbrin (s) ulaq tinin yeyilmsin icaz verdiyini, ncis yeyn
ulan tini qadaan etdiyini göstrir. Kiçik bir qisim rvaytlrd is bn
Abbas v Qalib ibn bcr kimi bzi shablrin Xeybr sava günü ulaq
tinin müyyn sbblr gör haram edildiyi v bu qadaann müvqqti
xarakter dad bildirilir.
Son dövr slam fiqh flsfsi nümayndlrindn olan bn Aur ulaq
tinin Xeybr savanda haram elan olunmasnn müyyn müddt v müyyn mqsdlrl ba verdiyinin alimlrin böyük ksriyytinin ryi olduunu
qeyd edir (bn Aur 1987, 285).
hli-sünn fqihlrinin nzrind ulaq tinin yeyilmsinin
haramlna dair dlillr
Ulaq tinin yeyilmsinin haram olduu qnatin gln alim v fqihlr
dlil olaraq, Qurani-Krimdki barsind müzakir açdmz ayy, hmçinin hdislr, llxüsus da Xeybr hadissindn nql ediln rvaytlr
istinad edirlr.
Qurani-Krimin “n-Nhl” sursinin 8-ci aysindki “Sizin minmyinizdn ötrü, hm d zint üçün...” aysin istinad edrk iki rydn birin sasn, at tinin yeyilmsinin haramlna hökm vern mam Malik eyni dlill
ulaq tinin yeyilmsini d haram saymdr (bn Rüd, 1994, 2/518).
bdülbaqi Zrqani tinin yeyilmsini malikilrin haram bildiklri heyvanlarn srasnda at, qatr v ula da qeyd edir (Zrqani 2002, 3/52).
afei mzhbinin nzrini is mam bu Zkriyy Nvvi bel qeyd
edir: “hli ulaq ti bizim nzrimizd haramdr”. O, bu ryin slf v xlf
alimlrin nzri olduunu bildirir v Xttabinin d hmin ryinin ümumn
alimlrin görüü olduunu bildirdiyini vurulayr (Nvvi, 9/7).
Hnblilrin ulaq tin dair görüünü Mnsur ibn Yunis l-Bhuti “rhu
munthl-iradat” kitabnda bel qeyd edir: “Qan v le kimi ncislr, zhr
kimi zrrvericilr, quru heyvanlarndan hli ulaq v filin (yeyilmsi) haramdr” (Bhuti 2000, 6/309).
Ulaq tinin yeyilmsinin haram olduuna hökm edn shab, tabeun, alim
v fqihlr Xeybr sava günü Mhmmd peymbrin (s) ulaq tinin
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yeyilmsini haram qldna dair çoxsayl rvaytlr istinad etmilr. bn
Qeyyim bu mövzuda li ibn bu Talib, Cabir ibn Abdullah, Brra ibn Azib,
bn bu vfa, ns ibn malik, Abdullah ibn Ömr kimi iyirmiy yaxn
shab v tabeundan barsind yekdil ry olan (müttfqun leyhi) rvaytlrin nql edildiyini bildirir (l-Cevzi 1968, 10/281-290).
Buxarinin “Shih”ind li ibn bu Talibdn () nql olunur: “Peymbr (s)
Xeybr savanda mütni v hli ulaq tini qadaan etdi” (Buxari 1980, 3/461).
Cabir ibn Abdullah nsaridn nql olunur: “Peymbr (s) Xeybr sava
günü hli ulaq tini yemyi qadaan etdi, at tini yemy is icaz verdi”
(Buxari 1980, 3/461).
Bu hadis ns ibn Malikdn daha tfsilatl kild nql olunur: “Bir xs
Peymbrin yanna glib “Ulaqlar yeyildi” dey xbr verdi. Sonra baqa bir
xs glib ulaqlarn yeyildiyini söyldi. Sonra bir nfr glib “Ulaqlar tükndi”
dey bildirdi. (Peymbr) carçya bel buyurmasn mr etdi: “Peymbr hli
ulaqlarn tini yemyi siz qadaan edir. Bel ki, bu ricsdir (murdardr)”.
Aznadk tl dolu olan qazanlar çevirilib boaldld” (Buxari 1980, 3/461).
Abdullah ibn bu Ovfa deyir: “Xeybr sava zaman geclrin birind
biz aclq üz tutdu. Shri gün Xeybr savanda hli ulaqlar tutub ksdik.
Qazanlar qaynadqda Peymbrin (s) carçs bel nida etdi: “Qazanlar
boaldn, ulaqlarn tindn heç bir ey yemyin”. Camaat dedi: “Peymbr
ulaqlarn xümsü ayrlmad üçün qadaan etdi”. Digrlri is dedilr:
“Ümumiyytl qadaan etdi” (Müslim 2000, 867).
Abdullah ibn Ömrdn nql olunur: “Peymbr hli ulaq tini yemyi
qadaan etdi” (Müslim 2000, 867).
Mövzuya dair rvaytlr çoxdur. Onlarn mzmunu haqda ümumi fikrin
yaranmas üçün bir neçsini burada qeyd etdik.
Rvaytlrd “Peymbr hli ulan tini haram etdi”, “Ümumiyytl
ulaq tini qadaan etdi” kimi qti hökm ifad edn klmlr yer aldn, hadisnin ba verdiyinin çoxsayl shablr istinad olunan rvaytlrl öz tsdiqini tapdn nzr alaraq, hli-sünn alim v fqihlrinin böyük ksriyyti
ulaq tinin yeyilmsinin haram olduuna hökm etmilr. Hmçinin ulaq tinin
haram edilmsi il bal sbblr arasnda Peymbrdn (s) nql olunan
“Bel ki, bu ricsdir (murdardr)” sözü d hökm tkid qatmdr (bdürrhman Hmz 2017, 19).
Ulaq tinin yeyilmsinin mkruh olduuna dair
mam Malikin is bu msld hm haramlna, hm d mkruhluuna
dair hökm verdiyi bildirilir. Ulaq tinin mkruh olduuna Qurani-Krimin
“n-Nhl” sursinin 8-ci aysini dlil göstrn mam Malik “l-Muvatta”
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kitabnn “Heyvanlardan yeyilmsi mkruh olanlar” bölümünd deyir: “Allah
at, qatr v ula minik v zint, davarlar is minik v yemk vasitsi olaraq
qeyd etdi” (Malik, 497).
Ulaq tinin yeyilmsinin halal olduuna dair
bn Abbas (Buxari 1980, 3/462), Bir l-Mrisi (v.833) “l-nam” sursindki ayd ulan istisna olaraq qeyd edilmdiyi üçün hli ulaq tinin
yeyilmsinin halal olduunu söylyiblr (Msud Kaani 2003, 6/185).
bn Qüdam, hmçinin Ainin, krimnin v bu Vailin d ulaq tinin
yeyilmsind bir mane görmdiklrini qeyd edir (bn Qüdam 1997, 13/318).
Buxarinin “Shih”indki rvaytd deyilir: “mr deyir: “Cabir ibn Zeyd
dedim: “ddia edirlr ki, Peymbr (s) hli ula yemyi qadaan edib”.
Dedi: “Bunu Bsrd bizim yanmzda olarkn Hkm ibn mr d deyirdi.
Lakin (elmd) drya olan bn Abbas bunu inkar etdi v “De: “Mn gln
vhylr içrisind murdar olduqlar üçün ölü heyvan, axar qan, donuz ti v
ya Allahdan ba&qasnn ad il (bismillah deyilmdn) günah olaraq ksilmi& heyvanlar istisna olmaqla, hr hans bir ksin yediyi yemklr içrisind
haram buyurulan bir &ey görmürm” aysini söyldi” (Buxari 1980, 3/461).
Misr deyir: “Qalibin (Qalib ibn bcrin) Peymbr (s) bel dediyini
gördüm: “Ey Allahn elçisi, ailm yedirtmk üçün bir erkk v bir neç dii
ulaqdan savay heç bir malm qalmayb”. Peymbr (s) buyrudu: “Malnn
kök (yal) olanndan ailn yedirt. Mn sizin üçün kndin cllal (ncis
yemyi adt edn) heyvanlarn murdar bilmim”. Bu hdis eyni mövzuda v
oxar klmlrl bu Davudun “Sünn”ind (bu Davud, 3/357), bn bu
eybnin “Müsnnf”ind (bn bu eyb, 5/543), Beyhqinin “s-Sünnulkubra”snda (Beyhqi, 9/332), Tbraninin “l-Möcmul-kbir”ind (Tbrani, 18/266) d nql edilib.
Bu v bu mzmunda olan oxar hdislr bir neç chtdn irad bildirilib.
Bel ki, burada ulaq ti bard hökmün Xeybrdn önc v ya sonra olduu
mlum deyil. Hmçinin hdisdki rbc olan “min smini malik” klmsini
ulan satlaraq, kiray verilrk v ya üzrind yük danaraq ld ediln
glirin d amil etmk mümkündür (Msud Kaani 2003, 6/186).
Qeyd ediln iradlara da fikir bildirmk mümkündür. Hdislrdn d
göründüyü kimi, ulaq tinin yeyilmsinin haram olmasna dair Xeybr savanadk heç bir iddia yoxdur. Qalib ibn bcrin Peymbrdn (s) qadaa
bard sorumas is aralarndak bu söhbtin mhz Xeybr savandan sonra
ba verdiyin dlalt edir.
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Hmçinin “min smini malik” klmsinin ulan satlaraq, kiray verilrk v ya üzrind yük danaraq ld ediln glirin amil olmas iddias
Peymbrin (s) “Mn sizin üçün kndin cllal (ncis yemyi adt edn)
heyvanlarn murdar bilmim” sözü il aradan qalxr. Peymbr (s) cllalni
qeyd etmkl söhbtin ulan tinin yeyilmsindn v südünün içilmsindn
getdiyin vuru edir. Bel ki, ncis yemy adt edn heyvann istibra yolu il
tmizlnmsi mümkündür, hmçinin bu heyvann satlmasnn, kiray verilmsinin v ya üzrind yük danmasnn da maneçiliyi yoxdur.
Xeybr savanda ulaq tinin qadaan edildiyin dair nql olunan
rvaytlri d oradak ulaqlarn cllal olmas il laqlndirmk mümkündür.
Bel ki, müslmanlarn yemk üçün bir ey tapmadqlar vaxt Peymbrin
(s) artq ksilmi ulaqlarn tini qazandan boaltdrmas hmin tlrin ncis
olduuna dlalt ed bilr (Müslim 2000, 867). Hmin vaxtadk müslmanlar
arasnda ulaq tinin haram olduuna dair heç bir mlumat yox idi v bu
sbbdn d onlar ulaqlar ksrkn bunun halal v ya haram olmas bard
sual da vermmidilr.
Müslimin “Shih”ind Abdullah ibn bu Ovfadan nql ediln hdisd
“Digrlri is dedilr: “Ümumiyytl qadaan etdi” (Müslim 2000, 867)
sözünün ardn Buxari “Shih”ind bu lav il tamamlayr: Digrlri is
dedilr: “Ümumiyytl qadaan etdi, çünki onlar ncis yeyirdilr” (Buxari
1980, 3/139).
Xeybr savanda ulaq tinin yeyilmsinin haram edildiyin dair rvaytlr nzr saldqda, onun haramlna dair shablr arasnda frqli nzrlrin
olduu v shablrin bir sbb axtarnda olduqlar aydn görünür.
Müslimin “Shih”ind yer alan rvaytlrd hmin ulaqlarn Xeybr yhudilrinin qalasndan çxdqlar v onlarn müslmanlar trfindn l keçirilib
ksildiklri qeyd olunur. Hmçinin ravi hdisin sonunda qnimt olaraq l
keçiriln ulaqlarnn hl bölüdürülmdiyi üçün xümsünün çxarlmadn
bu qadaaya sbb olaraq göstrir (Müslim 2000, 866).
Ulaqlarn Xeybr qalasndan çxd, sonradan ksildiyi, Peymbrin (s)
is ulaqlarn tinin qaynadld qazann boaldlmasn, ardnca sndrlmasn
v ya yuyulmasn mr etmsi (Müslim 2000, 867) mhz hmin qaladan çxan
ulaqlarn tinin murdar olduuna dlalt ed bilr. Belc, Qalib ibn bcrl
söhbtind Peymbrin (s) cllal ulan tini qadaan etmsi bard qeydi
hmin hadisnin izah kimi d qbul oluna bilr.
Digr trfdn, mlum olduu kimi, ulaq tinin haram edilmsi Xeybr
hadissi il laqlndirilir. bn shaq Xeybr savann hicrtin 7-ci ilinin
mhrrm aynda ba verdiyini qeyd edir (bn Hiam 1990, 3/275). Bestdn
ötn iyirmiillik müddt rzind ulaq tinin yeyilmsin dair heç bir qadaann
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olmadn nzr alsaq, bu heyvann tinin qaynad qazann boaldlaraq
sndrlacaq hdd ncis v murdar olmadn güman etmk mümkündür.
Xeybrdn çxan ulaqlar l keçirn, ti il bal hr hans bir qadaann
olmadn bildiklri üçün hmin heyvanlar trddüdsüz ksn müslmanlarn da bu görüd olduqlarn düünürm. Bu chtdn, msl mhz yhudilrin hrindn çxan ulaqlarn tinin ncisliyi il laqdar ola bilr ki, bel
bir murdarlq da onlarn ncis yemy adt etmsindn qaynaqlanar. Sid ibn
Cübeyrin sözlri buna birbaa dlalt edir. bdürrzzaq “l-Müsnnf”
srind hmin rvayti bu shaq eybanidn v bu shaq Hcridn bel
nql edir: “bn bu Ovfannn bel dediyini eitdik: “Xeybr savanda hrdn çxan ulaqlar l keçirib ksdik”. Deyir: “Peymbr onu yemyi qadaan etdi”. bu shaq eybani deyir: “Mn Sid ibn Cübeyrl qarladm v
bunu ona söyldim. O dedi: “Peymbr onlar ncis yediklri üçün qadaan
etdi” (bdürrzzaq 2015, 4/264).
Baqa bir trfdn, ulaq tinin haram olmad fikrini müdafi ednlr
Xeybr sava günü qadaann yük dayan heyvanlarn tüknmsinin qarsnn alnmasn sbb kimi göstrirlr. Buxarinin “Shih”ind yer alan hdisd
ulaqlarn ksilib yeyildiklri il bal Peymbr (s) iki df “Ulaqlar
ksildi”, – dey mlumat verilir. Allahn elçisi (s) buna hmiyyt vermir.
Üçüncü df “Ulaqlar tüknir”, – dey xbr verildikd o, ulaqlarn tinin
yeyilmsini qadaan etdiyini söylmyi carçya mr edir (Müslim 2000, 868).
Peymbrin (s) yalnz ulaqlarn tüknmsi xbrin reaksiya vermsi onlarn
yükdama ehtiyac üçün qorunmasn hdfldiyin dlil ola bilr. Bel ki,
ulaqlarn yük damaq xüsusiyytindn baqa özlliklri yoxdur. Minik kimi
nzrd tutulmu olsaydlar, o zaman at ti d qadaan edilrdi. bn Abbasn
Xeybrd ulaq tinin qadaan edilmsin göstrdiyi sbblrdn biri d onun
yük damaq üçün qorunub saxlanlmasdr (Müslim 2000, 867).
Xülas, ulaq tinin yeyilmsinin halal olduunu qeyd ednlr bu chtlri
sas götürmülr.
Qatr tinin hökmün dair
Qurani-Krimin “n-Nhl” sursinin 8-ci aysind at v ulaqla birlikd
adçkiln digr heyvan qatrdr. Qatr atla-ulan cütldirilmsindn doulan
tkdrnaql heyvandr. hli-sünn alim v fqihlrinin nzrind qatr tinin
yeyilmsinin hökmün birmnal yanama yoxdur. afei (ihabddin rRmli 2003, 8/153) v hnblilr (bn Qüdam 1997, 13/319) gör, qatr ti
halal v haram heyvann cütlmsindn doulduu üçün fiqhi qaydaya
sasn, ehtiyat edilrk qadaa trfi trcih olunmaldr. Belc, qatr ti halal
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olan atdan v haram olan ulaqdan doulduu üçün onun da tinin yeyilmsi
haram olur.
bu Hnify gör, burada qatrn anasnn hans heyvan olduuna nzr
yetirilmlidir. gr anas ti tnzihn mkruh olan atdrsa, o zaman qatrn da
ti tnzihn mkruh, gr anas ti haram olan ulaqdrsa, o zaman hmin
qatrn da ti haramdr (Msud Kaani 2003, 6/190). Hnfi mzhbinin fqihlri bu Yusif v Muhmmd ibn Hsn gör is at tinin yeyilmsi mübah
olduuna sasn, anas at olan qatrn da tinin yeyilmsi mübah olur
(KVMN, 1986, 5/145).
bn Qüdam yazr: “hli ula haram sayanlarn nzrind qatr da
haramdr, çünki qatr ulaqdan doulub. Ondan doulan is haramlq hökmünü
öz üzrind dayr. Habel hli v vhi ulaqlarn cütlmsindn d doulsa,
yen haramdr” (bn Qüdam 1997, 13/319).
Malikilr d qatrn hökmünd kiçik frqlilikl anan sas götürmülr.
Yalnz onlar doulan heyvann haram heyvan surtind olmamasn qeyd kimi
lav etmilr. Ümumiyytl, malikilr qatrla bal iki hökm qeyd etmilr
ki, onlardan mhur olan anasnn hökmün tabe olduu üçün qatrn tinin
yeyilmsinin haram, digri is mkruh olduuna dairdir (bn Rüd 1994,
2/518).
bn Hzm is bu msly frqli yanam, qatr tinin yeyilmsinin halal
olduunu bildirmidir. Onun nzrin sasn, qatra ruh daxil olduqdan sonra
artq baqa bir heyvan olur v ulaq saylmr (bn Hzm 2003, 6/83).
mamiyy i fqihlrinin at, qatr v ulaq tinin yeyilmsin dair
hökmlri
mamiyy fqihlri arasnda mhur ry at, qatr v ulaq tinin yeyilmsinin halal, lakin mkruh olmasdr. Seyid Mürtza “l-ntisar” (rif Mürtza
1971, 193-195) kitabnda onun hallalna dair icmann olduunu qeyd edib.
“l-Cvahir” kitabnn sahibi is bu heyvanlarn tinin yeyilmsinin mkruhluunun icma hddindk mhur olduunu yazr (eyx Hsn Ncfi 2012,
37/386).
eyx Müfid nisbt veriln ry sasn, o, qatr, ulaq v düdm atn tinin
yeyilmsini haram sayaraq “ri yolla ksilmkl d halal olmur”, – deyib (eyx
Hsn Ncfi 2012, 37/390). bu Slah l-Hlbinin is yalnz qatr tinin
yeyilmsini haram sayd qeyd edilib (bu Slah Hlbi 2013, 264).
i hdis mnblrind bu heyvanlarn tinin yeyilmsinin haram olduuna dair bir neç rvayt vardr. Aban ibn Tlib deyir: “mam Sadiqdn () at
ti bard sorudum. Buyurdu: “Naçar qalmadqca onu yem”. hli ulaq ti
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bard is buyurdu: “Peymbr (s) Xeybr sava günü onu yemyi qadaan
(nhy) etdi” (Hürr Amuli 2001, 19/449).
“l-Müqni” kitabnda Peymbrdn (s) nql olunur: “Buyurdu: “Bütün
köpk dii olan yrtclar v caynaql qular, elc d hli ulaq haramdr”
(Hürr Amuli 2001, 19/450).
Qeyd ediln bu iki hdis sndsiz (mürsl) nql olunub v mürsl
olduqlar üçün dlil saylmr.
Digr hdisd bn Müskan deyir: “mam Sadiqdn () at v qatr tinin
yeyilmsi bard sorudum. Buyurdu: “Peymbr (s) onlarn yeyilmsini
qadaan (nhy) edib. Naçar qalmadqca onlar yem” (Hürr Amuli 2011,
19/449).
Sd ibn Sd deyir: “mam Rzadan () yük at, at v qatr ti bard
sorudum. Buyrudu: “Onlar yem” (Hürr Amuli 2011, 19/452).
bu Bsir deyir: “mam Sadiq () buyurdu: “Krtnkl, dovan, at v
qatr tini yemyin krahti var, lakin le, qan v donuz ti kimi haram
deyildir. Peymbr (s) hli ulan tini yemyi qadaan (nhy) etmidir,
ancaq çöl ulann yeyilmsinin eybi yoxdur” (Hürr Amuli 2011, 19/454).
Muhmmd ibn Sinan mam Rzadan () nql edir: “mama göndrdiyi
suallara mam bel cavab yazd: “Qatr v hli ulaq tinin yeyilmsini
camaatn onlardan yükdamadak ehtiyaclarna v istifadlrin gör mkruh
bildi, azl sbbindn tükncklrindn qorxdu. Onu mkruh (qadaan)
etmsi hmin heyvanlarn xilqtindki v ya tindki murdarla gör deyildi”
(Hürr Amuli 2011, 19/450).
Bu rvaytlr shih istinadldr.
At, qatr v ulaq tinin yeyilmsin dair is mütvatir hdislr vardr.
Onlardan nümun:
Mhmmd ibn Müslim deyir: “mam Baqirdn () at, qatr v ulaq ti
bard sorudum. Buyrudu: “Halaldr, lakin camaat ondan ikrah duyur” (Hürr
Amuli 2011, 19/452).
Digr hdisd Mhmmd ibn Müslim deyir: “mam Baqirdn () vhi
qu, çöl heyvanlar, kirpi, yarasa, at, qatr v ulaq bard soruuldu. Buyurdu:
“Haram olanlar yalnz Allahn Kitabnda haram buyurduqlardr. Peymbr
(s) Xeybr savanda ulaq tini yemyi qadaan etdi. Bunu ulaqlardan yük
danmas mqsdil etdi ki, (ksmkl) tükndirmsinlr. Ulaq haram deyildir”. Sonra buyurdu: “Bu ayni oxu: “De ki: Mn vhy olunanlar arasnda...”
(Qurani-Krim, 6/145; Hürr Amuli 2011, 19/453).
Maraqldr ki, mam Baqir () suala Quran aysini dlil gtirir v ardnca
yalnz ulaq tinin halal olduunu akar kild söylyir. Bel ki, Quranda ti
haram buyurulmayan bir çox heyvan vardr ki, slam ritin sasn, bütün
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müslmanlar trfindn haram saylr. Buna misal olaraq it tini göstr
bilrik. Hm dörd hli-sünn mzhbi, hm d i mzhbinin yekdil ryin
sasn, bu heyvann ti haramdr, lakin Quranda onun haramlna dair heç bir
qeyd yoxdur. Görünn odur ki, mam Baqir () bu mqamda hanssa sbbdn
sualdan yaynmaq istmidir.
Baqa bir shih rvayt is at tinin halal olduuna dlalt edir. mam li
ibn bu Talib () deyir: “Peymbrl (s) birlikd nsardan olan bir xsin
evin getmidik. Onun az qala cann tapracaq halda olan bir at vard. Peymbr (s) nsardan olan xs buyurdu: “Onu ks, mükafatn ikiqat olsun:
biri onu ksdiyin gör, digri is ondan olan mnftin gör”. nsar dedi:
“Ey Allahn elçisi, mgr ondan bir mnft götür bilrmmi?”. Peymbr
(s) buyrudu: “lbtt, özün d ye, biz d yedirt”. mam li () deyir: “Onu
Peymbr (s) hdiyy etdi (ksdi). Peymbr (s) ondan götürüb yedi v
mn d yedirtdi” (Hürr Amuli 2011, 19/452).
Peymbr (s) bu mli il atn tinin halal olduunu rftar il göstrmi
oldu.
bul-Carud mam Baqirin bel buyurduunu eitdiyini deyir: “Müslmanlar Xeybr savanda idilr. Onlar (yemk mqsdil) minik heyvanlarna
üz tutdular. Peymbr (s) (minik heyvanlarnn tlrinin ksilib atld)
qazanlar çevirib boaltma mr etdi. Lakin onlarn haram olduunu söylmdi. Bunu minik heyvanlarn qoruyub saxlamaq üçün etdi” (Hürr Amuli
2011, 19/449).
Buradan aydn olur ki, Peymbrin (s) bu mri müyyn mqsd üçün idi
v fiqh üsul terminologiyasna sasn, vaqei-sanvi (rüsxt) hökmü damaqda
idi. Bunu mam Sadiqdn () nql ediln baqa bir rvayt daha aydn byan
edir. Ondan hli ulan ti bard soruuldu. Buyurdu: “Peymbr (s) onu
yemkdn çkindirmidir (nhy etmidir). Çünki hmin gün ulaqlar camaatn
yükünü damaq üçün lazm idi. Haramlar is yalnz Allahn kitabnda
buyurulanlardr. Onlardan baqas haram deyildir” (Hürr Amuli 2011, 19/ 448).
Adkeçn heyvanlarn tinin yeyilmsinin haram olduuna dair hdislri
halal olduu bard nql ediln hdislrl qarladrdqda v cm etdikd,
hdislrdki qadaa v haramn mkruhlua dlalt etdiyi aydn olur.
Hmçinin rvaytlrdki “naçar qalmadqca yem”, “lakin le, qan v donuz
ti kimi haram deyildir”, eyni cinsdn olan “çöl ulann yeyilmsinin eybi
yoxdur” kimi ibarlr qadaa (nhy) v haram mnasn ifad edn klmlrin
qti dlaltini qüvvdn salr, bu halda, haramlq bildirn hmin klmlrin
mnas iddtli krahti ifad edir.
Bu heyvanlardan hansnn tinin yeyilmsinin daha çox mkruh olduuna
gldikd, imamiyy i fqihlrinin mhur nzrin gör, qatrn tinin
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yeyilmsi daha krahtlidir. hid Sani buna sbb olaraq qatrn ti mkruh
olan iki heyvann – at v ulan düdmsi olduunu göstrir (bn Amuli,
2008, 12/24).
bn dris is deyir: “Ulaq daha çox mkruhdur” (llam Hilli 1997,
8/281).
“l-Cvahir” srinin müllifi yazr: “n az mkruh olan atn tidir. Peymbr (s) v Möminlrin mirinin () ondan yemilr. Qatr is mhur ry
sasn, ulaqdan daha krahtlidir. Ulan mkruhluu tinin yeyilmsindn
çkindirilmsi bard rvaytlr gördir” (eyx Hsn Ncfi 2012, 37/393).
Ntic
At, qatr v ulan tinin yeyilmsinin haramln söylynlrin
ksriyyti “n-Nhl” sursindki 5-8-ci aylr istinad etmi, ayd “yemk
üçün” deyil, “Sizin minmyinizdn ötrü, hm d zint üçün...” deyildiyini
dlil olaraq ön çkmilr. Lakin bu aynin Mkkd nazil olduuna dair
yekdil fikir mövcuddur. Ayd at v qatrla birlikd ad keçn ulan tinin
hicrtin 7-ci ili Xeybr sava zaman haram edildiyi bard hli-sünn
alimlrinin birmnal v yekdil nzri vardr. gr adkeçn heyvanlar bu ay
il haram elan olunsayd, bu, hmin müddt rzind n Peymbr, n d
shablr gizli olmaz, msl Xeybr savanadk qeyri-müyyn qalmazd.
Qatr v ulaq tinin yeyilmsil bal slam alimlri arasnda frqli fikirlr
mövcud olsa da, at tinin yeyilmsinin halallna dair bir görü istisna
olmaqla, heç bir ixtilaf yoxdur. Bu is aynin ri hökm mnas damadn
bir daha tsdiqlyir. gr Xeybr savanda atn istisna edildiyi iddia olunsa,
bu iddia digrlrinin haramlnn da mhz Xeybr sava snasnda ba
verdiyini tsdiqlmi olacaq.
Hmçinin gr ayd at, ulaq v qatrn yaradlnn yalnz minik v zint
mqsdi dad ifad olunduu üçün tinin yeyilmsinin haraml
anlalsayd, o zaman bu heyvanlarn üzrind yük daman, onlarla yer
umlaman v s. mqsdlrl istifadsinin qadaan olduu anlamna glmlidir, çünki ay heyvanlardan bu mqsdl istifadni nzrd tutmur. Halbuki
bunu iddia edn olmayb. Demk, ay bu heyvanlarn yaradl tyinatn
müyyn etmir, yalnz daha çox istifad olunan yönlrini byan edir.
Bu heyvanlarn tinin yeyilmsinin mkruh olduu da qeyd edilmidir.
ri hökm olan mkruhluq mhur ry v ya “istihsan” kimi xüsusiyytlrl
deyil, dlill isbat olunmaldr. Burada is yalnz ulaq tindn çkindirilm
bard ri dlil mövcuddur ki, o da Xeybr sava il bal olduu üçün
müvqqti xarakter damdr.
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Bundan lav, bu heyvanlarn tini yemyin Allahdan uzaqladrmaq v
axirtd czaya sbb olmaq xüsusiyyti yoxdur. Bel ki, hanssa bir mkruh
v ya müsthb mli yerin yetirmkl savab qazanmaq v ya savabdan
mhrum olmaq yalnz hmin msllr bard Allahn mri olduqda
keçrlidir, hmin müsthb mli icra etdikd Allaha itat, Ona yaxnlama v
savab vd verilsin, mkruhu etdikd is Ondan uzaqlamaqla nticlnsin.
Mkruh mlin insan Allahdan uzaqladrd, yaxud cnntdki drcsin
mnfi tsir etdiyi v ya mqamn aa sald düüncsi d yalnz bir
ehtimaldr v mövzumuzdan tamam frqli bir bhsdir. Adçkiln heyvanlarn
tinin yeyilmsi il bal Allahn qadaas olacaq bir dlil yoxdur. Hmçinin
ibadt msllrindn frqli olaraq, yemli v içmlilrdki kraht hanssa
frdi v ya ictimai zrr ver bilcyi anlamn dayr. Hmin heyvanlarn
tinin insan salamlna hr hans bir zrrinin olduu da sübuta yetmyib.
Ulan tinin yeyilmsindn çkindirm is yalnz ictimai ehtiyac sbbindn
müvqqti xarakter damdr.
Mümkündür ki, at, qatr v ulaq tinin mkruhluuna dair hökmün “nNhl” sursindki aydn anlald znn olunsun. Peymbr (s) dövründ
camaatn adti davar saylan ink, qoyun, keçi v dv tini yemk, at, qatr
v ulan is minik v zint üçün istifad etmk idi. Camaatn bu heyvanlarn
tini yemmsinin sbbi mam Baqirin () buyurduu kimi, insanlarn ikrah
duymas idi. Mhmmd ibn Müslim deyir: “mam Baqirdn () at, qatr v
ulaq ti bard sorudum. Buyurdu: “Halaldr, lakin camaat ondan ikrah
duyur”. Ayd d hmin heyvanlarn minik vasitsi olma xüsusiyyti v insan
tbitinin onun tin yanamas ön çxarlm ola bilr. Ay özü-özlüyünd
bu heyvanlarn tinin yeyilmsinin mkruh olmas mnasn sla ifad etmir.
mamiyy yolu il nql ediln hdislrdn ulan tinin Xeybr savanda
müvqqti qadaan edildiyi, mqsdin is yük dama vasitlrinin qorumaq
olduu anlalr. Bu mnan hli-sünn yolu il nql olunan bzi rvaytlr d
ifad edir. Hmçinin hli-sünn yolu il varid olan digr hdis v rvaytlrin
thlilindn gldiyimiz qnat Xeybr savanda tinin yeyilmsi qadaan
ediln ulaqlarn cllal (ncis yeyn) olmalar idi. Ulaq tlrinin biirildiyi
qazanlarn boaldlmas, yandrlmas, sndrlmas v ya yuyulmas mrinin
hm imamiyy, hm d hli-sünn hdis mnblrind qeyd olunduunu
nzr alsaq, bu biz hmin tlrin ncis olduunu söylmy sas verr. Bel
ki, mövzuya dair imamiyy hdislrind mqsdin mhz ulaqlarn yük
damaq üçün qorunub saxlanmas olduu ön çkilirdi. Hm imamiyy, hm
d hli-sünn yolu il nql ediln rvaytlri cm etdikd ümumi nzr
formaladrmaq mümkün olar. Belc, Muhmmd peymbr (s) öz
qadaas il Xeybr qalasndan çxan v müslmanlar trfindn l keçiriln
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ulaqlarn cllal olduqlarna gör tlrinin yeyilmsini qadaan edir, lakin
onlar yük damaq üçün qoruma hdflyir.
Göründüyü kimi, ayy saslanaraq haram hökmü vermi fqihlr msl
il bal qeyd olunan hdis v rvaytlri dlil saymamdr.
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ANALYSIS OF THE LAW CONCERNING HORSE, MULE AND
DONKEY MEAT FROM THE QURANIC PRISM
ABSTRACT
The names of animals that are halal in Islamic law, such as sheep, goats,
camels and cows, are mentioned in the Holy Qur'an. Moreover, the Islamic
law also mentions a horse, mule and donkey, which differ in law regarding the
edibility of their meat. Some claim that the reason for consuming the meat of
these animals is obvious from verses 5-8 of the Holy Qur'an's sura “anNakhl”. However, there is evidence that the verger is giving this statement,
both in hadith and in historical events on this occasion. The article notes the
Ijtihad and the arguments of the Shiite and Sunni Faqihs on this subject, as
well as the relevant opinions of scholars. The conclusion is that verse 8 of the
al-Nakhl sura in the Holy Qur'an is not considered an evidence of a ban on the
consumption of horse, mule and donkey meat.
Since, these ayats were sent to Mecca before Hijra, and the announcement
of donkey meat and mule by haram took place at the Battle of Khaibar 7 years
after Hijra. In addition, the above-mentioned animals are not najis in essence
like pigs, and therefore their haram can be caused by certain reasons. During
the Battle of Khaibar, such a reason could be that one of these animals - a
donkey, was used to carry goods, and could also be a “jellale” (trained to eat
human feces).
Keywords: Sura “an-Nakhl”, decree on meat of horses, donkeys and
mules, fiqh, haram, makrukh, mubah

Çapa tövsiy etdi: f.f.d. M.M.Mürslov

Tasavvuf Düüncesini Panteizm Olarak Tanmlama Yanlgs

311

TASAVVUF DÜÜNCESN PANTEZM OLARAK
TANIMLAMA YANILGISI
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ibrahimali80@gmail.com
ÖZET
slam tasavvufu ve sufilerin nazari düünceleri özellikle de vahdet-i
vücud (varln birlii) anlay çou zaman farkl aratrmaclar tarafndan
panteizm olarak tanmlanmaktadr. Ancak temeli Kuran-i Kerim ve hadis-i
eriflere dayanan, kendisini slam’n batn yorumu olarak tanmlayan mutasavvuf düünürlerin kesinlikle böyle bir deerlendirmeleri bulunmamaktadr.
Panteizm düüncesi felsefi bir akmdr ve doal olarak da salt akli delillere
dayanmaktadr. Her ne kadar her iki grubun temsilcileri tarafndan zaman zaman benzer ifadeler kullanlsa da ister nazari yönden isterse de ameli bakmdan biri dieri ile ayrmaktadr.
Sufi nazariyyede mutasavvuf sadece akli deliller ortaya koymaz bilakis
akli delillerinin manevi ilham yoluyla elde edildiini öne sürer. Ayrca manevi ilhamn kaynann ise ibadet, tefekkür ve tezekkür olduunu belirtir. Dolaysyla da hayatnn neredeyse tamamna yaknn manevi tezkiyeye ayran ve
ibadetlerle geçiren mütedeyyin insanlarn slam’ düünce ile ztlk tekil eden
panteizm ile özdedirmek büyük bir yanlgdan ibarettir.
Makalede varln birlii düüncesini temsil eden ve düünceleri ile slam
mutasavvuflarnn kahir çounluunu etkileyen, kendisinin tasavvuf arifleri
tarafndan eyhu’l-Ekber olarak kabul gören Muhyiddin ibn Arabi’nin
düüncelerine ba vurduk. Ksa bir ekilde varlin birlii düüncesi ve örnekleri ele alnd. Bu fikirlerin “Alem Allahdr, ya da Allah alemdir” önerisinden
hareket eden, Allah sadece alem ile snrlayan panteist nazariyye ile ters olduu
üzerinde duruldu. öyle ki, panteizmde Allah ile alem özdelii söz konusu
iken, yani Allah'n evrenden ayr ve bamsz bir varl yokken, vahdet-i
vücudda alem, Tann 'nn isim ve sfatlannn tecellisi olduundan Allah, zat
itibariyle alemden bamsz bir varla sahiptir.
Anahtar Kelimeler: slam tasavvufu, suf, mutasavvuf, vahdet-i vücud,
panteizm, tecelli, alem.
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Temeli mukaddes kitabmz Kuran-i Kerime ve hadislere dayanan
tasavvufi düünceyi ve sufilerin görülerini panteist anlay içerisinde deerlendirme ekli malasef batl müsteriklerin yan sra birçok felsefe, edebiyat
aratrmaclar içerisinde de yaygnlk kazanm bir kanaat olmaktadr. Özellikle de sûfi iir erbabnn neredeyse tamamna yakn okullarda okutulan
Azerbaycan edebiyat kitaplarnda “panteist sûfi air” olarak bahsedilir. Hatta
bunun bir övünç kayna olmas üzerinde durulur. “Mütefekkir air”, “filozof
air”, “panteist air” ve daha nice anlamndan yoksun braklm ifadeler
Seyyid madeddin Nesîmi, ah smayl Hatâî, Muhammed Füzûli gibi vahdeti vücûd düüncesini eserlerine yanstan dühalarn yan sra halk ozan Ak
Alesker dahi benzer suçlamalarn kurbanna dönümüdür.
Bu ifadeleri kitaplarna tayanlarn malesef kahir çounluu brakn
slam tasavvufunu ya da vahdet-i vücûd düüncesini temel slam ilimleri konusunda dahi cahil olduunun altn özellikle çizmek isterim. Sovyetler öncesi
Azerbaycan asll ilim adamlarnn, airlerinin, aydnlarnn düüncelerini
anlamamz için Kurânî bilgiye sahip olmamzn yan sra bu bilginin snrsz
etki alannn da bilincinde olmamz gerekiyor. Bu örnek sadece Azerbaycan
için deil Sovyetlerin ve de laik sekülerizmin derin yaralar brakt tüm slam
corafiyas üçün geçerlidir. Bir ümmeti olumsuz anlamda etkilemen için önce
onu ümmet düüncesinden yoksun brakman gerekiyor. kinci aamada ise
salt rk taassupkelii öne çekilmeli, nihayetinde ise global er merkezlerinin
kölelerine dönütürülme çabalarna dair hayalleri gerçeklemeliydi. Yani mesele sadece bir airin ya da aydnn düüncelerinin tahrif edilmesi eklinde
asla görülmemelidir.
Bu makelede öncelikli olarak özet bir ekilde slam tasavvuf anlayndan
bahs edilecek ve panteizm gibi dinimize aykr bir düüncenin bu anlayla e
deyer olarak görülmesinin yanl olaca üzerinde durulacak.
Tasavvuf Yaam Biçimidir
slam’da manevî ve ruhânî hayat ifade eden tasavvuf, müminleri iman ve
amel bakmndan kemale erdirmeyi hedefler. Bunun için müntesiplerine belli
usul ve edep çerçevesinde eitim vermekte ve onlar “ihsan” seviyesine; yani
“Allah’ görüyormu gibi kul olma” kvamna erdirmeyi amaçlamaktadr.
Tarih içerisinde kiilerin kabiliyetleri ve mereplerine göre tasavvuf disiplini
farkl eitim usulleri gelitirmi, bunlar “tarikat” adyla anlagelmitir. nsan
Allah’a ulatran yol ve usul manasna gelen tarikat, esasen tasavvufun eitim
kurumu olarak kabul edilir. (Öngören 2010, 1). Nitekim bütün üphe ve
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bilimler hakknda deneyden sonra tasavvufta karar klan Gazzali'ye göre de,
tasavvuf, uygulanacak bir yöntemdir. Ona giren herkes bir zühd hali içindedir,
belki zühdden daha ilerdedir. Çünkü, zühd dünyadan vazgeçme halidir,
tasavvuf ise Allah'tan baka her eyden balar koparmaktr. (Altnta 1986
(2), Gazzali, 59). Hucviri’ye göre sûfîler, ruhlar beeri küduret ve bulanklktan azat olan, nefsânî âfetlerden arnan ve saf hale gelen, heva ve hevesten
kurtulan, böylece Hakk’n huzurunda ilk safta ve en yüksek makamda karar
klan kimselerdir. (Hucviri 1996, 117). Tasavvufun ba, sonu ve makamlar
vardr. Tasavvufun ba tevfik (Allah’n verdii baar), gaflet uykusundan
uyanmak, nefsin alkanlklarn, arzularn brakmak, kötü arkadalardan
kaçmak, yüce Allah’n buyruuna aykr hareket etmi olduu yerlerden ayrlmak, salah erbabnn yollarna dönmektir. Eer nefsi, bu hususta kendisine
itaat edip erlerden kurdulduysa bu kez (sâlik), kalbini düzeltmee çalr,
nefsi usland gibi kalbi de uslanncaya kadar kalbini temizlemee devam
eder. Ne zamanki kalb ve nefis tam yola geldiler o zaman kalbini ve nefsini
yüce Allah’a teslim eder, ikisinden de elini çeker ki Allah onlar kendisi için
korusun. (Sülemi 1981, 7) Nitekim Yüce Allah buyurmutur: “ Rabbinize
yöneliniz ve O’na teslim olunuz.”( Zümer, 54).
Hakka ermek için sûfîler tarafndan takip edilen yollar temelde üçe ayrlmtr:
x Hayrl insanlarn yolu (Tarik-i ahyar, tarik-i erbâb- muamele): Bu yol
zühd, vera’, takva ve ibadet yoludur. Çok namaz klmak, çok oruç tutmak, çok
Kur’ân okumak ve zikretmek, ksaca zâhirî ibadetleri artrmak bu yolun
esasn tekil eder.
x yi insanlarn yolu (Tarik-i ebrâr, tarik-i tasfiye ve mücâhede): Bu yol,
mücâhede, riyâzet ve tasfiye yoludur.
x Âklar yolu (Tarik-i uttar): Bu yol ak, muhabbet, cezbe ve vecd
yoludur. Bu yolda seyr ve sülûk esastr. (Uluda 1999, 21).
Âyetlerde de ifade edildii üzere Allah’n kullarn sevmesini salayan
tövbe, temizlik, sabr, takva, ihsan, adalet, tevekkül gibi îmânî özellikler
tasavvuf ehli sûfîler tarafndan uygulanan manevî kemâl yolculuu sürecinde
gerçekletirilmeye çallr. Manevi yolculuk veya kâmil insân olma yolundaki seyahet seyri sülûk olarak isimlendirilir.
Tasavvufta, kemâle ermi birisine uyan kiiye , manevî yolcu anlamnda
‘sâlik’ manevî yolculua da ‘sülûk’ denir. Bu yolculuk , Allah (c.c)’a doru
yaplan bir yolculuktur, yani kendi varlndan ve iradesinden vaz geçme
merhalesinde, Allah (c.c)’da yok olunca – fânî olunca - sona erer. Fakat Allah
(c.c)’n varlyla bir nevi takrar var olan yolcu, yani bekâbillah’a vâsl olan
sâlik, bundan sonra ‘Allah (c.c)’ seyir’ merhalesine varm olur ki, bunun ise
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sonu yoktur. Sûfîler bu düüncelerini ‘sülûkun sonu vardr, seyrin ise sonu
yoktur’ sözüyle de bildirirler. Sultan Veled btidânâme isimli eserinde, Seyid
Burhaneddin’in, yolun sonu varmdr? sorusuna, yolun sonu vardr, fakat
duran sonu yoktur, çünkü seyir ikidir; biri Allah’a vâsl olana kadardr, o
biri ise Allah’ta seyirdir. Allah’a vâsl olmann yani buraya kadar olan seyrin
sonu vardr, çünkü bu varlktan, dünyadan, kendinden geçmektir ki, bütün
bunlarn sonu vardr. Ama Allah’a ulatn m, ondan sonra, Allah’n ilminde,
Allah’la bilme, tanma – marifetullah- srlarnda balar ki, onun sonu yoktur,
dediini anlatr. (Tirmizi 1996, 138). Yolcunun yani sâlikin aaca yol,
bunca tehlikeleri olan bir yoldur ama iki admdan fazla deildir. lk adm
zâhiri varlktan geçmek, o biri adm ise hakîki varla erimektir. Dolaysyla
da bu srra cüzi âlemden geçip külli âleme varan kii vâkf olur. (ebusteri
1989, 27).
Tasavvufun ne olduu sorulan Cüneyd u karl vermitir: “Yaratklar
alakay kesip Allah ile olmaktr.” Amr b. Osman Mekki: “Tasavvuf kulun
içinde bulunduu vaktin gereine göre, o an ne yaplmas gerekiyorsa onu
yapmaktr,” der. (Tûsî 1996, 24-25).
1. lmî Tasavvuf Târifi: “Tasavvuf kalplerin kirlerden temizlenmesi,
yaratklara kar güzel müamele, er’î mes’elelerde Allah Rasûlüne tabi
olmaktr.”
x Hakîkat Lisânyla Tasavvuf Târifi: “Mülkiyyet ve varlk iddiasndan
uzaklamak, göklerin yaratcsna balanarak beeri sfatlarn esaretinden
kurtulmaktr.”
x Hakk Lisânyla: “Sûfî, Allah’n beerî sfatlardan temize çkarp artt
kimselere verilen addr.” (Tûsî 1996, 20).
Dede Ömer Rûenî (ö. 892/1486) ve brâhim Efendi (ö. 1065/1665),
kaynaklarda tasavvuf ve tasavvuf ehli hakknda dank biçimde yer alan
târiflerin bir ksmn Türkçe olarak nazma çekmilerdir. O manzûmelerden
Dede Ömer Rûenî’niye ait olan öyledir:
Nedür dinse tasavvuf, di tezellül huû,
Meskenet, sabr u tahammül
Tasavvuf külli geçmekdür özinden
Dahi incinmemekdür il sözinden
Tasavvuf Hak yolundan çkmamakdur
Tasavvuf kimse gönlin ykmamakdur
Tasavvuf az uyuyup az yimekdür
Hakk’un esmâsn çoh çoh dimekdür
Bulandran bulanan sûfî olmaz
Cefâ vü cevr klan mutî olmaz
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Cefâ idene gösterür vefây
Anâ gösterene ider senây
Tasavvuf terk-i dâvâdur dimiler
Dahi kitmân- mânâdur dimiler
Tasavvuf terk-i kîl ü kâle dirler
Heman vecd ü semâ u hâle dirler
Tasavvuf bir hidâyetdür Hudâ’dan
Bunu ben söylemedüm bil hevâdan
Tasavvuf kalbi Hak’a balamakdur
Yürein k oduyla talamakdur
Tasavvuf yâr olup bâr olmamakdur
Gül-i gülzâr olup hâr olmamakdur
Cemî-i halk bir görüp tasavvuf
Dimemekdür eyiye yavuza tüf
radetdür dimidür ba’z tasavvuf
Dimeyüp eyhüne üstâduna üf
Kerâmet satmamaklukdur tasavvuf
Hak’un iinde itmeyüp tasarruf
Geçen ömri için idüp teessüf
Ganîmet bilmedür vakti tasavvuf
Demi bu sözi bir sâhib-icâbet
Nedür dinse tasavvuf,
Di inâbet Ebû Osman- Mekkî’nin sözidür
Tasavvuf zühd ü takvânn özidür
Tasavvuf buz- dünyâ-y denîdür
Bu sözü söyleyen bil Rûenî’dür.
(Öngören 2010, 11-13).
Vahdet-i Vücûd
Tasavvuf düünce sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olan ve ekser
mutasavvuf tarafndan kabul gören varln bir olma anlay panteizmle baz
ortak deyimleri bulunmas hasebiyle eletirilere hedef olmutur. Bunun yan
sra çou zaman da kendi bütünlüü içerisinde eletirmenler tarafndan
anlalmamasna ramen yüzyllar öncesinden günümüze kadar tartma
konusu olmaya devam ediyor.
Vahdet-i vücûd, varln birlii demektir. Sûfîler indinde manevî bir
mertebe olup ona ulamak için hem tefekkür etmek gerekiyor hem de derûnî
zevkin hasl olmas art vardr. Yani sadece zihinsel eitim ile deil ayn
zamanda manevî terbiye sonucunda ulalabilen bir mertebedir.
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“Vahdet-i vücûd” denilince akla gelen ilk isim hiç kukusuz Muhyiddin
bn Arabi`dir. Ancak bn Arabi'den önce gelen, vabdet-i vücûd’cu olarak
bilinen ve onu etkileyen mutasavvflar da vardr. Beyazid-i Bistami (ö. 875),
Cüneyd-i Badadi (ö. 91 0), Hallac- Mansur (ö.9 19) ve Gazzali (1055-1111)
bu mutasavvflardandr. Bu mutasavvflarda vahdet-i vücûdcu düüncenin
izlerine rastlanlmas mümkün olmakla birlikte bu doktrini sistemletirerek bir
öreti haline getiren bn Arabî olmutur. (Tanrverdi 2012, 68). O hem
sonraki Tasavvuf hem de slam felsefesi üzerinde hususen de varlk konusunda derin tasir brakmtr. Sonraki tüm vücud çalmalarnn tac ve bir anlamda slam metafizik öretilerinin zirvesi olan “varln akn birlii” doktrinini ilk formüle eden kiidir. (Nasr 1997, 47).
Her ne kadar vahdet-i vücûd bir terim olarak bn Arabî’nin bizzat kendisi
tarafndan kullanlmasa1 da bu görüü sistemletiren sûfî eyhi olarak biliniyor.
Onun bu öretisi o kadar etkili olmutur ki slam tefekkür tarihinde kendisinden
sonra neredeyse her kese tesir ede bilmitir. Her ne kadar zaman zaman özellikle
de zahir ülemas olarak tanmlanan ilim adamlar tarafndan ar bir ekilde
eletirilmesine ramen saygnln günümüze kadar korumaa devam ediyor.
Sûfilerin çounluuna göre bizatihi kâim olan yani kendiinden var olan
vücûd (varlk) birdir, o da Hakk Teâlâ’nn vücûdudur. (Erturul 1997, 9). O
halde alem mutlak birlikten deil, teklikten meydana gelmitir. Çünkü Hakkn
mutlak birlii saysal birlik olmad için ikinciye imkan vermez. (Arabî
2006, 41).
Nesimi bu konuyu öyle nazma çekmitir:
Sûret ü ma’nide Haktan gayri yoktur arada
Sûretâ ta’n eyleme fehm etmedin ma’nâmz2
Zâhir ü bâtnda çün mevcûd Haktan özge yok
Yâ bu mevcûdâtn ara yerde gavgâs nedir3
Bu varlk vâcib, kadim ve ezelîdir. Taaddüd, 4 tecezzi, 5 tebeddül 6 ve
taksim7 kabul etmez. Onun ekli, sureti ve haddi yoktur. Buna vücûd- mutlak
1

Bu terim ilk defa bn Arabi’nin örencisi Sadreddin Konevî’nin eserlerinde kullanlmtr.
Bak: Claude Addas, Ibn Arabi Kibriti Ahmer’in peinde, çeviren: Atila Ataman, üçüncü
baski, stanbul, 2004, s. 215.
2
Bkz. Ayan, Hüseyin, Nesîmî Divan, G. 449, b. 6, s. 356. ; MS. 1, b. 8, s. 53.
3
Ayan, a.g.e., G. 169, b. 3, s. 180.
4
Çoalma
5
Parçalanma, bölünme
6
Deime, yenilenme
7
Bölünme
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yahut vücûd- baht da denir ki, srf ve hâlis vücûd demektir. Hakk’n varl
kainata nisbetle bir ayna mesabesinde olup akledilen ve hissedilen bütün eya
onda zâhir olur. Yahut, Cenab- Hak zat itibaryla deil sfat ve fiilleri itibariyle bütün suret ve ahslarda mutlak olmaktan çkmakszn ve asla deiiklie uramakszn tezâhür ve tecellî etmektedir. Bu cihetle eya ona ayna olur.
Kainatn bütünü Hakk’n varl ile kaimdir. Cenab- Hakk’n isimlerinden
biri de “Kayyûm” dur. Bu da zatyla kaim ve kendisinin dndakileri kaim
eden demektir. Çoalma ve kesret yani çokluk bu varln aça çkmasnda
olup, kendisi bunlarn hepsinden münezzehtir. Nitekim günein nuru bir olduu halde muhtelif renklere boyanm olan camlara aksettii zaman deiik
renklerde görülmektedir. u halde âlem Hakk’n zâhiri, Hak âlemin bâtndr.
Mutlak varlk Allah’n zâtnn ayndr ve O’nun dndaki eyin hakikati üzerine zaittir. Çünki bir mevcûdun hakikati onun ezelde, ilahi ilimde taayyunu
ve suretinden ibarettir. Buna ehlullah dilinde “ayn- sâbite”, dierlerinin
dilinde ise “mâhiyet” ad verilir. A’yân- sâbite ve ilmi suretler varln kokusunu bile koklamamdr. (Erturul 1997, 9-10).
Çelikili fadeler
Sûfîlerin en fazla eletirildii konu eserlerinde çelikili ifadelerin geni
bir ekilde yer almasdr. Her ne kadar genel bütünlük içerisinde bu tabirler
anlamlandrlsa da “felsefî mantk” kurallar ile izah etmek pek mümkün deildir. Konunun anlalmas için bn Arabî’nin mehur “Füsûs”unda yer alan
bir iirine dikkat edelim:
Eer o olmasayd veya biz olmasaydk olan eyler olmazd
u halde biz hakikatte kullarz.
Allah da muhakkak bizim mevlâmzdr.
Sen veya ben insan dediimiz vakit, biz onun ayn,
Ayn insan klna giren belirtisi oluruz.
u halde sen insan sfat ile perdelenme, sana bir delil de gösterdi
ster Hak ol, ister halk ol, Allah ile Rahman olursun.
Benliinde halka ondan gda ver, rahat ve reyhan olursun.
(Arabî 2003, 190-191).
Benzer ifadeler Nesiminin gazellerinde de kendine yer bulmudur:
Zahid menem, abid menem, asi menem, fask menem,
Mu’min menem, kafir menem, men külli-insan olmuam.8
8

madddin Nsimi, “Allahü ekber, y sanem, hüsnünde hyran olmuam”, qazeli.
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Tasavvufî bilginin kaynann ilham, keif, tecelli ve ühud olmas baka
bir söyleyile kalbî olup akln ötesinde olmas, bu bilgi ve idrakin insann akl
gücü kullanlarak dil ile ifade edilmesine engel tekil etmemekle beraber
üslub ve muhakemede bir farklln ortaya çkmasna sebep olmaktadr.
(Konuk 1999, 14). 9
“Hak zât bakmndan eyadan münezzehtir, taayyün bakmndan münezzeh deildir,” Hak zât bakmndan eyann ayndr, fakat taayyün bakmndan
gayrdr.” Söz konusu ztlk luavi deil stlahidir. Istlahi ztlk bir arada
verile bilir. Nur ile zulmet lüat itibariyle ve maddeten birbirine zttr. Bu ikisi
ayn anda ayn mahalde bir araya gelemezler. Fakat istiare yoluyla gölgeye
zulmet denilebilir. Bu takdirde zulmet olarak kabul edilen gölgenin nur ile
ayn zamanda ve ayn mekanda birarada mevcut olduunu söyleyebiliriz.
Çünkü gölge stlah olarak zulmet kabul edilmitir.10 Her ne kadar sûretler deiik ise de hiçbir kimsede Allah’tan bir ey yoktur ve kendi nefsinden baka
da bir ey yoktur. (Arabi 2003, 53).
Bu doktrine delil olarak gösterilen baz ayetler unlardr:
"Kasem olsun ki, insan Biz yarattk, onun için, nefsinin kendisine neler
fsldadn, neler telkin ettiini de Biz pek iyi biliriz. Çünkü Biz ona
ahdamarndan daha yaknz. " (Kaf, 50/16).
"Sana biat edenler, aslnda Allah'a biat etmilerdir." (Fetih, 48/10). "Dou
da bat da Allah'ndr, yönünüzü nereye çevirirseniz Allah'n yüzü oradadr."(
Bakara, 2/115).
"Allah yer ve göklerin nurudur." (Nur, 24/35).
"Gökte ve yerde ne varsa Allah'ndr. Allah her eyi kuatmtr." (Nisa,
4/126).
"O; evvel, ahir, zahir ve batndr. O, her eyi bilir." (Hadid, 57/3).
“Attn vakit sen atmadn, lâkin Allah att.” (Enfal, 8/17).
Varln birlii düüncesine delil olarak gösterilen mehur hadisi
eriflerden birisi ise öyledir:
“Ey Ademolu! Ben hasta oldum beni ziyaret etmedin!" Kul diyecek: Ey
Rabbim, Sen Rabbülâlemin iken ben seni nasl ziyaret ederim? Rab Teâla
diyecek: Bilmedin mi, falan kulum hastaland, fakat sen onu ziyaret etmedin.
Eer onu etseydin, yannda beni bulacaktn! Rab Teâla diyecek: Ey ademolu
ben senden yiyecek istedim ama sen beni doyurmadn?" Kul diyecek: Ey
Rabbim, ben seni nasl doyururum. Sen ki alemlerin Rabbisin?" Rab Teâla
9

Hatta tecellî yoluyla elde edilen baz ilimlerin akln hükümlerine zt olduu açkça beyan
edilmitir. Avni Konuk, a.g.e, C. I, s. 14.
10
Geni bilgi için baknz: Ahmed Avni Konuk, Füsûsu’l-Hikem Tercüme ve erhi,
Hazrlayanlar: Mustafa Tahral, Selçuk Eraydn, 2. Cld, stanbul, 1997, s. 12-14.
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diyecek: Benim falan kulum senden yiyecek istedi. Sen onu doyurmadn.
Bilmez misin ki, eer sen ona yiyecek verseydin ben onu yanmda bulacaktm." Rab Teâla diyecek: Ey Ademolu! Ben senden su istedim bana su vermedin!" Kul diyecek: Ey Rabbim, ben sana nasl su içirebilirim, sen ki
Alemlerin Rabbisin!" Rab Teâla diyecek: Kulum falan senden su istedi. Sen
ona su vermedin. Bilmiyor musun, eer ona su vermi olsaydn, bunu benim
yanmda bulacaktn!"11
Felsefi Düünce Sistemi Olarak Panteizm
Panteizm iki yunanca kelime bir araya gelerek olumutur. “Pan” kelimesi
“tam”, “bütün”, “her ey” manasna gelmektedir. Ikinci kelime “teizm”
(theos) ise “Tanr” demektir. Teizm Tanrnn varl ile ilgili her türlü düüncedir. Felsefi ve dini düünce sistemi olarak panteizmde Tanr ve kainat
ayndr, aralarnda fark yoktur. Tanr dünyadan ayr düünülemez, önemli
olan ikisinin ayn sfata sahip olmalardr. Panteist Tanr anlaynda Tanr her
eydir ve herey Tanrdr. Dolaysyla Tanr kainat veya Tanr insan ayrm da
yoktur. (Kara 2016, 5).
Binaenaleyh panteizm, Tanr-âlem ikiliini/dualizmini ya da çokluunu/
plüralizmini ortadan kaldran, Tanr’nn her eyi ihtiva ettiini, O’nun
varlklar alemi içerisinde her ey olduunu, dolaysyla tabiatn ve insann
müstakil varlklar olarak görülemeyeceini, bunlarn sadece ilahi varln
farkl tezahürleriden ibaret olduunu benimseyen dinî ve felsefî bir akmdr.
Gerek teist dinlerde gerekse materyalist natüralist ve agnostik anlaylarda
panteist eilimlere rastlamak mümkündür. Varlklar âleminde her eyin tek
bir kaynaa indirgenmesi(monist) ya da tek bir ilkeye balanmas anlay,
felsefede antik çaa kadar gider. Eski Yunan felsefesinin ilk dönemlerinde
Thales, Anaximanes, Ksenophanes gibi filozoflarn varl bir tek ilkeyle
anlamlandrmas çabas içinde olduklar bilinmekte ancak bu düünürler
panteist olarak kabul edilmemektedir. Panteizm terimi ilk defa rlanda asll
ngiliz düünürü John Toland kullanm olup bir dier düünür Pay tarafndan
ona kar panteizm kavramnn kar tavr olarak kullanlmas ile felsefe
literatürüne girmitir (Çayl 2019, 246).
Temelde üç türlü panteizmden söz edilir:
1. Tabiatç/Natüralist Panteizm. Buna maddeci/materyalist panteizm de
denir. Bu anlaya göre tek realite maddedir, tabiattr ve evrendir. Giordano
Bruno (1548-1600), Denis Diderot (1713-1784) gibi baz filozoflar da bu
anlay benimsemiler ve detayl bir ekilde ele almlardr.
11

Müslim, Birr, 43, 2569.
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2. dealist panteizm. Buna Stoa panteizmi de denir. Fikrî kökeni Stoa
Okulu‘nun kurcusu Kbrsl Zenon‘a (m.ö. 490-430) dayanr. Stoaclara göre
Tanr, tabiatn özüne sinmi yaygn ruhtur. Dolaysyla bu görüe göre tek
realite ruhtur. Ancak bu ruh cismanîdir. Çünkü onlara göre gerçek olan,
kesinlikle "maddî olan"dr. Maddî ve somut olan gerçeklik, tpk bir organizma gibi canl bir bütün oluturur. Maddî olmak, fail/aktif ve münfail/ pasif
olmann bir gereidir. Aktif güç, evrene ve maddeye nüfuz eden ve bunlar
belli bir gayeye göre düzene kavuturan ve ince bir madde olan atetir ki,
Stoaclara göre bu Tanr‘dr. Aktif güç veya ana-varlk olarak adlandrlan bu
Tanr'nn evrene ve maddeye nüfuz etmesi, cisimde güç olarak görünmesi
demektir.
3. Teolojik Panteizm. Buna skenderiyeci panteizm ve sudurcu panteizm
de denir. Bu anlayn kökü Platon‘a/Eflatun‘a (m.ö. 427-347) dayanr. (Tunçbilek, 2008, 8-10).
Bu balamda panteizm balangçta maddeci bir tabiat anlayn yanstrken daha sonra giderek idealist bir yapya dönümü ve tevilci bir anlay
benimsemitir. XIX. yüzyla gelene kadar metafizii fizie indirgeyen panteistler günümüzde fizii metafizie indirgeme çabasndadrlar. Panteizmin tarihsel kökenine gelince baz aratrmaclar temelini Xennophones ve Parmenides’e kadar ileriye götürürler. Panteizm külli bircilik anlamnda ele alnrsa
bunun temeli çok daha eskilere, Hint mitolojisine kadar uzanabilir. Panteizm
bu anlamda kâinatn logosça yönetildiini ileri süren Herakleitos’dan Bat
mistisizmine kadar çok geni bir alana yaylabilir. (Çayl 2019, 248).
ki Düünce Arasndaki Temel Farklar
Son dönem Fususu’l-Hikem arihlerinden Ahmet Avni Konuk panteizm
ile vahdet-i vücûd düüncesi arasndaki farklar öyle özetlemektedir:
1. Varln birliine dair ilim peygamberler ve onlarn vârisleri Allah
dostlar velîler vâstasyla hakîkî kaynak olan Allahu Teâlâ’dan nâzl olmudur. Panteistlerin12 ilmi ise cismani duygular ile bu sufli âlemden aldklar
bilgileri ihtiva etmektedir.
x Vahdet-i vücûdu müahede eden hakîkat erbâb arasnda ihtilaf yoktur.
Fakat panteistler arasnda farklar vardr. Çünkü ilimleri hislerinin ve nazarî
akllarnn îcad ettikleri delillere dayanmaktadr. His ve idrâk dereceleri ise
birbirinden farkldr.
x Varln birliini müahede edenler Hakk’n zâtna mutlak mechul der
ve onu her çeit sfattan uzak tutarlar. Fakat “ulûhiyyet” mertebesinde,
12

Genellikle panteistler “vücûdiler” olarak tanmlanr.
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Hakk’n zâtn iitme, görme, irâde v.s. gibi sfatlarla tanmlarlar. Vücûdiler
ise Hakk’ ilk sebeb olarak bilirler.
x Vahdet-i vücûdu müahede edenler taayyunât ve eyann hakîkatinin
Hak olduunu söylerler. Ancak eyann kendisine ise Hak demezler. “Hak
Hak’tr ve eya da kendi zatnda eyadr,” derler. Panteistler ise eyann
kendisine de Hak derler.
x Vahdet-i vücûdu müahede edenler Allah hem tenzih hem de tebih
ederler.13 Panteistler ise yalnz tebih ederler.14
Özetle söyleyecek olursak panteizmi kabul edenler “Allah bu âlemin
toplamndan ibarettir” diyerek yaratan ile yaratlm, müessir ile eseri ayn
kabul etmektedir. Panteistlerin en önemli temsilcisi Spinoza’ya göre lizâthi
mevcut ve yaratlm olmayan cevherlerin yani Tanr’nn birçok sfatlar varsa
biz bunlarn birisi düünce ve ötekisi de yer kaplama olmak üzere ikisini
bilebiliriz demektir. Hâlbuki bunlar yaratlmlarn sfatlar olup Allah, bu gibi
sfatlardan uzaktr. Panteistler evrende ortaya çk zorunlu kabul ederken
Allah’n irade sfatn inkâr ederler ve dinî merasimlere de hiç ihtiyaç duymazlar. Oysa ki mutasavvflara göre âlem her an deierek yok olmakta olan
birtakm suret ve ekillerden meydana gelmitir. Yani evren Tanr’nn isim ve
sfatlarnn bir yansmasndan ibarettir. Vücûd birdir ve o da Allah’n vücûdu/zâtdr. Eyann bakaca bir varl yoktur. Vücûd Cenab- Hakk’a nispetle
kadim, eyada ise zahir suret ve ekillerden ibarettir. Bu vücûd bir ayna
durumunda olup eya da onda zahir olan suret ve ekillerden ibarettir. (Çayl,
2019, 248).
Allah’n mükemmel bilgisi Allah’ hem tenzihi hem de tebihi olarak
izhar etmelidir. Mutlak varlk tüm var olanlardan münezzehdir, yani onlarla
mukayese edilemez. Ama Allah ayn zamanda alemde varln özelliklerini
izhar eder. Bu bakmdan biz O’nun bir bakma yaratlanlara benzediini söylemek durumundayz. Öyleyse alem nedir? O bakasdr, zira Allah’n özünden baka olan her ey diye tanmlanmaktadr. Ama alem her bakmdan baka
deildir. Çünkü o bütünüyle Rahman’n nefesindeki kelime halkalarindan
ibarettir. (Chittick 1997, 204-205).

13

“Tenzih ederim o zât ki, eyay zahir etti. Halbuki o zât eyann ayndr.” “O’nu tenzih
ederim ki eyann zâtlarnda eyann ayn deildir. Belki O O’dur ve eya dahi eyâdr.” Ibn
Arabî, Futûhât, Ahmed Avni Konuk, Füsûsu’l-Hikem Tercüme ve erhi, Hazrlayanlar:
Mustafa Tahral, Selçuk Eraydn, 1. Cld, Üçüncü Basm, stanbul, 1999, s. 61.
14
Mustafa Tahral, Fusûsu’l-Hikem, erhi ve Vahdet-i Vücûd ile alâkal baz mes’eleler,
Ahmed Avni Konuk, Füsûsu’l-Hikem Tercüme ve erhi, Hazrlayanlar: Mustafa Tahral,
Selçuk Eraydn, 1. Cld, Üçüncü Basm, stanbul, 1999, s. 59-61.
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Temelde Muhyiddin ibn Arabi ve Mevlana Celaleddin Rumi`nin etkisi ile
günümüze kadar saysz tasavvuf erbab tarafndan savunulan “varln birlii”
düüncesi içerisinde panteist ifadelerin de yer almas veya onlarla benzerlik arz
etmesi hasebiyle sufilerin panteist olarak tanmlanmas büyük bir yanlgnn
tezahürüdür. Doru ve isabetli tahlil sufilerin düüncelerinin slami ilimler içerisinde deerlendirilmesi, panteizmin ise felsefi bir akm olarak ele alnmas olacaktr.
“Varln birlii” düüncesini savunan tasavvuf erbabna göre bu varlk vâcib,
kadim ve ezelîdir. Saysal olarak çoalmaz, asla parçalanmaz ve bölünmez,
deiime ve yenilenmee gerek duymaz. Onun ekli, sureti ve haddi hüdudu yoktur. Buna mutlak varlk ya da varln asl da dene bilir. Hakk’n varl ile alem
arasnda süreklilik arz eden bir ba vardr. Mutlak varlk kainata nisbetle bir ayna
mesabesinde olup akledilen ve hissedilen bütün eya onda zâhir olur.
Yahut, farkl bir ifade ile söyleyecek olursak Cenab- Hak zat itibaryla
deil sfat ve fiilleri itibariyle bütün suret ve ahslarda mutlak olmaktan
çkmakszn ve asla deiiklie uramakszn zahir olur. Mutasavvuflar bunu
genellikle ilâhî tecellî olarak tanmlamaktalar.
Meseleyi bu ekilde ele alacak olursak eyalar veya mahlukat ona ayna
olur, deriz. Kainatn bütünü küllü olarak Hakk’n varl ile kaimdir. Nitekim
Cenab- Hakk’n isimlerinden biri de “Kayyûm” dur. Bu da zatyla kaim ve
kendisinin dndakileri kaim eden demektir. Yani O’nun varl olmadan
hiçbir mahlukatn var olduu hayal dahi edilemez.
Her ne kadar çoalma ve kesret yani çokluk bu varln aça çkmasndan olsa da, kendisi bunlarn hepsinden münezzehtir. Nitekim günein nuru
bir olduu halde muhtelif renklere boyanm olan camlara aksettii zaman
deiik renklerde görülmektedir. u halde âlem Hakk’n zâhiri, Hak âlemin
bâtndr. Mutlak varlk Allah’n zâtnn ayndr ve O’nun dndaki eyin
hakikati üzerine zaittir. Çünki bir mevcûdun hakikati onun ezelde, ilahi ilimde
taayyunu ve suretinden ibarettir. Buna ehlullah dilinde “ayn- sâbite”,
dierlerinin dilinde ise “mâhiyet” ad verilir.
Mamafih slami emirleri ve yasaklar esas tutarak hayatlarn ibadette
geçiren, bunun sonucunda bir takm manevi aydnlanlamalar yaayarak genellikle Kuran-i Kerimin tefsiri ve izah mahiyetinde bir takm lafzlarda bulunan
ariflerin görüleri ister zihinsel olarak isterse de manevi olarak anlalmas her
ne kadar kolay olmasa da kesinlikle din d olarak görülemez. Nitekim anlalmas zor olamas hasebiyle de ister tasavvuf erbab içerisinde isterse de genel slam ilim erbablar tarafndan da bir takm eletirilere maruz kalmtr.
Ancak buna ramen bu eletiriler kesinlikle panteizm düüncsinin zahir olmas eklinde görülmemesi gerekiyor.
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f.f.d. brahim Allahverdiyev
TSVVÜF DÜÜNCSN PANTEZM OLARAQ
GÖRM XTASI
XÜLAS
slam tsvvüfü v sufilrin nzri düünclri xüsusil d vhdti vücud
(varln birliyi) fikri çox vaxt frqli tdqiqatçlar trfindn panteizm kimi
tandlmdr. Ancaq tmli Qurani- Krim v hdisi riflr söyknn,
özünü slamn batini rhi olaraq tandan mutasavvuf mütfkkirlrin qti
olaraq bel bir analizlri mövcud deyildir. Panteizm düüncsi flsfi bir
sistemin mhsuludur v tbii olaraq da rasional qli dlillr söyknmkddir.
Hr n qdr hr iki qrupun tmsilçilri trfindn bzn bnzr mnalar
dayan ifadlrdn istifad olunsa da, istr nzriyy olaraq, istrs d mli
yöndn bir-birilrindn ayrlmaqdadrlar.
Sufilrin nzriyysind tkc qli dlillr ortaya atlmaz, ksin qli
dlillrin mnvi ilham yoluyla ld edildiyini bildirr. Elc d, mnvi
ilhamn qaynann da ibadt, tfkkür v tzkkür olduunu qeyd edr.
Ntic etibaril, hyatlarnn demk olar ki, hamsn mnvi tmizlnmy
hsr edn v ibadtlrl keçirn dindar insanlarn slam düüncsin zidd olan
panteizm olaraq görmk böyük bir yalndan ibartdir.
Mqald varln birliyi fikrini tmsil edn v düünclri il slam
tsvvüfçülrinin ksriyytin tsir edn, tsvvüf ariflri trfindn eyxul
kbr olaraq qbul ediln Muhyiddin bn rbinin fikirlrin müracit etdik.
Qsa kild varln birliyi düüncsi v nümunlri l alnd. Bu fikirlrin
“Alm Allahdr, ya da Allah almdir”, nümunsindn hrkt edn, Allahn
varln tkc alm il srhdlndirn panteizm nzriyysi il trs mütnasib
olduu qeyd olundu. Bel ki, panteizmd Allah il alm eyni mna ifad ets
d, yni Allahn almdn müstqil bir varl olmad halda, varln birliyi
düüncsind alm Allahn adlarnn tcllisi olduuna gör Allah zat il
almdn müstqil bir varla sahibdir.
Açar sözlr: slam tsvvüfü, sufi, mutasavvuf, vhdti-vücud, panteizm,
tclli, alm.
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PhD. Ibrahim Allahverdiyev
THE MISCONCEPTION OF DEFINING
SUFI THOUGHT AS PANTHEISM
ABSTRACT
Islamic mysticism and the theological ideas of Sufis, especially the
understanding of vahdet-i vujud (unity of being), are often described as
pantheism by different researchers. However, the mystical thinkers who
define themselves as the western interpretation of Islam based on the Qur'an
and hadiths, certainly do not have such an assessment. Pantheism thought is a
philosophical trend and naturally is based on only rational evidence. Although
similar expressions are used by the representatives of both groups from time
to time, one differs from the other in terms of theoretical or operational
aspects.
In Sufi theory, mysticism does not only reveal rational proofs, on the
contrary, he claims that the proofs of the mind are obtained through spiritual
inspiration. He also states that the source of spiritual inspiration is worship
and contemplation. Therefore, it is a great mistake to identify Islam with
pantheism, which is in contradiction with thought, for people who devote
almost all of their lives to spiritual devotion and spend their lives with
prayers.
In the article, we referred to the thoughts of Muhyiddin ibn Arabi, who
represented the idea of the unity of being and influenced the overwhelming
majority of Islamic mystics with his thoughts, and who was accepted as
Shayhu'l-Akbar by his Sufism wise men. The idea of unity of being and its
examples were briefly discussed. It was emphasized that these ideas are in
contradiction with the pantheist theory, which follows the proposal "The
world is God, or God is the world" and limits God only to the realm. That is
to say, while there is an identity with God in pantheism, that is, God does not
have a separate and independent existence from the universe, the realm in the
unity of the body is the manifestation of God's names and attributes, so God
has an existence independent of the realm in person.
Keywords: Islamic mysticism, sufi, mysticism, vahdet-i body, pantheism,
manifestation, world.
Çapa tövsiy etdi: f.f.d. .S.Niyazov
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XÜLAS
slam intibah dövründ slam sivilizasiyasnda birgyaay formaladran bir sra amillr mövcud olmudur. Bu amillr srasna slam dininin yaranmas, rblrin hrbi fthlri, rb dilinin rsmi dil olmas, VIII srd geni
vüst alan trcüm prosesi v bununla da dünyvi elmlrin inkiafn göstrmk olar. Mqald bu amillr v dünyvi elmlrin slam mdniyytind
birgyaayn inkiafna tsirindn söz açlr. Harun r-Ridin (786-809)
Abbasilr sülalsin hakimiyyt glmsindn sonra, VIII srin sonlarnda
“Hikmtlr evi”nin açlmas burada birgyaay mdniyytini güclndirn
amillrdn olmudur. Badadn n böyük kitabxanas v trcüm mrkzi
hesab olunan “Hikmtlr evi”nin (Beyt l-Hikm) açl il klassik elmi
biliklr yunan, Çin, sanskrit, fars dillrindn rb dilin trcüm olunurdu. Bu
da dünyann müxtlif yerlrindn olan v ya frqli mdniyytlri tmsil edn
alimlrin “Hikmtlr evi”n axb-glmsin sbb olmu, frqli mdniyytlr v cmiyytlr slamn qzl dövrünün çiçklnmsin gtirib çxarmdr.
Mühüm mqsd is slam dünyasnn müxtlif regionlarnda yaayan müslman v müslman olmayan halinin anlamas üçün brin mövcud elmi
biliklrinin rb dilin trcümsi idi. Dini v etnik frqlrin hmiyytli olmad bel bir zngin mühitd dini elmlrdn lav dünyvi elmlr dair biliklrin d formalamas v inkiaf müxtlif milltlrdn olan insanlarn daha çox
diqqtini çkmi v tdqiqata clb etmidir. Bu baxmdan, mqald tbit v
dqiq elmlr sas götürülmkl Orta srlrd dünyvi elmlrin slam mdniyytind birgyaaya tsiri v bu birgyaayn da elmin, mdniyytin
inkiafna qarlql tsirindn söz açlr.
Açar sözlr: slam, dünyvi elmlr, birgyaay, Orta srlr, “Hikmtlr
evi”.
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Giri

“slamn qzl ça” anlay daha çox rb xilaftinin hrbi uurlar kimi
anlalsa da, XX srdn etibarn bu dövr slam sivilizasiyann elmi-intellektual chtdn çiçklnmsi dövrü kimi baa düülür. “slamn qzl ça”
anlayn ilk df 1868-ci ild Coses Leslay Porter “Suriya v Flstind olan
syyahlar üçün mlumat kitab”nda Suriya v Flstind incsnt v memarlq nümunlrindn bhs edrkn iltmidi. (“Dmqdki tikililri slamn
qzl dövrünün qalqlar adlandrrd” (Porter 1868, 49).
slam tarixind mdni, iqtisadi, elmi inkiaf, intibah dövrü hesab olunan
v “slamn qzl dövrü” (VIII-XIII) adlandrlan Orta srlrd slam sivilizasiyasnn nailiyytlri Müslman dünyas üçün sl qürur mnbyi olmudur.
mvilrdn sonra hakimiyyt gln Abbasi xilafti elmin, mdniyytin,
incsntin inkiafna xüsusi diqqt yetirmidir. Bu dövr öz ideyalar, düünc
sistemlri, flsflri il elm, mdniyyt, incsnt töhf vern dünyann
müxtlif mdniyytlrinin qarb znginldiyi bir mrhl idi. slamn bu
kimi sas dyrlrini ks etdirn müxtlif milltlr olan qarlql hörmt,
tolerantlq v maraq sivilizasiyalararas dialoqa sbb olmudur. El bu dövrün unikall da onun kosmopolitan tbitind, yni bütün frqli mdniyyt
mxsus olan insanlarn eyni bir topluma aid olmasnda v çoxsayl yenilikçi
elm adamlarnn bir araya glrk elmi inkiaf etdirmk istyind idi. Yhudilr, xristianlar, hindlilr v htta çinlilr d slamn sosial, elmi v mdni
nailiyytlrin böyük töhflr vermilr.
slam sivilizasiyasnda birgyaay formaladran amillr
slam sivilizasiyasnda birgyaay formaladran bir sra amillr
olmudur. lk amil kimi, VII srd slam dininin yaranmasn göstrmk olar.
slam, ilk növbd, dünyann monoteistik dinlrindn n gncidir. Bu din
irqindn, dinindn, milltindn, siyasi mnsubiyytindn asl olmayaraq,
insanlar vahid inancla bir araya gtirn intellektual v emosional qüvvdir.
slam mdniyyti hmi frqli üslub v ifad trzi, mnvi ruh vhdti il
nümayi olunur. slam özü rb xilaftind siyasi bir güc idi v siyastin
mnbyi hesab olunurdu. slamn siyasi aspekti elmin inkiafna da sbb
olmudur. rb xilaftind elm siyasi hakimiyytin sas idi. slam hm inanc
sistemi, hm d siyasi hrkat idi. Mhmmd peymbrin (s.a.s.) mqsdi
tkc insanlar yeni hyat trzi il tmin etmk deyil, eyni zamanda yeni
dövlt v cmiyyt yaratmaq idi (Masood 2009, 25).
Müslman imperiyasn xristian Orta sr Avropasndan n ayrrd? slam
imperiyasnda digr dinlr mnsub olan insanlar da yaayrdlar. slam
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dininin yaranmas nticsind formalaan birgyaay mdniyyti, tolerant
atmosfer Orta sr Avropasna yad idi. Bu tolerantlq slam dininin daxilind
tkkül tapmd (The Renaissance of slam 1937, 32).
Digr amil kimi rblrin geni razilri fth etmsini göstrmk olar. VII
srin vvllrind Orta rq iki böyük imperiya trfindn idar edilirdi:
rqd Sasanilr mperiyas, Qrbd is Bizans mperiyas. Sasanilr mperiyas Mrkzi Asiyadan Himalay dalarna qdr olan razini, Bizans mperiyas is Aralq dnizi traf razilri hat edirdi. Bu iki imperiya arasnda
çkimlr, mühariblr v eyni zamanda, Bizans v Sasani imperiyas razilrind vba pandemiyasnn yaylmas iki imperiyan da zifltmidi. Bunun
nticsi idi ki, artq rb xilafti Bizans v Sasani imperiyalarnn böyük bir
hisssini, ümumilikd, Mrkzi Asiyadan spaniyaya qdr böyük razilri
fth etdi. Bunun nticsind yeni hr mrkzlri salnd, hmin razilr il
yeni ticart yollar quruldu. Bu sx ticart laqlri digr mdniyytlrin
mnimsnilmsi, multikultural dialoq, dini tolerantlq slam dünyasnda elmin
d inkiafna gtirib çxard. Elmi biliklri inkiaf etdirmk üçün institusional
olaraq hazrlq (dövlt quruluu v s.), iqtisadi rait v mdni dyrlr
lazmdr. qtisadi rait, ilk növbd, elmlrin qarlql znginlmsin v
geni elmi kütlnin elm haqqnda mlumatlarnn artmasna, elmin daha da
znginlmsin sbb oldu.
Müslman imperiyas VII-VIII srlrd razilrini sürtl genilndirmy balad. Hmin torpaqlar Qrbd Pireney yarmadasndan rqd Himalay
dalarna qdr olan böyük bir razini hat edirdi. rb Xilaftinin geni
torpaqlara malik olmas iqtisadi inkiafa gtirib çxarrd. Hmin razilrdn
ylan mal-mülk, qzl, xammal nticsind, halinin çoxalmas il yeni hr
mrkzlrinin tikilmsi (Badad, Dmq, Kordova, sgndriyy), su v quru
nqliyyatdan istifad etmkl geni razilrd ticartin formalamas il
iqtisadiyyat da inkiafnn zirvsini yaayrd. qtisadi glirlrin artmas hm
d intellektual znginlik demk idi. xrac v idxaln genilnmsi, yeni xalqlarn bir-birindn müxtlif mt istehsaln öyrnmsi bu sahd glirlrin artmasna sbb olur v bununla da elm, thsil daha çox investisiya qoyulur,
böyük elmi mrkzlr v institutlar yaradlr, hrlr intellektual v elmi tdqiqat mrkzlrin çevrilirdilr.
slam tdqiqatlar üzr akademik v dünya tarixçisi Maral Hodqson
slam sivilizasiyasn bütün mdniyytlri bir araya gtirn qlobal sivilizasiya adlandrrd. Hodqson tarixi srf dini aspektdn tmizlyrk, onu “sosial
v mdni kompleks” hesab edirdi. Hodqsona gör, slam elmlri dedikd,
tkc dini elm sahlri deyil, islam cmiyyti v sivilizasiyasnda inkiaf etmi dünyvi elmlr d nzrd tutulurdu. slam cmiyyti tkc dini cmiyyt
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deyil, eyni zamanda dünyviliyi, humanizmi tbli edn bir cmiyytdir
(Tamari 2015, 79-81). Bu dövrd müslman filosoflar, airlr, elm v snt
adamlar birg hr qitd olan cmiyytlr birbaa v dolay yollarla nüfuz
edn unikal mdniyyt yaratdlar. Müslmanlar qdim Asiya, klassik yunan
v Roma erkn mdniyytlrinin birlmi irsinin müyyn hisssini qoruyub saxlam v bu gün çatdrmlar.
slam sivilizasiyann öz tarixi bütövlüyü var, bu, müslmanlarn tkc dini
deyil, frqliliklrdn formalaan mdni birliyi idi. Hqiqi slam dini nnsi
formalamd v bütün mdniyyt tkc dinl mhdudlamrd. slam sivilizasiyasn birldirn tkc Quran v hdislr deyil, ba vern tarixi hadislr
v problemlr idi. Müslmanlarla laqli sivilizasiyan yaradan, bir araya gtirn mdni nn birbaa slam nnsindn asl idi. Müslman, xristian, yhudilr tkc müslman mdniyyti çrçivsind birg yaamrlar, onlar mdniyytlraras dialoqda da fal itirak edn cmiyytin ayrlmaz itirakçlar
idilr. Çünki onlar elmi inkiaf etdirmk kimi strateji mqsd birldirirdi
(Hodqson 1977, 90).
Müxtlif xalqlar bir araya gtirn trcüm prosesi v bu prosesin
elmin inkiafnda rolu
Dünyvi elmlrin inkiaf ilk növbd, trcüm saysind ba tutmudur.
Qdim zamanlardan bri trcüm milltlr v xalqlar arasnda n effektiv
ünsiyyt vasitsi olmudur, trcüm vasitsil sivilizasiyalar bir-birlrinin
nailiyytlrindn bhrlnmidir. slam sivilizasiyas da trcüm prosesinin n
üst modelini tqdim edn v sivilizasiyalar mdni znginlmy, akkultirasiyaya aparan sivilizasiyalardan biri, htta birincisi hesab olunur. slam sivilizasiyasnda trcüm hrkat l-Mehdi (775-786) v Harun r-Ridin (786809) xlifliyi dövründ tdricn balam, l-Mmunun dövründ is antik
lyazmalarn çox hisssi Badada, eyni zamanda Bsry axn etmidir.
sasn, yunan mülliflrinin srlri olmaqla, Persiya, Hindistan, Çindn d
lyazmalar gtirilirdi. Trcümçilrin hams müslmanlar, rblr deyildi,
onlar arasnda Bizans imperiyasndan gln yunanlar, suryani dilind yazan
v danan xristian alimlr d var idi. Bzi srlr ikimrhlli prosesdn
keçir, vvl suryani, sonra is rb dilin trcüm olunurdu. Trcüm üçün
ksr hallarda elmi srlr seçilirdi. Bel srlr arasnda ttbiqi-praktiki
elmlr aid olan srlr, Qalen v Hippokratn tibb dair srlri, Evklidin
“Elementlr” nzriyysi kimi riyazi srlri, Ptolemeyin “Almagest”i
(“Astronomiyann böyük riyazi düzni”) kimi astronomik mtnlr v s. srlr
trcüm olunurdu. Trcümçilr texniki elmlri sürtl v slis trcüm edir-
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dilr. Bu bel bir fikir formaladrrd ki, onlar bu elmlr il artq o dövrd
tan idilr. rbc texniki terminlrinin qarlnn verilmsi çtin olsa da,
trcümçilr bu sahd yenilikçi v mhartli idilr, onlar ustalqla öz texniki
termin ehtiyatlarn da formaladrmdlar (Masood 2009, 46).
Kitablarn qeyri-rb dillrindn rb dilin trcümsini ilk df kinci
Abbasi xlifsi bu Cfr l-Mnsur (754-775) sifari etmidi. bu Cfr lMnsurdan sonra da trcüm nn haln ald v sas faliyyt kimi qald.
Xliflr dövlt trfindn dstklnn rsmi institutlar yaradrdlar. Bel
institutlardan biri d Badadda yaradlan “Hikmtlr evi” idi. Çox tdqiqatç
bu institutun Xlif l-Mmun trfindn yaradldn des d, bzi tdqiqatçlar onun sasnn Xlif Mnsur trfindn qoyulduunu iddia edirlr. Bu
sah üzr aparlan tdqiqatlardan mlum olur ki, institut Xlif Mnsur il
balayan trcüm faliyyti il meydana gln srlrin topland mrkz
olaraq ortaya çxm, lakin Harun l-Ridin dövründ daha da genilnmi v
inkiaf etmidir. IX srd burada yeddi yüz yaxn alim, on min yaxn tlb
olduu da tdqiqatlarda öz ksini tapmdr (Göztürk 2012, 177). Burann
çoxlu tdqiqat v trcüm zallar, Harun r-Rid v l-Mmunun nadir kitab
kolleksiyalarndan ibart kitabxanalar var idi (Bsoul 2019, 2). Badadn n
böyük kitabxanas v trcüm mrkzi hesab olunan “Hikmtlr evi”nin
açlmas il klassik elmi biliklr yunan, Çin, sanskrit, fars, suryani dillrindn
rb dilin trcüm olunurdu. Bu da dünyann müxtlif yerlrindn olan v
frqli mdniyytlri tmsil edn alimlrin “Hikmt evi”n axb-glmsin
sbb olmudur.
Trcümçilr müxtlif kitablar rb dilin trcüm edir, trcüm olunanlarn nüsxsini çxarr v kitabxanalara yb saxlayrdlar. Kitablar ylr,
dekorasiya olunur v kataloqladrlrd. “Hikmtlr evi” direktorlar, trcüm
katiblri v kitab ekspertlri trfindn idar olunurdu. Burada müxtlif dinlr, irqlr v mdniyytlrdn olan alimlri i götürürdülr. çilr tkilatçlq, trcüm, elmi irsin cildlnmsi, nüsxsinin çxarlmas v qorunub
saxlanlmas kimi müxtlif ilri icra edirdilr. Müslman mdniyytinin
nümayii v yaylmas üçün “Hikmtlr evi”nin nzdind nriyyat evlri d
faliyyt göstrirdi. Trcüm hrkat intellektual açql, plüralizm v
müxtliflik prinsipin saslanrd, bu da çoxsayl xalqlarn elm v mdniyytlrinin cmlmsindn yararlanmaa imkan verirdi. Trcüm prosesi tolerantlq, humanizm, kommunikasiya v digr mdniyytlr öyrm-uyunlama tcrübsini dstklyirdi (Bsoul 2019, 2-4).
Burada çalan n mhur trcümçi xristian (Nestorian) hkim v alim
Hüneyn ibn shaq idi. O, rb, yunan, fars dillrini slis bilirdi. Hüneyn 21-i
tibb, xüsusil d oftalmologiyaya aid olan 36 traktat yazmd. Flsf,
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riyaziyyat, tbit elmlri v tibb aid yunan mülliflrinin srlrini trcüm
edn Hüneyn ibn shaq “Trcümçilrin eyxi” kimi tannrd. O, 116 sr
trcüm etmidir. (Lebert 2019, 4) Abbasi xlifsi l-Mütvkkil, htta Hüneynin baçlq etdiyi trcüm mktbi d yaratmd, rhbrliyi il aparlan
trcümlr elmin inkiafnda mühüm rol oynad. Onun v ardcllarnn etdiyi
trcümlr sasnda yazlan srlr müslman elm bünövrsinin sas demk
idi v bu srlr XVIII sr qdr riyazi v tibbi elmlr dair drslik kimi
istifad edilmidir (Sarton 1927, 612).
Digr trcümçilr is riyaziyyat, astronomiya, xüsusil d tibb aid 60
traktat yazm Qusta ibn Luqa, Sabit ibn Qurra, Batl Adelard, Karintiyal
Herman, Kremonal Cerard, Samuel ibn Tibbon (Lebert 2019), l-Batriq, Sahl
l-Tabari, Ömr ibn l-Frruxan, bn Shda, yyub r-Ruhavi, Yusif l-Xuri,
bu Osman v baqalarn göstrmk olar.
Dünyvi elmlrin inkiafnn birgyaaya tsiri
ki sr davam edn trcüm prosesi müslmanlarn astronomiya, riyaziyyat, kimya, fizika, tibb sahsind yeni yanamalar v thlillr aparmasna v
nticlr ld etmsin gtirib çxard. Bu yeni yanamalar elmin inkiafna v
dünyann müxtlif yerlrindn olan alimlrin thsil v ya tdqiqat üçün bura
axnna sbb olurdu. Riyaziyyat, sasn, IX-X srlrd inkiaf etmidir.
Müslmanlarn sas nailiyytlri mövqeli onluq say sisteminin inkiaf v
cbrin ilk sistematik tdqiqi il bal idi. Riyaziyyatn inkiaf l-Xarzmi,
Ömr Xyyam, Nsirddin Tusi, rfddin Tusinin adlar il bal idi. lXarzmi xlif l-Mmunun himaysi altnda “l-cbr v'l l-muqabala”
kitabn yazr v bu kitab riyaziyyat tarixind bir dönü nöqtsi olur. lk df
olaraq, bu sr il cbr xüsusi bir elm sahsi kimi inkiaf edir (Rashed 2014,
107). Bu sr xtti v kvadrat tnliklrin tdqiqin hsr olunmu ilk srlrdndir. Bu sbbdn, “l-cbr” elmi riyaziyyatn srf tnliklrl mul olan
sahsi kimi baa düülürdü. Ömr Xyyam l-Xarzmidn sonra cbr aid
traktat yazm, parabola, hiperbola vasitsil kub tnliklrinin geometrik hllrini vermidir.
Bu dövrd digr tbit elmlri kimi, kimya haqqnda da elmi biliklrin
formalamas v inkiafnda yeni mrhl balanmd. slam dünyasnn
görkmli alimlri lkimya dövrü v kimyaya keçid dövründ böyük uurlar
ld etdilr. Onlara Cabir ibn Hyyan, Mhmmd ibn Zkriyy r-Razini
göstrmk olar. Cabir ibn Hyyan kimyann inkiafnda mühüm rol oynayr
v ilk eksperimental elmi metodu tqdim edir. Metallarn xasslrini daha
konkret izah edn Cabir ibn Hyyann fikrinc, bütün metallarn sasn iki
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prinsip tkil edir: civ v kükürd. O, hesab edirdi ki, kükürd v civ müxtlif
trkiblrl birlrkn metal yarada bilr. Onun, hmçinin turular, metallar,
rnglr, mürkkblr, ü materiallar haqqnda da qiymtli yazl mnblri
vardr.
Dünyada ilk kimya laboratoriyasn yaradan alim kimi tarix dümüdür.
O, mühüm kimyvi maddlrin sintezini açqlam, bir çox kimyvi maddlri
müyyn edrk, dövrümüzd istifad olunan rbc adlarn vermidir. Kimya elmind istifad ediln hssas ölçm altlri düzldrk kristallama, distill, kalsinasiya, sublimasiya kimi kimyvi üsullar kimya elmin gtirmidir.
Sulfat turusu v nitrat turusu kimi bir çox turularla yana, natrium karbonat v kaliumu da o tapmdr. Alovda yanmayan kaz emaln hyata keçirrk müxtlif metallarn istifadyyararl hala salnmas, poladn tkmilldirilmsi, sukeçirmyn parçalarn laklanmas, paslanmann qarsnn alnmas
üçün qzl suyuna çkilmsind bir çox kflr etmidir (Birov 2020, 9).
O, dövrün digr görkmli alimlrindn biri olan v Badadda thsil alan
Mhmmd ibn Zkriyy r-Razi müasirlri kimi kimyaya mistik yanamrd, kimyvi maddlri yaranma xüsusiyytlrin gör frqlndirirdi. Kimyvi
maddlrin hm heyvanlardan, hm bitkilrdn, hm minerallardan, hm d
digr kimyvi maddlrdn yarana bilcyini söylyirdi. Böyük ensiklopediya
hesab olunan “Kitabul-Mansur” srind qdim yunanlar, suriyallar, rb v
farslarn tibbi biliklrini bir yer cmlmi v bu sri il çiçk xstliyinin
tsvirini vern ilk alim kimi tarix dümüdür.
Maddnin atom qurululu olmasn iddia edn alimin kimyaya dair baxlar, rasional metod v tsvirlri müasir elml uyunlar. Bu dövrd vzsiz
xidmtlri olmu digr alim is ölümündn 500 il sonra bel tcrübsindn
istifad ediln, metaln qzla çevrilmsini tkzib edn, xstliklrin hava v
su il yayldn irli sürn bn Sina idi (Myers 2003, 5-13). O, iatrokimya
haqqnda biliklrin inkiafna da böyük töhf vermidir. Ona dünya öhrti
gtirn be cilddn ibart olan “Tibb qanunlar” srinin ikinci v beinci cildi
tamamil czaçla hsr olunmudur.
slam astronomiyas hm mvi, hm d Abbasi xilafti dövründ inkiaf
etmidir. Astronomiyaya dair tdqiqatlarn aparlmas IX srin vvllrind
Ptolemeyin “Almagest” srinin trcümsindn sonra balanr. Astronomiyaya dair ilk tamamlanm sr l-Xarzminin “Zic l-Sindhind” sri hesab
olunur. Astronomiyaya aid n çox tdqiqatlar aparm alimlr srasna Nsirddin Tusi, Muyyddin Urdi, Qütbddin irazini göstrmk olar. Nsirddin
Tusinin astronomik müahidlr v hesablamalarnn nticlri “Zici-i lxani”
(lxanilrin astronomik cdvllri) srind yer almdr. O, Maraa rsdxanasn tikdirmi v rhbrlik etmi, ad çkiln alimlr is Azrbaycanda
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Maraa rsdxanasnda çalmlar. bn l-atirin d Maraa fikir mktbinin
nümayndsi olduu deyilir. (Meri 2006, 78) bn l-atir geosentrik modeli
tqdim edir v bu da Kopernikin heliosentrik modeli kf etmsin sbb olur
(Lodi 2011, 25).
Elmi idrakn v zehnin bir elementi olaraq görn v empirizmi mnimsyn bn l-Heysm müasir optika elminin banisi hesab edilir. O, “Optika
kitab”n yazm v bununla da obyektlrin optik tsvirini almaq üçün olan
quru kamera-obskuran ixtira etmidir. Bununla da eksperimental fizikann
sasn qoymudur. l-Kindi ilk df metallarn mutasiyas nzriyysini irli
sürür (Lodi 2011, 25).
slam sivilizasiyas tibbd Hippokrat, Qalen v Dioskoridin srlrind
klassik tibb biliklri qoruyub saxlam, sistematikldirmi v inkiaf etdirmidir. Müslmanlarn tibb sas töhfsi bn l-Nfis trfindn edilmidir. O,
insan fizionomiyas, anatomiyaya dair tdqiqatlar aparm, qann bdnboyu
dövr etmsini tsvir etmidir. bn l-Heysm gözü optik instrument adlandraraq insan görmsini tdqiq etmidir.
XI srin vvllrind l-Biruni v bn l-Heysm bir-birlrindn xbrsiz
“Hind dairsi” kömkliyi il kölglri ölçm iinin xtal bir meridian yönü
verdiyi qnatin glrk baqa bir yol axtarmaa baladlar. l-Biruninin
tapd bzi üsullardan frli olaraq, bn l-Heysm meridian yönünü sabit
ulduzlarn eyni istiqamt yükskliklri yoluyla ortaya qoymaq metodunu tapmd v buna aid alt d icad etmidi. Onun bu metoduna Avropada ilk df
XV srin vvllrind alman alim regiomontanusun tdqiqatlarnda rast glinir (Sezgin 2016, 44)
slam dünyasnda bilik müxtlif amillrin nticsi olaraq formalamdr,
xüsusil d yunan v Roma biliklrindn süzülüb-gln hellenistik düüncnin slam elminin formalamasnda böyük rolu olmudur. Riyaziyyat v astronomiya elmlri “qdim elmlr” hesab olunurdu. Qsa müddt rzind is
dqiq elmlr müslman imperiyasnn strukturunun genilnmsind, qalalar,
saraylar, hr mrkzlri, yollar, körpülrin tikilmsind, halinin rifahnn
yüksldilmsind istifad olunur. X srdn sonra is slam elmind dyiikliklr ba verdi: “qdim” v “dini” elmlr arasnda v tdqiqata hellenistik v
ortodoks slam yanamalar arasnda olan srhdlr aradan qalxmaa balad.
Bunu unutmaq olmaz ki, hm hellenistik, hm d slam elmind balancdan
bri bir ali mqsd var idi: universal vhdtin hisslrini birldirmk. Hr
eyin öz yeri var v hr ey laqlidir. Bel ki, sas tdqiqat obyekti tbitin
özü idi. Müslman alimlr torpaqdan v sudan ld olunan resurslar da
avropallardan daha qabaq tdqiq etmy baladlar. Geni raziy malik
slam sivilizasiyasnda müslman naturalistlri spaniyadan Qrbi Hindistana
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doru bütün regionlarn flora v faunasn, corafiyasn öyrndilr. bn Sina,
l-Biruni, l-Xzini dyrli dalar tdqiq edrk dyrlrini müyyn eir v
tsnifldirirdilr. X sr ensiklopedisti l-Msudi tkamül nzriyysi adlanan
nzriyynin balancn qoydu (Turner 1995, 162-165).
Müslman dünyas, htta srhdlrindn knarda olan xalqlarla da, xüsusil d Avropallar il laqlr qurmular. Avropallar 1096-1270-ci illrd
slib yürülri zaman rb-müslman dünyas il tan oldular. slam elmi v
mdniyyti Avropaya Siciliya v müslman spaniyas vasitsil sirat etdi
(George 1998, 65). XI srdn balayaraq, rb-müslman mülliflrinin
srlri latn v digr Qrbi Avropa dillrin trcüm olunmaa balad. Bu
srlr XVIII sr qdr Avropada tdris vsaitlri kimi istifad olunurdu.
Ntic
Bellikl, slam cmiyyti dünya tarixind ilk multietnik v multinasional
qrup idi. Bütün bu nailiyytlr d birgyaay mdniyytinin nticlri idi.
VII-VIII srlrd yunan mülliflrinin srlrinin trcümsi il müslmanlar
intellektual irsi assimilyasiya etdilr, sistematikldirdilr, onu yeni innovasiya v ixtiralarla znginldirrk xüsusil, riyaziyyat, optika, tibb v astronomiya sahsind böyük uurlar ld etdilr. Onlarn bütün rb xilaftind
yaayan xalqlarla birg elmi inkiaf etdirmk kimi mütrk bir qaysi var idi
v htta slam elm tdqiqatçs Hovard Törner slam elmini ilk hqiqi beynlxalq elm d adlandrrd. Bu dövrd tkc dini elmlrin deyil, dünyvi elmlrin d inkiaf digr din, milltlrin nümayndlrini d bura clb etdi. Dünyada brin sülh v min-amanlq raitind yaamas üçün hmrylik mühümdür. slam dini sülh v humanizm dini olaraq, bütün dinlrin birg hmrylik
raitind yaamasnn trfdardr. slam dininin tbiti birgyaays asanladrm v insanlar arasnda sülhün brqrar olmasna gtirib çxarmdr. lk
önc, türk, yunan v pers mdniyyti, qismn d hind v çin mdniyyti
olmaqla böyük bir corafiyaya yaylaraq, yeni v zngin mdniyytlrl
tanan müslmanlar, xüsusil elm v tdqiqata verdiklri dyr, yenilik v
töhflr il böyük bir slam mdniyytini ortaya qoydular. Tibb, riyaziyyat,
astronomiya v digr bri elmlr sahsind insanla bx etdiklri taybrabri olmayan srlr Qrb mdniyytinin d intibah v maariflnmsin
sbb oldu.
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Roya Mirzabayova
THE INFLUENCE OF SECULAR SCIENCES ON COEXISTENCE IN
ISLAMIC CULTURE IN THE MIDDLE AGES
ABSTRACT
Several factors affected coexistence in Islamic civilization throughout
the Islamic Renaissance. These factors include the advent of Islam, Arab
military victories, the official language of Arabic, the broad translation
process in the ninth century, and the development of secular sciences. The
article discusses these factors and the impact of secular sciences on the
development of coexistence in Islamic culture. In particular, the establishment
of the House of Wisdom in the late eighth century after Harun al-Rashid (786809) came to power in the Abbasid dynasty was one of the factors that
strengthened the culture of coexistence here.
With the opening of the House of Wisdom (Beit al-Hikma), Baghdad's
largest library and translation center, classical scientific knowledge was
translated from Greek, Chinese, Sanskrit, Persian, and Syrian into Arabic.
This process resulted in the flow of scholars from various parts of the world
and cultures to the House of Wisdom, and different cultures and communities
flourished during the golden age of Islam. The essential purpose was to
translate current scientific knowledge of mankind into Arabic for the
understanding of Muslims and non-Muslims residing in various locations of
the Islamic world. In such a rich and harmonious environment, where
religious and ethnic differences are insignificant, the formation and
development of knowledge about secular sciences in addition to religious
sciences has attracted more attention and research from people of different
nationalities. From this point of view, the article discusses the impact of
secular sciences on coexistence in Islamic culture in the Middle Ages, based
on natural and the exact sciences, and the interaction of this coexistence with
the development of science and culture.
Keywords: Islam, secular sciences, coexistence, Middle Ages, House of
Wisdom
Çapa tövsiy etdi: i.f.d., dos. A.N.Hbibov
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XÜLAS
bn Farisin “Mqayisul-lua” sri rb dilçiliyind önmli xüsusiyyt
malik nümunlrdn saylr. Mqald sr haqqnda mlumat verilmi,
yazlma sbbi v zaman aradrlmdr. Müllifin istifad etdiyi mnblr,
istinad etdiyi dil alimlri, airlr, müasiri olan lüt mülliflri v srlri
tdqiq edilmidir. srin tlif metodu, maddlrin (söz köklrinin) düzümü v
izah kli haqqnda mlumat verilmidir.
Müllif dilçiliyin nzri qismini “s-Sahibi” srind, praktik qismini is
“Mucml” v “Mqayis” adl lütlrind aradrmdr. bn Faris “Mucml”
srind tkc shih klmlri aradrm, “Mqayis”d is shih olmaqla
brabr, ortaq mna düüncsin uyun olan köklri qeyd etmidir. Bundan
ötrü srd bzi köklrin yer almad görünür. Bel ki, müllifin rbcdki
bütün köklri srin almaq kimi bir mqsdi yoxdur. Köklrin bir qismi onun
ortaq mna düüncsin uyun deyildir. “Mqayisul-lua” müyyn bir mqsdl hazrlanm lüt olduu üçün ümumi deyil, xüsusi lüt kimi diqqt
alnmaldr. bn Faris srdki maddlrin sralanmasnda tamamil özünmxsus bir metod ortaya qoymudur. Ondan baqa bu metoda uyun bir kild lüt tlif edn olmamdr. Müllifin X srd yaamasna baxmayaraq,
maddlri bel sralamas günümüzdki lütlrin klm düzümü klin çox
yaxndr. “Mqayis”d düzümü shv olan maddlr d vardr. Müllifin
“Mucmlul-lua” srind bu maddlrin çoxunun sralanmas dorudur.
“Mucml”in “Mqayis”dn vvl yazld göz önün alnd zaman bu shv
kitabn müstnsixin/katibin d aid ola bilr.
Açar sözlr: Mqayis, sr, metod, trtib, lüt, madd.
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rb leksikoqrafiya tarixind bn Farisin qlm ald “Mqayisul-lua”
sri daha vvl yazlm lütlrin metoduna bal qalmamas, maddlr
(söz köklrin) mna verm kli v trtibindki yeni üsul sbbindn bir çox
öncül xüsusiyytlr malikdir. Maddlri etimologiyasna v semantikasna
gör aradran bu sr, slind, lüt formasnda bir dilçilik kitabdr. bn
Faris srind, ümumiyytl, mnan sas götürrk öz metodunu ortaya
qoymudur. vvlc bir maddnin mnasn tsbit etmi, sonra bu mna
trafnda o madddn töryn digr klmlri toplamaa çalmdr.
srin ad, tlif sbbi v tlif zaman
bn Faris (v. 395/1004) “Mqayisul-lua” srinin müqddimsind rb
dilind “shih miqyaslar”n v “frlr”in meydana gldiyi “sllr”in olduunu
ifad etmidir. Daha vvl yazlan srlrd “miqyas”1 v “sl” kimi terminlrin açqlanmadn v bu mövzunun çox hmiyytli olduunu bildirmidir
(bn Faris 1979, I/1). “s-Sahibi” adl srind is rb dilind qiyasn varlndan bhs etmi v klmlrin bir qisminin digr qismindn tördiyini
 Ï isminin ¸¥Éµí
Ì Ï Î klmsindn tördiyini qeyd
açqlamdr. Nümun kimi ªí
etmi v bu maddnin ortaq mnasnn (slinin) “örtm” olduunu ifad
etmidir (bn Faris 1993, 66-67). Müllif burada iki önmli msly toxunur.
Bunlardan birincisi rb dilinin “shih miqyaslar” v “sllr” kimi hmiyytli bir xüsusiyyt malik olmasdr. kincisi is bel bir srin hl qlm
alnmamasdr.
srlrin üslubuna diqqt edildiyind bn Farisin “Mqayis”i “s-Sahibi”
kimi hyatnn son illrind, “Mucmlul-lua” adl lütini is gncliyind
yazd anlalr. Müllifin “Mucmlul-lua” srind nqletm, toplama v
nizamasalma xüsusiyytlri diqqt çkrkn, digr iki srd tnqid, rh v
frqli bir perspektiv tqdimetm özünü bariz kild göstrir (Hammudi 1987,
253, 268; Harun 1979, I/41; l-Yasiri-dan, VI/356). Msln, “Mucml”
srind ¼ò maddsind ¼ò
Ì  ÌÌ
Ì Ò Ì Ìà (bir yeri bynib ora getmk) felinin slind ¼òÉà
(rifah içind yaamaq) olduunu ifad edn bir fikirdn bhs etmi (bn Faris
1986, I/159), ancaq öz düüncsini açqlamamdr. “Mqayis”d is bunlarn
iki frqli feil olduunu v bu feillrd tshifi 2 müdafi edn fikrin doru
1

l-Cövhri “miqyas” klmsin “miqdar” mnasn verir (l-Cövhri 1990, III/967). zZbidi is bu klmnin “miqdar v ölçü alti” mnalarn dadn qeyd edir. “Mqayis”
bu klmnin cmidir (z-Zbidi 1965-2001, XVI/417, 421).
2
Tshif, bir birin bnzyn hrflrdn meydana gln klmlrin nöqt v ya hrklrinin
dyidirilrk yazlmas mnasna glir.
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olmadn ifad etmidir (bn Faris 1979, I/377). Müllif “Mucml” srind
qeyd etdiyi bir çox düüncni “Mqayis”d tnqid etmidir.
bn Faris “Mucml”d ðËÿ maddsinin iki mnasn (bir id mahir olmaq
v ksmk) qeyd etmi (bn Faris 1986, I/225), “Mqayis”d is bu iki
mnan toplayaraq bir tk ortaq mnann3 (bir eyi ksmk) olduunu ifad
etmi, “mahir olmaq” mnasnn da bu ortaq mnann içind olduunu
bildirmidir. bn Faris gör, bir id mahir olmaq o ii kökündn ksmk
demkdir (bn Faris 1979, II/37-38).
bn Faris “s-Sahibi” adl srini is “Mqayis”dn sonra yazmdr. Bel
ki, “s-Sahibi”nin “naht”4 bölmsind “Biz bunu bütün yönlri il “Mqayis”
kitabnda qeyd etmiik” (bn Faris 1993, 264) ifadsin yer vermidir.
srin mnblri
Müllif “Mqayis”in müqddimsind sas be mnbni açqlamdr.
Bunlarn n önmlisi l-Xlil ibn hmdin (v. 175/791) “Kitabul-Ayn”
sridir. Bundan sonra bu Ubeyd Qasm ibn Sllamn (v. 224/838) “ribulhdis”i il “l-ribul-musannf”, bnus-Sikkitin (v. 244/858) “slahulmntiq” v bu Bkr ibn Dureydin (v. 321/933) “l-Cmhr” srlrini sra
il qeyd etmidir. “Mqayis” mövzusundak düünclrinin bu be srdn
bhrlnrk rsy gldiyini v nql etdiyi nadir msllrin d mülliflrin
istinad edildiyini ifad etmidir (bn Faris 1979, I/1-5). l-Xlil ibn hmdin
v bn Dureydin srlrini yana qeyd etmk istdiyi zaman “l-Kitabeyn”
adndan istifad etmidir (bn Faris 1979, I/103, 370, 380).
Bu srlrin xaricind, kitabnn müxtlif yerlrind bu Zeydin (v.
215/830) “l-Hmz”, l-smainin (v. 216/831) “l-bil” v “l-cnâs”,
Salbin (v. 291/903) “l-Fsih”i kimi frqli srlri d qeyd etmidir.
l-Xlil ibn hmd, bu Amr -eybani (v. 206/821), l-smai, bu
Ubeyd Qasm ibn Sllam, bnul-rbi (v. 231/845) v bn Dureyd
“Mqayisul-lua”da dörd yüzdn daha çox yerd adlar qeyd olunan
alimlrdir (bn Faris 1979,VI/349-414). Bu da bn Farisin bu alimlrdn n
qdr çox bhrlndiyini göstrir.
Bunlarn xaricind l-Frzdaq (v. 114/732), l-Mufaddal ed-Dabbi (v.
178/794 [?]), li ibn Hmz l-Kisai (v. 189/805), bu Ziyad l-Kilabi (v.
3

Ortaq mna, bir kökdn töryn müxtlif klmlrin bir v ya bir neç mna trafnda
 kökündn töryn klmlrd gizli ya da açq bir kild
birlmsi demkdir. Msln, ªí
“örtmk” mnas vardr. Çünki bu kökün ortaq mnas “örtmk”dir.
4
Naht, iki v ya üç klmnin, ya da bir cümlnin bzi hrflrini ixtisar edrk eyni mnaya
dlalt edn yeni bir klm törtmkdir (Civelek 2003, 99; Belasi 2003, 408).

342

Din aradrmalar 1 (6), 2021

200/815), n-Nadr ibn umeyl (v. 204/820), bu Zkriyya Yahya ibn Ziyad
l-Frra (v. 207/822), bu Ubeyd Mmr ibn l-Müsnna (v. 209/824 [?]),
bu li Kutrub (v. 210/825 [?]), bu Zeyd l-nsari (v. 215/830), bulHsn l-Lihyani (v. 220/835), bu Hatim s-Sicistani (v. 255/869), bulAbbas hmd ibn Yahya Salb (v. 291/903) kimi dil alimlrinin d
fikirlrindn istifad etmidir.
mruul-Qeys ibn Hucr (v. 540 [?]), Taraf ibn l-Abd (v. 564 [?]), nNabia z-Zubyani (v. 604 [?]), Zuheyr ibn Ebi Sulma (v. 609 [?]), Evs ibn
Hcr (v. 620), l-a (v. 7/629 [?]), bu Zueyb l-Huzli (v. 28/648-49),
Lbid ibn Rabi (v. 40/660), bn hmr (v. 75/694 [?]), Crir t-Tmimi (v.
110/728 [?]), Zur-Rumm (v. 117/735) v Rub ibn l-ccac (v. 145/762)
müllifin çox istinad etdiyi airlrdndir.
bn Faris l-Xlil v bn Dureyd nisbtn daha çox alimdn mlumat
nql etmi, müxtlif görülr v izahlar srind yer almdr. Baqa
lütlrd keçmyn bzi maddlri (bax: Murib-Aslan 2001, 31-32) v
klmlri srin alm v tdqiq etmidir. Onun bu qdr müxtlif görülri
vermsinin sbbi ortaq mna düüncsini saslandrma istyidir (Nassar
1988, II/362).
bn Faris, srind bir qayda olaraq, ixtisar mnimsdiyi üçün iqtibas
etdiyi dil alimlrinin adlarn, ümumiyytl, qeyd etmmidir. Bir çox yerd
nql etdiyi görülri tnqid etmi, ancaq bu görülrin kim aid olduunu
qeyd etmmidir. Msln, +Ú¬ maddsind tk bir klmdn v bu klmnin
d shih rb dilind olmadndan bhs etmidir. bn Faris gör, onlar (dil
alimlri) bu klmni qeyd etmsydilr, onu yazmaq üçün bir sbb olmazd.
Î Ì (sperma) klmsidir (bn Faris 1979, I/327). Müllif
Bu klmå¯Î Ì ± þ¥ºÌ =+Ú³±
burada dil alimlrinin kimlr olduunu açqlamamdr. Yen 2Ô
maddsinin ortaq mnasnn olmadn v bu maddni aradrmann grksiz
olduunu bildirmidir. “2Ô
Ì Ï Ì felinin ¼2Ô
Ì Ì Ì (yellnmk) feli il eyni mnaya
gldiyini qeyd etmidir. Qeyd etdiklrin gör 2ä±
Ì Ì klmsi “qarpz”
mnasn verir” (bn Faris 1979, II/192). bn Faris burada da bu alimlrin
adlarn bildirmmidir.
bn Farisin bir çox mövzuda istifad etdiyi v müqddimsind mnb
kimi qeyd etdiyi be sr v mülliflri haqqnda mlumat vermk srin daha
yax tannmas baxmndan hmiyyt dayr.
1.1. l-Xlil ibn hmd v “Kitabul-Ayn” adl sri
l-Xlil ibn hmdin (v. 175/791) ilk df lifba srasna gör yazd bu
srd hrflrin sralanmas mxrclrin gördir. Müllif ayrca bir kökü
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meydana gtirn hrflrin yer dyidirmsi il ml gln klmlri bir yerd
toplamdr (qlb/anagram üsulu) (Topuzolu 1997, XV/310).
bn Farisin n çox istifad etdiyi alim l-Xlil ibn hmddir. srind bir
çox yerd ortaq mnalar/sllri l-Xlil isnad edir (bn Faris 1979, I/185,
IV/167) v sllrin frlrin d onun fikirlrin saslanaraq rh verir. Bzi
maddlrd d l-Xlildn nql etdiklrini onun adn qeyd etmdn srin
daxil edir (Nassar 1988, II/362). Ümumiyytl, onun dediklrinin bir qismini
ya hzf edir, ya da xülassini verir. Yen bir çox yerd onun dlil kimi
istifad etdiyi ay, hdis, msl v eirlri nümun gtirir.
bn Faris mqayisl bal qeyd etdiyi msllrd l-Xlil ibn hmdi
öndr qbul etdiyini açq bir kild ifad etmidir (bn Faris 1979, I/440). l
Xlilin srindn nql etdiyi ortaq mnaya nümun kimi ´
(yarmaq)
maddsi veril bilr (bn Faris 1979, IV/3-4). Bu maddnin yan mnalarn
(fr/füru) 5 da l-Xlilin ifadlrin gör açqlayr. Yen bu maddd ahid
kimi tqdim etdiyi xüsuslar, ümumiyytl, l-Xlill eynidir. Tbii ki, onun
qeyd etdiklrin lav etdiyi msllr d vardr. Bununla brabr, l-Xlill
bn Dureydin bir maddni açqladqlar zaman srlrin daxil etdiyi hr
klmni d srind aradrmr.
l-Xlil ibn hmdi tnqid etdiyi zaman son drc diqqtli olan müllif
bu tnqidlri onun sri olan “Kitabul-ayn”a isnad etmidir (Nassar 1988,
Ò ®ßÏ ÝÉ¶±
Ì Î / klmsinin ÝÌ ±
ÌÌ
II/358). Msln, bn Faris l-Xlilin kitabnda Ýß§µ±
Î¥ÚÁò±
Í (üst dodan ortasnda doudan olan t parças) klind açqlandn,
bunun is shv olduunu ifad edir. Üst dodan ortasnda olan t parçasna
/ deyilir (bn Faris 1979, I/345). Yen ¼Áµ±
Ì Ò klmsinin l-Xlil isnad ediln
§Ì Ï µ±
/ Ì Ì “su mcralarnn ayrld yer”
kitabda Ymn hlinin dilin gör, §Ï ± º
Ò
mnasna gldiyini qeyd edir. ì#µ± klmsi il bal olaraq l-Xlil bn
Dureydin qeyd etdiklrin bnzr msllri ifad edir, yni bu klmnin
ËÚº#µ±
Ï Ò (agirdlr) olduunu qeyd edir. bn Faris is bu mövzuda doru bir
bilginin olmadn söylyrk, hr iki alimi tnqid edir. bn Faris ËÚ·Áµ±
Ï Î(
6
klmsinin rbc olmadn bildirir (bn Faris 1979, I/343).
bn Farisin tnqidlrinin l-Xlil deyil, kitabna isnad etmsinin sbbi
bu kitabn ona aid olub-olmamasndak übh ola bilr. “l-Xlil isnad
ediln kitab” (bn Faris 1979, I/346, 353) ifadsi d bu übhni dstklyir.
Ì Ò (çirkin erkk div)
Müllif l-Xlilin  Ì ÉÎ Ì ò±
Ì klmsin ®±¥òÈ±
Ì Ò ªº Ú³ä±
Ï Ì §¨Ë±
klind mna verdiyini qeyd edir. Bu görüün zif olduunu deyir v bel
rvaytlr sbbindn, l-Xlilin kitabnn elm hlinin gözünd az da olsa
5

bn Faris bir sldn/ortaq mnadan meydana gln v o sli/ortaq mnan içrisind dayan
klmlri fr (yan mna) klind adlandrmdr.
6
l-Xlili tnqid etdiyi baqa nümunlr üçün baxn: (bn Faris 1979, I/357-358, II/355).
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dyr itirdiyi düüncsini ifad edir (bn Faris 1979, IV/12).7 Buna baxmayaraq, bn Faris l-Xlili siqa (güvniln alim) görür v ona aidiyyti xüsusunda
übh olmayan fikirlri qbul etdiyini bildirir (bn Faris 1979, II/221). lXlildn rvayt edilmi zif bir klm il bal “Bunun l-Xlilin sözü
olduunu znn etmirm” (bn Faris 1979, I/346) demsi il ona olan güvnini
ifad edir.
bn Farisin srind l-Xlil isnad etdiyi bzi msllr günümüzd çap
edilmi “l-Ayn” srind yoxdur. Bu da hazrda çap edilmi nüsx il bn Farisin istifad etdiyi nüsx arasnda bzi frqlrin olduunu göstrir. Bu problem
bn Dureydin “l-Cmhr” adl srind d vardr (Nassar 1988, II/362).
bn Sllam v onun “ribul-hdis” il “l-ribul-musannf” adl
srlri
bu Ubeyd Qasm ibn Sllamn (v. 224/838) müllifi olduu “ribulhdis” adl sr hdislrd keçn nadir klmlrin v ifadlrin izahn verir
(Demirayak-Çöenli 2000, 133). bn Sllam mövzulara gör tsnif ediln
lütlrin ilkinin müllifi saylr. O, kitabn müsnd klind yazaraq, Hz.
Peymbrdn, shabdn v tabiindn gln rvaytlri ayr-ayr vermidir.
Hdisi v sndini qeyd etdikdn sonra hmin hdisin klmlrini açqlamdr (Gündüzöz 2015, 38). bn Farisin srind verdiyi hdislrin çoxunun
mnbyi bn Sllamn bu sridir.
“l-ribul-musannf” müllifin n önmli sri olub, “ribul-lua” kimi
tannan nadir klmlrl bal mnan sas götürn (mucmul-mani) ilk lütdir.
Hr iki sr d eyni tarixlrd qlm alnmdr (Tüccar 1994, X/244).
Müllif bir çox yerd bn Sllamdan bzi xüsuslar nql etmi, ancaq hans
srindn iqtibas etdiyini açqlamamdr. Bzi maddlrd ortaq mnan onun
qeydlrin saslanaraq verir (bn Faris 1979, I/71, 239). Onun açqlamalarn az8
olaraq gördüyü yerlr d vardr (bn Faris 1979, II/452-453).
bnus-Sikkit v onun “slahul-mntiq” adl sri
bu Yusuf Yaqub ibn shaq s-Sikkitin (v. 244/858) müllifi olduu
“slahul-mntiq” eyni vzn frqli mnalara, yaxud eyni mna frqli vznlr
7
8

Baqa nümunlr üçün baxn: (bn Faris 1979, III/408-409).
gr bir kökün mnas bn Farisin tsbit etdiyi miqyaslara uyun deyils, müllif onun ya az
olduuna, ya da slininin (kökünün) bilinmdiyn qrar verir. Bir klmnin az olmas o klmd
meydana gln mna dyiikliyini bildirir. Bu mna dyiikliyi klmnin keçirdiyi mrhllrl v
zamanla klmnin sas mnasndan uzaqlamasyla ortaya çxa bilr. Bu uzaqlama nticsind az
mnayla ortaq mna arasnda bir ba qurmaq imkansz hala glir (l-Yasiri - dan 2008, 11, 22).
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sahib olan klmlrin doru istifadsini göstrmk mqsdil qlm alnm
bir dilçilik sridir. Müllif öz dövründ xalq arasnda “lhn” deyiln dil
xtalarnn yayldn görmü v klmlrin doru istifadsini tsbit etmk
mqsdil bu sri yazmdr (Harun 2002, 8; Demirayak-Çöenli 2000, 157;
Karaarslan 1999, XIX/194).
bn Faris bir sra maddlrd bnus-Sikkitdn iqtibas etmi v bzn onun
Ò Ì klmsinin
görülrinin doru olduunu vurulamdr. bnus-Sikkit Ý¬¥Ó±
“ya damcs”, l-smai is “ildrm” mnasna gldiyini bildirmidir. bn

Faris bnus-Sikkitin görüünün daha doru olduunu qeyd etmidir, çünki $²
maddsinin ortaq mnas “toplamaqdr”. Ya damcs da tozu-torpa
toplad üçün müllif bu görüün daha doru olduunu ifad etmidir (bn
Faris 1979, V/5).9
bn Dureyd v onun “l-Cmhr” adl sri
bu Bkr Mhmmd ibn l-Hsn ibn Dureyd (v. 321/933) klmlrin
sralanmasnda l-Xlilin ttbiq etdiyi sli hrflr saslanan sistemi bzi
frqliliklrl xz etmi, ancaq klmlri mxrclrin gör sralamayb lifba
srasn mnimsmidir. sli hrflrin gör sralanm olan klmlrl bu
klmlrdki hrflrin yerlrinin dyimsiyl (qlb) meydana gln
klmlrin mnalar eyni yerd verilmidir (Karaarslan 1993, VII/323).
bn Farisin l-Xlildn sonra n çox istifad etdiyi alim bn Dureyddir.
Bzi ortaq mnalar ondan iqtibas etmidir (bn Faris 1979, I/185, II/508,
V/88).
Bununla brabr, bzn bn Faris bn Dureydi iddtli bir kild tnqid
etmi, onun klm uydurduunu, xtalar gizltdiyini bildirmidir. Lütind
qbillrin lhc frqliliklrin az yer verdiyi halda, bn Dureydin Ymn
lhcsi il bal qeyd etdiklrinin çoxu onun ortaq mna düüncsiyl kslik
tkil etdiyi üçün ciddi tnqid mruz qalmdr (l-Yasiri-dan, VI/366-370;
Elmal 2005, XXX/347).
Ò ¹& (fitn salan) klind
bn Faris bn Dureydin $øõ±
Ï Ì klmsini $øÌ±
açqladn ifad edir. Ona gör bn Dureyd bunu uydurmu v istifad
etmidir (bn Faris 1979, I/464), ancaq bn Dureyd bu klmni .$øí
Í Ì
Ï Ì .$øØ
Ï Ì å. íé
klind itba10 kimi açqlam, ayrlqda bir mna vermdiyini ifad etmidir
(bn Dureyd 1987, I/268, 344). bn Faris “Mucml” srind $øõ±
Ï Ì klmsini
ÒÏ
$ø±
åí§±
Í Ò klind açqlam (bn Faris 1986, I/192) olsa da, “Mqayis”d
9

Baqa bir nümun üçün baxn: (bn Faris 1979, II/453).
tba, vznlri v ya son hrflri eyni olan klmlrin ard-arda tkid üçün glmsin deyilir
(bn Faris 1993, 263).

10
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rb dilind birinci hrfi “cim”, ikinci hrfi “yn” olan bir klmnin ola
bilmycyini bildirmidir (bn Faris 1979, I/464).
bn Faris bn Dureydin ¦áò±
Ï Ì (yast düz yer, torpaq) klmsinin Ymn
lhcsind olduunu qeyd etmkl doru il shvi qardrdn (tdlis) ifad
etmidir. bn Faris gör, ðá´ kökündn töryn shih bir klm yoxdur (bn
Faris 1979, IV/307).
Ì Î Ò klmsini é¥
bn Dureyd ÝÉø±
Ì ± (bel balanb danan yemk v ya
paltar) klind açqlamdr. bn Faris gör is ªøØ maddsinin bir sli
(kökü) yoxdur (bn Faris 1979, III/195).
bn Dureydin “¼òí
Ì Ï Ì (yemk istmk v ya istmmk) klmsinin ziddmnal (zdad) klmlrdn olduunu znn edirm” sözünü bn Faris “dil, znn
v txmin etmkl sabit olmaz” deyrk tnqid etmidir (bn Faris 1979,
I/461-462).11 Bzn d bn Dureydin açqlamalarn qeyri-adi (bn Faris 1979,
IV/482, 485, 504, V/85, 109, 115, VI/40), qrib (bn Faris 1979, II/177,
VI/143) qarlamdr. Ancaq onun fikrini doru sayd zaman haqqn
vermi (bn Faris 1979, I/446), htta l-Xlilin fikrini deyil, onun fikrini qbul
etdiyi yerlr d olmudur (bn Faris 1979, II/416). bn Faris iqtibas etdiyi
digr alimlri d tnqid etmidir.
bn Farisin müasiri olan lüt mülliflri v srlri
bn Farisin müasiri olan lüt mülliflri v lütlri haqqnda mlumat
vermk müllifin onlardan tsirlnib-tsirlnmdiyini öyrnmk baxmndan
hmiyyt dayr.
ndlüsd rb filologiyasnn qurucusu saylan bu li l-Qali (v.
356/967) “l-Bari fi ribil-luatil-rbiyy” adl srin müllifidir. l-Qali bu
srind l-Xlilin klm trtibindki mxrc metodunu sas götürmü, ancaq
hrflri mxrclrin gör ondan frqli bir kild sralamdr (Gündüzöz
2015, 55).
bu Mnsur Mhmmd ibn hmd l-zhrinin (v. 370/980) “Thzibul-lua” adl sri hrflrin mxrclrin gör trtib edilmi bir lütdir.
Müllif l-Xlilin metodunu eyni il ttbiq etmidir. Xüsusiyytlrin gör,
“Thzibul-lua” “Kitabul-Ayn” adl srin genilndirilmi bir kli hesab
edil bilr (Demirayak-Çöenli 2000, 143).
Buveyhi vziri v elm adam olan s-Sahib smail ibn Abbad (v. 385/995)
bn Farisin tlbsidir (Fleisch 2010, 211; Tural 1999, XIX/479; Salih Zeki
Ke 2010, 39-40). Tvazökarlq göstrrk, bn Farisin tlbsi olduunu
11

bn Dureydi tnqid etdiyi baqa nümunlr üçün baxn: (bn Faris 1979, I/208, 467, II/286,
334, IV/477, 481).
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söyldiyi d ifad edilmidir (Cheneb 1967, V/2-732). bn Faris “s-Sahibi”
adl srini onun adna qlm ald üçün bu kild adlandrmdr (bn
Faris 1993, 33; Klç 2008, XXXV/521; Salih Zeki Ke 2010, 67). “l-Muhit
fil-lua” adl lüti hrflrin mxrclrin gör trtib edilmidir (DemirayakÇöenli 2000, 143).
smail ibn Hmmad l-Cövhri (v. 393/1003 [?]) “s-Sihh” adl son hrf gör trtib edilmi lütin müllifidir. bn Farisin v l-Cövhrinin lütlrind bzi maddlr baxld zaman bir-birindn xbrsiz bu maddlr
mna verdiklri görünür v bu, bzi mnblrd ifad edilmidir. Msln,
bn Faris Ì ÒÚØÌ klmsin “çirkinldirdi” (bn Faris 1979, III/231) mnasn
verrkn, l-Cövhri “mcbur etdi, tviq etdi” (l-Cövhri 1990, I/58-59)
mnasn qeyd edir (Demirdöven 2015, 84-85, 100). Sadc, bir klmnin
müqayissi il bu mülliflrin bir birindn tsirlnmdiyi qnatin glmk
doru olmaz. Bel bir qnat glmk üçün hr iki lütin trafl kild aradrlmas, maddlrinin v mnalarnn müqayis edilmsi vacibdir. Bununla
brabr, hr iki srd bir birin oxar açqlamalar da mövcuddur. Burada
tkc bunu ifad etmk mümkündür: bn Farisin srind hm bu dörd
müllifin, hm d srlrinin adlar çkilmir.
2. srin nrlri
“Mqayis” srini gün üzün çxaran v ilk 1365 (hicri) ilind nrini öz
üzrin götürn Abdusslam Mhmmd Harundur (Rdvan 1991, 114-115).
srin n mhur nri budur v alt cild halnda çap edilmidir (Qahir 13661371/1946-1951, 1389-1392/1969-1972).
Abdusslam Mhmmd Harun sri Darul-kutubil-Msriyyd olan tk
bir nüsxni sas götürrk nr etmidir. srin sl nüsxsi randa Mrviyy
mdrssinddir. Bu nüsxdn iki surt Darul-kutubil-Msriyy, bir surt
Teymuriyy kitabxanas, bir surt Qahir rb Dili Akademiyasnn kitabxanas, digr bir surt d Anistas l-Krmli (v. 1366/1947) üçün alnmdr
(Harun 1979, I/40-41). srin iki lyazma nüsxsi Londonda da vardr (Hilal
Naci 1970, 41).
“Mqayis” bir cild halnda Mhmmd Avad Murib v Fatim Mhmmed Aslan trfindn nr edilmidir (Beyrut 1422/2001). Yen bir cild halnda ns Mhmmd -ami (Qahir 2008), iki cild halnda da brahim msuddin trfindn haiy lav edilrk çap edilmidir (Beyrut 2011). Bir cild
halnda ihabuddin bu Amr trfindn d nr edilmidir (Beyrut 2012) v
yen “Trtibu Mqayisil-lua” adyla bir cild olaraq li l-skri trfindn
d çap edilmidir (Qum 2008).
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SRN TLF METODU
Maddlrin düzüm kli
bn Faris srdki maddlrin sralanmasnda tamamil özünmxsus
metod ortaya qoymudur. Ondan vvl v ya sonra bu metoda uyun hanssa
kild lüt tlif edn olmamdr.
lifba hrflrinin sayna gör iyirmi skkiz bölmdn (kitabdan) meydana
gln lütd hr bölm ikili köklr, üçlü köklr v daha çox hrfdn
meydana gln köklr olmaq formas il üç qism (baba) bölünmüdür. Hr
 Ì 5 £º
 Ì kimi ikinci hrfi ddli olan (mudaaf) üçlü
bölmnin banda £Ø
Î
Î
Ì
Ì
köklrl óá±©
kimi iki hrfin tkrar edilmsiyl meydana gln
Ì
Ì Ì Ì 5 åÓÁ²
(mudabq) dörd hrfdn ibart olan köklr verilmidir. Dördlü klmlr
ikililr içrisind yer almamdr. Bu köklrdn sonra üç hrfdn meydana
gln köklr verilmidir. kili v üçlü klmlr lifba srasna gör düzülmü,
hrf say üçdn çox olan köklr hr ana bölmnin sonunda lifba srasna
riayt edilmdn (tsadüfi) yerldirilmidir. Köklrin düzümü snasnda izah
edilck kökün ilk hrfindn lifba srasnda vvl gln hrflr sonraya
buraxlmdr (Harun 1979, I/42-43; n-Nuri-Hamd 1995, 101-102; Elmal
2005, XXX/347). Bel ki, üçüncü hrf lifba srasnda ikinci hrfdn, ikinci
hrf d yen lifbaya gör birinci hrfdn sonra gln hrflrdn ibart olur.
Msln, “hmz” bölmsind sra $àÀ 5 åàÀ 5 ¼àÀ 5 ªàÀ 5 ×àÀ 5 ÆàÀ 5 àÀ
klind verilmmidir. $àÀ kökü n bada deyil àÀ kökündn sonra yer alr,
çünki $àÀ kökündki “b” hrfi lifbada “t” hrfindn sonra deyil, vvl glir.
Bundan ötrü sralama snasnda sona buraxlm v àÀ kökündn sonra
verilmidir (Demirayak-Çöenli 2000, 147-148; Harun 1979, I/43). Yen Í ¥¬

 ad altnda ilk olaraq Øé maddsi qeyd edilmidir, çünki
¥·¶ Á ¦ ¥º¹ ªÚ±¹
þ§±
lifba srasnda “in” hrfi “ra” hrfindn, “f” hrfi d “in” hrfindn sonra
glir. Bu babdak maddlrin sras Øé 5 Øé 5 ¼Øé 5 ªØé 5 Øé 5 Øé
5 Øé 5 £Øé klind verilmidir. lk önc “in” hrfindn lifba srasnda
sonra gln “f”, “qaf”, “mim”, “nun”, “y” hrflrin sahib olan maddlr
qeyd edilmidir. Bu maddlrdn sonra baa dönülmü v ilk olaraq üçüncü
hrfi “hmz” olan madd, daha sonra is “ha” v “dl” olan maddlr
verilmidir.
Mudaaf köklrd d bu sra sas götürülmüdür. Msln, “dl”
 5ð
 56
 5 ó 5
 5 ë 5 " 5 ,
bölmsind köklrin düzümü é 5 Õ

ì 5 ¸ 5  5 ¹ 5  5 ý 5 ã 5 0 5 7 5  klind verilmidir.
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bn Farisin bu düzümü diqqtli aradrld zaman, l-Xlilin ruz
dairlrind12 qurduu sistem sasland ortaya çxr. Nümun olaraq ruz
Î Í Ï ºÌ tfillrindn 13 meydana gln üçüncü dairy baxla
dairlrindn ªÁÚ´¥
Î Í Ï ºÌ tfilsindn
bilr. Bu dairdki bhrlrdn ilki saylan hzc alt shih ªÁÚ´¥
meydana glir. Bu tfilni meydana gtirn hecalarn (mqtlrin/hisslrin)
frqli kild sralanmasndan rcz v rml bhrlri meydana glir ki, bu iki
Î Í Ï Î ÌµÈº
Î Í +®´Ï = ªÁò
Î Í tfillrindn,
bhr d üçüncü daird yer alr. Rcz bhri ¥Ì ºÌ +ª±
Í
Í
Ì
Ì
Î = ªà
Î #´¥ß
Ì Ï tfillrindn meydana glir. gr nümun
rml bhri is ®´Ï+¥ ºÌ +ª±
Î Í Ï Ì ºÌ tfilsinin birinci hecasna (mqt/hiss) “hmz” hrfi ( // = ¥Ì ºÌ
olaraq ªÁÚ´¥
ÎÍ
À 9), ikinci hecasna “b” hrfi ( 9 / = ®´Ï), üçüncü hecasna “t” hrfi ( ª±
ú 9 / =) simvol olaraq verildiyi zaman bu mövzu daha açq kild baa
Î Í +®´Ï+¥Ì ºÌ = ú9 9À
düülür. Lütin klm köklrindki hrflrin düzümü = ª±
Í
Î +®´Ï = ... , /+//+/ = ®´Ï+¥Ì ºÌ +ª±
Î Í = ...ú
Ì Ì = /+/+//, áí§±
ãá¶±
Ì Ò = //+/+/ = ¥Ì ºÌ +ª±
åº§±
Ì Ò = klind davam edir. Buradan anlalr ki, lütd klm köklrindki
ikinci v üçüncü hrfin düzümü bir dair klinddir. Bu dair (dövr) d ruz
bhrlrindki tfillrin v hecalarn (mqtlrin) dairsin (dövrün)
saslanr (Xurid 2009, 185-187).
bn Faris “Mqayisul-lua” il “Mucmlul-lua” adl srlrind ilk df
l-Xlil ibn hmdin “Kitabul-Ayn” adl lütind ortaya qoyduu tqlib (bir
kökü meydana gtirn hrflrin frqli bir kild sralanmasndan ml gln
köklrin bir yerd qeyd edilmsi) metodunu ortadan qaldrm, bablara
saslanan yeni bir düzümü mnimsmidir (s-Satli 1999, 23; Elmal 2005,
XXX/347).
l-Xlil ibn hmdin “Kitabul-Ayn” v bn Dureydin “l-Cmhr” adl
srlrindki metodun çtinliyini görn bn Faris öz srinin ehtiyaclarna
uyun bir metod ortaya qoymudur. Buna gör bn Faris haqqnda zamann,
rtlrin dyimsi il lüt tlif metodunun dyimsinin grkli olduunu
ilk hiss edn dil alimi demk mümkündür (Hammudi 1987, 254, 258).14 bn
Farisin maddlri bel sralamas günümüzdki lütlrin klm düzümü
klin n qdr yaxn olsa da, qafiy metodunun yaylmas il demk olar ki,
ortadan qalxmdr (Nassar 1988, II/375).
12

ruz qliblri be dairdn ibartdir. Hr daird bir neç bhr yer alr. Msln, hzc,
rcz v rml bhrlri üçüncü dairni meydana gtirir.
13
ruz qliblrinin sasn tkil edn tml hisslr.
14
bu Amr shaq ibn Mirar -eybaninin (v. 213/828) müllifi olduu “Kitabul-Cim” adl
sr klmnin ilk kök hrfi diqqt alnaraq trtib ediln ilk lütdir. srd klmlr “lif”
hrfindn “y” hrfin qdr ilk kök hrflrin gör trtib edilmi olsa da bu klmlr öz
aralarnda lifbaya uyun kild sralanmamdr (Demirayak-Çöenli 2000, 148). bu
Amr -eybaninin ad “Mqayis”d çox yerd keçs d “Kitabul-Cim” srinin ismi qeyd
edilmmidir.
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bn Faris klm köklrini bu kild sralayaraq, illtli v mhmuz (hmzli) feillri bir yerd toplamdr. Bu düzüm gör sonu “vav” olan illtli feildn sonra sonu “y” olan feil, ondan sonra da son hrfi “hmz” olan feil glir.
Köklri bu kild sralamasnn sbbi sonu illtli v mhmuz olan köklrin
bzn eyni ortaq mnaya sahib olduunu düünmsidir. Belc, müllif bu
köklri bir yerd tdqiq etm v açqlama fürstini ld etmidir (Xurid 2009,
187). Msln, Ä maddsini (bn Faris 1979, II/303)15 bel izah edir:
Ì Ì Í×2ò¬
Î Ï Ì .ÍÝ¬é¥Ó·±
. Ï Ì å. À
Í Î Ì Î Ì ¸ÆÉ±¹
Í / Ì ó£±
Ì Î Í Î ,§¯±¹
Î Ì /åµò·±
¾±&
Í Î Ì Õ¥Ó¦
Í Ì Í £ÿ¹
Í Ò
Ì Ï Ì ªº¹
Ì Ì Ì Í Î Æ¤¹
Ì Í Ì Ù'ò¬
Ñ Î Ì Á´
. Í Î Ì Ù¸¹£±
Í Î Ì ¥ÄÌ Ì ªº
Î Ï Ù$¦§Ó±
Î Ì Ì ÍÄ Ì £²¹
Î Ì Ì Ùþ®Ä
Í / :®Ä£±¹
Æ¤¹
Í Ï Ì Î Æ¤¹
Í Ì ó¥Ó¦
Í Ì Í .©Æ·¶º
. Ï Ì å. íé
/ Ï Ò Ì ...ÆÄ£¦
/ ÏÒ
Ì Í Ì Ù®Ä£±
Ì Í Ì .þ¥Ä
Ì Ì Ì Í ÍÄ£¦
Ò Ì Ï Ù¥2¦À
.Ý±áÉ·±
Í Ï Ì Í×Ä½
 Î Ì Ï ¥³±
Ì Ï
Ì Î ªº
Ï Ì Ï Î Ì Î $¦§²
Göründüyü kimi, bu maddnin giri qismi “dl”, “nun” v “illtli hrf”
klind verilmi, üçüncü hrf açq ifad edilmmidir. Bunun arxasndan
eyni madd içrisind son hrfi hmz olan kök açqlanm v bu maddnin
ortaq mnasnn “yaxnlq” olduu qeyd edilmidir.
bn Faris son hrfi illtli maddlri açqlayarkn, bir qaydaya bal
qalmamdr. Bzn bel klmlri ayr-ayr maddlr içrisind izah
etmidir. Bu maddlri d bzn son hrfi “vav” v “y” olanlar klind iki
qism bölmüdür (bn Faris 1979, I/49-50, 302-303). Bzn d müllif son
hrfi “vav” v “y” olan maddlri ¢ÆÀ 5 ¢ÆºÀ 5 ¢Æò¬ 5 ¢¹§ 5 ¢¹£í
klind olan maddlr içind bir yerd açqlamdr.
Müllif ¢Æñ´ babnn iki ortaq mnasnn olduunu qeyd etmi v bu iki
mna arasnda tzaddan (tbayün/bir klmnin bir-birin zidd iki mna
bildirmsi) bhs etmitir. Son hrf Æñ´ klind “vav” olarsa, bu maddnin
“toplanma” ortaq mnasnn, son hrfi “y” ñ´ olduqda is “ayrlma” ortaq
mnasnn olduunu ifad etmidir (bn Faris 1979, IV/334-335). Bu
maddlr arasnda mna baxmndan tzad olsa da, müllif bunlar iki
maddd deyil, bir madd içrisind tdqiq etmidir.
Î Ì þ¥³±
Í Ò Ï Ì þ®±
Í Ì Î Í §Ô:¹
Í Ì ±¹
Ì Î Ì Î Ì ¹Æ±¹
Í×µÁ²¹
Í Ì Î Ì Ùþ¥
Í Ì Í³±Î ¥·¤£ÿÀ
Í Ì Î Ì ,¥
Í Ì Î (þÆ ¬)
Ï Î Ò ¸¥ñÓÄ
Ì Í Í Ì Ì :¸#À
Ï Ì Î Ì Íá·¶±¹
. Î Ì ®Ä¥Ï Ò ±¹Ì Ùþ®±
Í Ì Î Ï ¥·¤£ÿÀ
é¥³µÔæ
Ì Ï "ÆÄ
Í Ì Î Ì ¹Æ±¹
Í Ì Î Ì ì#±¹
Í Ì Î (¢ÆÁ¬)
Ï Î Ò ð#ÔÅ
Í Ò Ì þ¥³±
Ì Í Í Ì Ì :¸#À
Ï Ì Î Ì Ùþ¥Ú±¹
Ï Ì Ï Î Ï ªº
Müllif bzn d yuxarda veriln nümunlrd (bn Faris 1979, I/285286, 292-295) olduu kimi, dörd hrf qeyd edrk, sonu illtli hrf olan iki
maddnin hr biri üçün frqli ortaq mna qeyd etmi, ancaq bir madd
içrisind mslni aradrmdr. Æ¶¬ 5 ¶¬ 5 ¶¬ maddlrinin (bn Faris
15

Baqa bir nümun üçün baxn: (bn Faris 1979, I/465).
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1979, I/307) hr biri üçün frqli ortaq mnalar qeyd edrk ayr-ayr
açqlad yerlr d vardr.
Son hrfi illtli olan klmlrin sralanmasnda da bir qarqlq diqqt
çkir. Bzn “y” hrfini “vav” hrfindn (bn Faris 1979, I/302-303), bzn
d “hmz”ni “y”dn vvl qeyd etmidir (bn Faris 1979, I/455). Hmz il
lifi qardrd yerlr d vardr (bn Faris 1979, II/321).
Bu qarqlq ikinci hrfi illtli hrf olan cvf feillrd d görünür.
Müllif bzn d cvf v lfif klmlri frqli maddlr içrisind
açqlamdr. Msln, þ¥ÿ klmsini  ÿ maddsind (bn Faris 1979, II/26),
þ¥Ô klmsini  Ô maddsind (bn Faris 1979, II/157), þß
Î Ì klmsini  ß
maddsind (bn Faris 1979, IV/435), ¢Æ¨
 maddsind (bn Faris
Ì Ì felini d Æ¨
1979, V/123-124) izah etmidir. Yen ¥Æ
Ì Î Ì klmsini   maddsind qeyd
etmi (bn Faris 1979, III/357) v bu klmnin slinin mudaaf olduunu ifad
etmidir (bn Faris 1979, III/378).
srd bzi köklrin yer almad görülür. Bel ki, müllifin rbcdki
bütün köklri srin almaq kimi bir mqsdi yoxdur, çünki köklrin bir qismi
onun ortaq mna düüncsin uyun deyildir. Bundan ötrü bel köklri
srin almamdr. “Mqayisul-lua” müyyn bir mqsdl hazrlanm
lüt olduu üçün ümumi deyil, xüsusi bir lüt kimi diqqt alnmaldr.
“Mqayis”d “Mucml”d olduu halda ,Ëÿ 5 ìËÿ 5 ¹Ëÿ kimi ortaq
mna üçün uyun olan maddlrin yer almamasnn sbbi müstnsix/katib
xtas ola bilr, çünki bu sr bir lyazma nüsxdn çoxaldlmdr.
Müllifin “Mucmlul-lua” adl lütindki madd say “Mqayisullua”ya gör daha çoxdur. Buna baxmayaraq, “Mqayis”d olduu halda,
“Mucml”d olmayan bzi maddlr d vardr. bn Faris “Mucml” adl srind tkc shih klmlri aradrm, “Mqayis”d is shih olmaqla
brabr, ortaq mna düüncsin uyun olan köklri qeyd etmidir (Rdvan
1991, 194-195).
srd müllif bab balqlarn verrkn, üçüncü hrfin hans hrf

olduunu bildirmir. Bab balqlarn, ümumiyytl, ¥·¶
þ¥µ±
¥¬
Ï
Ì Í Í (ÁÌ Í¦ ¥º¹ ¼Úõ±¹

/ ó£±

klind vermidir. Bzn d bu killrd verilir: ®ßÏ ¥·¶Í Í ÁÌ Í¦ ¥º¹ ¸ÆÉ±¹
¥¬
/
/
/
Í
Í
Î
Î
®#
Ì Ì ¥º¹ .... Göründüyü kimi,
 Ï ±, ®#
 Ï ± ®ß ¥·¤£ò¬
Ï ± ®ß ¥·¶òº
Ì Í Ì Ì ¥º¹ ..., ®#
Ì Ì Ì ¥º¹ ..., ¥·¤£ò¬
bn Faris balqlarda üçüncü hrfi qeyd etmir, çünki srd bzi bablarda
üçüncü hrfin dyimsi il mnann dyimdiyi görünür (bn Faris 1979,
IV/99-108, 448-452). Bu tsbiti müllif sadc ¾± babnda açq bir kild
ifad etmidir (bn Faris 1979, II/298). Buradan bn Farisin bzi dil
alimlrinin qeyd etdiyi kimi, rbcdki klm köklrinin üçhrfli deyil,
ikihrfli olduu fikrini mnimsdiyi baa düülür (Tuleymat 1999, 73, 93).
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“Mqayis”dki köklrin üçüncü hrfinin düzümünd bir çox maddd
düzgün trtibin olmad görünür. Yni maddlr grkli kild deyil, frqli
Ò
Î Ì ó£±
killrd sralanmdr. Msln, ¥·¶Í Í ÁÌ Í¦ ¥º¹ ªÚø±¹
¥¬ babndak maddlrin
düzümü bu kilddir: å 5 ¼ 5 § 5 ; 5 < 5 
Ancaq bu düzüm bu kild olmaldr:  5 å 5 ¼ 5 § 5 <
5 ;
Ì ó£±

¥·¶
¥¬ babndak maddlrin düzümü is bu kilddir: å²
Ì Í Í ÁÌ Í¦ ¥º¹ ,¥Ó±¹
5 ù² 5 ¼² 5 ®² 5 §² 5 ²
Ancaq bu kild olmaldr: å² 5 ¼² 5 ®² 5 §² 5 ù² 5 ²
“Mqayis”d düzümü shv olan maddlr çoxdur, ancaq müllifin “Mucmlul-lua” adl srind bu maddlrin çoxunun sralanmas dorudur.
“Mucml”in “Mqayis”dn vvl yazld göz önün alnd zaman bu shv
kitabn müstnsixin/katibin aid ola bilr (Faxir 1991, 313).
Maddlrin izah kli
bn Faris klm köklrini aradrarkn vvla, onlarn birdn-altya qdr
artan ortaq mnalarn qeyd etmi, ardndan hr tml mna il bal yan
mnalar (füru) sralam, n sonda is mütaq (töryn) klmlrinin olmad, qiyasa v hml16 uyun olmayan (az) klmlr yer vermidir. Müllif
baqa srlrdn iqtibas etdiyini ixtisarla v mnasn sas alaraq qeyd etmi,
bzi klmlri açqlamam, mcazi ifadlr hmiyyt vermi v onlarn
mcaz, müstar, 17 mübbh, 18 mhmul olduunu ifad etmi, mcazi
mnalar maddlrin sonunda izah etmidir. srd mhmul olan klmlr,
ümumiyytl, tbeh, istiar, mcaz v kinay yoluyla mhmul olmudur
(bax: bn Faris 1979, I/447-448, 462-463, II/ 79, 187, 281, 364, 397, 494).
Mürrb, 19 mübdl, 20 mqlub 21 v eyni zamanda, uydurulmu klmlri
müyyn etmi, bzi lhclr diqqt çkmidir. Fars v rum dillrind olan
klmlri d vurulamdr.
16

Hml bir klmnin mnasnn mcaz, tbeh, istiar v kinay yoluyla baqa bir mna
qazanmasdr. Bu yeni mna qazanm klmy mhmul klm deyilir.
17
stiar sözlrin, ifadlrin hr hans bir tbeh, bnzyi, müqayis sasnda mcazi mnada
ilnmsindn, yeni bir ey (hadisy) baqa bir eyin (hadisnin) sciyyvi lamtinin
keçirilmsindn ibart bdii trzdir (Heyt 2006, II/583).
18
Tbeh bir hadisni, adam v ya eyi baqa bir hadisy, adama v ya ey bnztmkdn
ibart mcaz növün deyilir (Heyt 2006, IV/331). Bnztiln klmy mübbh deyilir.
19
rb dilin bu dilin qaydalarna uyunladrlaraq baqa dillrdn keçmi klmlr.
20
bdal klmni rahat tlffüz etmk üçün bir hrfin yerin mxrc v ya sift baxmndan
ona yaxn olan baqa bir hrfi gtirmkdir. Dyidiriln hrf mübdl minh, onun yerin
gtiriln mübdl v ya bdl deyilir (Sar 1999, XIX, 263).
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bn Faris lfzlri çox ciddi bir kild aradrm, zif v shih olann
açqlam, bu klmlr haqqnda bir hökm vermidir.
bn Faris rb qbillrinin lhclrin çox etibar etmmidir. l-Xlilin
v bn Dureydin bu mqsdl qeyd etdiklrinin çoxunu srin almamdr,
çünki bu lhclr onun ortaq mna düüncsi il üst-üst dümür. Xüsusil d
Ymn lhcsini bu sbbdn diqqt almamdr (bn Faris 1979, I/353,
III/95, 97, 313). Qürey qbilsinin lhcsini fsih olaraq görmü v bu lhcy etibar etmidir (bn Faris 1993, 55).
bn Faris l-Xlilin v bn Dureydin kitablarnda olmayan bir çox maddni srind qeyd etmidir. Müasirlri olan l-Qali (v. 356/966) v l-zhri
(v. 370/980) is ondan daha çox klmni srlrin almlardr (Nassar 1988,
II/364).
Müllif hrflri v datlar srin çox daxil etmmi v aradrmamdr.
Bunun sbbi bel klmlrin ortaq mna üçün uyun olmamasdr.
bn Faris klmlri açqlayarkn bu xüsuslara diqqt etmidir:
1. Klmlri açqlamaa feil il deyil, isiml balamdr. ªÚ¬ maddsini
ÍÍ×ß¥Ì Ï Ä¹
Î Ì þ®±
. Ï Ì å. À
Í Î Í Æ¤¹
Í / Ì þ¥Ú±¹
Î Ì ¸ÆÉ±¹
Í Ì Î Ì þ¥³±
Í Ì Î klind (bn Faris 1979, I/327)
Ï Î Ò £ò¬
Ì Í Ì Ù£ÿ¹
isiml açqlamdr.
2. Mücrrd (sad) feillri mzid (düzltm) fellrdn vvl zikr etmidir.
¸¥
Ì Ì¬ felini ¸¥¬À
Ì Ì mzid felindn vvl qeyd etmidir.
3. Bzn msdri felindn sonra zikr etmi, bzn d önc o madddn
Í ÎÏ
töryn bir ismi vermi, daha sonra is feli qeyd etmidir. Ú¬ maddsind ò¬

Î Ì þ®±
¥òÚ¬
klind
(bn
Faris
1979,
I/327)
msdri
feildn
sonra
zikr
etmidir.
ð§´
Ì
Ì Ì
maddsind is vvlc ð§ò±
Ì Ï Ì 5 ð§ò¦
Ì Ì ismini açqlam, sonra is ð§´
Ì Î Ì 5 ¥²§´
klind (bn Faris 1979, IV/283) bu maddnin felini v msdrini vermidir. Bu
da bn Faris gör, itiqaqn tmlinin feil, ya da msdr olmasnn hmiyyt
ksb etmdiyini göstrir. Onun üçün hmiyytli olan bir kökün ortaq mnasdr.
Hm felin, hm d msdrin mnas bu ortaq mnadan törmkddir.
4. Bzn bir madd içrisind o madddn töryn ismi-fail, ismi-mful,
sifti-mübbh, ismi-tfdil, ismi-mkan kimi klmlrin bir qismini açqlamdr. ªÚ¬ maddsind bu klmlrdn ismi-faili (ª¥³±
ÌÎ )
Ï Ì ) v ismi-tfdili (ªÚ¬À
qeyd etmidir.
5. Ümumiyytl, müfrd (tk) klmdn sonra cmini d vermidir.
Î Ï ¢é¥ÛÀ¹
Msln, §ÛÀ maddsind µ
Í Í Ì Ì klind (bn
Ì Ì Ì Ì ·õ±
Ì Î Ì Ì §. ÚÛÀ
Ï Ì óÆÓà¹
Ï Î Ì ±¥¬
Ï Î Ì Î ®ßÏ ¢§ÛÀ¹
Faris 1979, I/107) §ÚÛÀ
Ï klmsinin cmlrini qeyd etmidir.
21

Mqlub, lfz v mna baxmndan yaxn olan iki kökün hrflrinin düzümünün frqli
olduu klmdir (l-Mribi 1908, 14). bn Faris qlbin trifini “eyni hrflrin sralanma
Ì Ï Ì (ildrm ssi) v
baxmndan müxtlif olmas” klind verir. Buna nümun olaraq ÝÓ´¥
Ýò²¥
Ì Ï Ì (ildrm ssi) klmlrini vermk olar (bn Faris 1993, 51).

354

Din aradrmalar 1 (6), 2021

6. Klmlrin mcazi mnalarn bildirmy diqqt etmidir (bn Faris
1979, II/281, 364, 494).
7. Bzi maddlrd admi-itilafa (hrflrin birbirlriyl uyumadna)
diqqt çkmidir. §Éÿ v §Ä© maddlrind “nun” hrfindn sonra “ra” hrfinin
glmycyini ifad etmidir (bn Faris 1979, II/110, III/28). §õà maddsind
“cim” hrfinin hardasa heç “t” hrfindn sonra olmayacan (bn Faris 1979,
I/341), yen <Á´ maddsind “in” hrfinin “lam” hrfindn sonra glmycyini qeyd etmidir (bn Faris 1979, IV/124; Hilmi Halil 1998, 478). Bu yönü
il sr hrflrin uyumas mövzusunda önmli aradrmalardan biri saylr.
Hrflrin uyumamas hmin klmnin rbc olmadn göstrn amillrdn
biridir.
bn Farisin qeyd ediln msllr diqqt etdiyi görüls d, bu sistematik
bir kild deyildir.
Müllif srind doruluundan übhlnmdiyi görülri vermi, uydurma mlumatlardan uzaq durmudur. Doruluundan min olmad fikirlri
bildirmk üçün: “Bel olduunu znn edirm” (bn Faris 1979, II/132, III/430,
449, IV/139) cümlsindn istifad etmidir. Doru olaraq qbul etmdiyi v
ya übhli gördüyü görülri: “Doru olduunu znn etmirm” (bn Faris
1979, I/359), “Bu mlumata etibar edilmz” (bn Faris 1979, I/376, 377,
II/251), “Heç n ifad etmz” (bn Faris 1979, I/470), “gr doru is” (bn
Faris 1979, I/389, 406, II/251), “Bu mövzuyla bal shih bir rvayt görmdim” (bn Faris 1979, I/395), “Bu fikirlrin hams möhtmln batildir” (bn
Faris 1979, V/195) cümllri il açqlamdr.
bn Faris bir maddnin ortaq mnalarn sra il verrkn, ortaq mnann
hmiyyti ya da bu ortaq mnadan töryn yan mnalarn çox olmas kimi
xüsusiyytlri diqqt almamdr. Bir madd içrisindki ortaq mnalar heç
bir qaydaya bal olmadan sralamdr. Bu ortaq mnalar bzn çox uzun,
bzn d çox qsa açqlamdr.
bn Faris srind bir neç yerd ixtisardan çox istifad etdiyini bildirmidir (bn Faris 1979, I/305, IV/234). Bunun ksin trafl bir kild aradrd
maddlr d vardr (bn Faris 1979, I/114-118, 258-259).
Müllif, ümumiyytl, az bilinn klmlr yer vermidir, çünki slamn
ilk srlrind yazlan “ribul-Quran”, “ribul-sr” adl lüt v tfsirlr
tkc bilinmyn, ya da çox az istifad ediln klmlri açqlayan srlrdir.
Sonrak illrd hazrlanan lütlr is daha trafl mlumat verir (Demirdöven
2015, 99).
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Ntic
Dilçiliy çox hmiyyt vermsin baxmayaraq, dilin mntiqini qavramayanlarn daha tez xtaya dü bilcyini ifad edn bn Faris rb dili
sahsind böyük bir alim idi. srlrind Kuf dil mktbin mnsub l-Kisai
v l-Frra kimi alimlrin fikirlriyl yana Bsr dil mktbinin görülrin
d tsadüf edilir.
Müllif dilçiliyin nzri qismini “s-Sahibi” adl srind, praktik qismini
is “Mucml” v “Mqayis” adl lütlrind aradrmdr. slind,
“Mqayis” lüt formasnda bir dilçilik kitabdr. srlrin üslubuna diqqt
edildiyind bn Farisin “Mqayis”i “s-Sahibi” kimi hyatnn son illrind,
“Mucmlul-lua” adl lütini is gncliyind yazd anlalr.
bn Farisin “Mqayis” adl srind özü il eyni dövrd yaam bu li
l-Qalinin, l-zhrinin, s-Sahib ibn Abbadn, l-Cövhrinin lütlrindn
istifad edib-etmdiyini bilmk üçün bu lütlrin müqayisli aradrlmasna
ehtiyac vardr.
“Mqayisul-lua” adl sr üç önmli xüsusiyyt sahibdir:
1. Muzaaf22 v üçhrfli klmlrd mqayis, üsul/ortaq mna fikri;
2. Dörd v behrfli klmlrd naht düüncsi;
3. srin üslubu (maddlrin düzümü).
bn Faris “Mqayisul-lua” il “Mucmlul-lua” adl srlrind ilk df
l-Xlil ibn hmdin “Kitabul-Ayn” adl lütind ortaya qoyduu tqlib (bir
kökü meydana gtirn hrflrin frqli bir kild sralanmasndan ml gln
köklrin bir yerd qeyd edilmsi) metodunu ortadan qaldrm, bablara saslanan yeni bir düzümü mnimsmidir. l-Xlil bn hmdin “Kitabul-Ayn”
v bn Dureydin “l-Cmhr” adl srlrindki metodun çtinliyini görn
bn Faris öz srinin ehtiyaclarna uyun bir metod ortaya qoymudur. Buna
gör bn Faris haqqnda zamann, rtlrin dyimsi il lüt tlif metodunun
dyimsinin grkli olduunu ilk hiss edn dil alimi demk mümkündür. bn
Farisin maddlri bel sralamas günümüzdki lütlrin klm düzümü klin n qdr yaxn olsa da, qafiy metodunun yaylmas il demk olar ki,
ortadan qalxmdr.
srd müllif bab balqlarn verrkn, üçüncü hrfin hans hrf olduunu bildirmir. Buradan bn Farisin bzi dil alimlrinin qeyd etdiyi kimi rbcdki klm köklrinin üçhrfli deyil, ikihrfli olduu fikrini mnimsdiyi baa
düülür.
Müllif bzi maddlrd admi-itilafa (hrflrin birbirlriyl uyumadna) diqqt çkmidir. Bu yönü il sr hrflrin uyumas mövzusunda önmli
22

 Ì kimi ikinci hrfi ddli olan klmlr.
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aradrmalardan biri saylr. Hrflrin uyumamas hmin klmnin rbc
olmadn göstrn amillrdn biridir.
Maddlri etimologiyasna v semantikasna gör aradran bu lüt layiq
olduu kild tannmamdr. Onun ortaya qoyduu ortaq mna düüncsin
gör sr yazan v ya onun bu düüncsini daha da kamil hala gtirn baqa
bir müllif yoxdur. Misir rb Dil Qurumunun hazrlad “l-Mucmul-kbir”d bu lütdn çox istifad edilmi, ancaq bu sr tamamlanmamdr. Bu
halda klmlr ortaq mnaya gör anlam vern bir v ya ikicildlik bir lütin
hazrlanmas hmiyyt qazanr. Bellikl, rb dili il yeni mul olanlarn
bu ortaq mnan bilmkl bu kökdn törmi, ancaq mnasn bilmdiklri
klmlr haqqnda bir fikir sahibi olmalar v bu dili daha rahat bir kild
öyrnmlri mümkün hala gl bilr.
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PhD Amir Kahayev
“MAQAYIS AL-LUGHAH” BY IBN FARIS, THE METHOD
OF COMPOSITION AND EXPLANATION OF WORD ROOTS
ABSTRACT
One of the most important works in Arabic philology is Ibn Faris'
"Maqayis al-lughah." In this article, we attempted to provide information
about this work as well as investigate the reason for and timing of its creation.
At the same time, we discussed the sources of “Maqayis al-lughah,” the
philologist, poets to whom he refers, his contemporaries, and their works in
this articleThe article then discusses the writing method of "Maqayis allughah," the structure of the items (the origin of the words), and the
explanation format. Ibn Faris studied the theoretical side of linguistics in his
work "as-Sahibi," but he discussed the practical side of linguistics in
"Mujmal" and "Maqayis." It should be noted that Ibn Faris dealt with only
correct words (sahih) in "Mujmal," but in "Maqayis," he noted both common
and correct meaning roots. It should be noted that this work contains no
Arabic roots. As a result, the author has no intention of incorporating all
Arabic roots into his work. Because some of the roots do not correspond to his
general concept of meaning. “Maqayis al-lughah” is a dictionary designed for
specific purposes, so we should treat it as if it were a special dictionary. Ibn
Faris developed a completely unique method for arranging the items in that
work. Except for him, no one has created a dictionary using this method.
Although the author lived in the tenth century, his arrangement of the items is
very similar to that of today's dictionaries. Finally, there are some incorrectly
arranged items in "Maqayis," but the author correctly listed these items in his
work "Mujmal al-lughah." Given that “Mujmal al-lughah” wrote before
“Maqayis al-lughah,” it can be estimated that these mistakes have originated
from scribe.
Keywords: Maqayis, work, method, composition, dictionary, item
Çapa tövsiy etdi: f.f.d. V.H.Smdov
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Prof. ETBAR NCFOVUN
“MULTKULTURALZMN SOSAL-FLSF THLL”
MÖVZUSUNDA MONOQRAFYASI
s.f.d. Asf Qnbrov,
Azrbaycan lahiyyat nstitutunun müllimi
asefganbarov@ait.edu.az
Azrbaycan Respublikasnn Prezidenti lham liyevin 11 yanvar 2016-c
il tarixli srncamna sasn 2016-c ilin “Multikulturalizm ili” elan
edilmsindn sonra, ölkmizd multikulturalizm anlaynn siyasi, flsfi v
sosioloji baxmdan öyrnilmsin yönlmi müxtlif elmi, akademik, publisistik v s. istiqamtli aradrmalar aparlmaa baland. Bu aradrmalar ümumi
olaraq nzrdn keçirnd görürük ki, sasn, Azrbaycanda v dünyada
multikulturalizm tcrübsinin öyrnilmsi, Azrbaycan multikulturalizminin
spesifik xüsusiyytlri v sas elementlri, milli multikulturalizm modelinin
tblii v s. mövzular hat edir. lbtt, qeyd olunan mövzuda aparlan
aradrmalar, elmi v ya publisistik mqallr v monoqrafiyalar içrisind
sanball srlr d rast glinir, lakin multikulturalizmin srf siyast flsfsi,
siyasi nzriyy, eyni zamanda sosioloji bir reallq kimi empirik qiymtlndirilmsi mslsin glinc, bu mövzuda boluqlarn olduu da nzr çarpmaqdadr. Bu baxmdan, qeyd edilmlidir ki, prof. Etibar Ncfovun “Multikulturalizmin sosial-flsfi thlili” adl monoqrafiyas multikulturalizmi hm
siyasi flsf, hm d sosioloji hadis kimi nzrdn keçirn azsayl elmitdqiqat srlrindn biridir.
Skkiz fsildn ibart olan monoqrafiyada müllif multikulturalizmin
mahiyyti, multikulturalizmin tnqidi, multikulturalizm liberalizm v kommunitarizm yanamas, multikulturalizm siyastinin smrliliyinin ölçülmsi,
Azrbaycan multikulturalizm modeli v s. önmli mövzulara toxunmudur.
Bu resenziyada biz monoqrafiyann n önmli v ölkmiz üçün yenilik tkil
edn istiqamtlrini nzrdn keçirmk istyirik.
Birinci olaraq, qeyd edilmlidir ki, prof. E.Ncfov multikulturalizm anlayn hm sosial hadis, hm d siyasi nzriyy kimi trafl thlil etdikdn
sonra, multikulturalizmi rtlndirn amillri frqlndirir. Bellikl, srd
“eyni razid uzun illrdn bri müxtlif xalqlarn birg yaamalar, ölknin
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corafi mövqeyi, qlobal miqrasiya v immiqrasiya proseslri” multikulturalizmi sosial hadis kimi yaradan obyektiv sbblr kimi çx edir. Müllif
hesab edir ki, yuxarda qeyd olunan amillr nticsind meydana çxm
multikultural v ya plüralist cmiyytin müasir dövrd dövlt siyasti sasnda tnzimlnmsi zrurt halna glmidir. 1 Etnik-mdni müxtlifliyi tnzimlyn digr siyasi praktikalar il müqayisd, multikulturalizm assimilyasiyann alternativi, liberal plüralizmin is inkiaf etmi formas kimi qiymtlndirildiyi müahid edilir.
Qeyd olunmas lazm olan mqamlardan biri d müllifin multikulturalizm il yeni elmi dövriyyy daxil olmu interkulturalizm anlaylarnn qarlql laqlrini thlil etmsidir. Bu mnada qeyd olunur ki, bir çox alimlr
bu anlaylarn eyni mnan ifad etdiyini qbul etslr d, bunlarn arasnda
önmli frqlr mövcuddur:
“...nterkulturalizm multikulturalizmdn frqli olaraq birgyaayla
mhdudlamr. O, hmçinin qarlql tmasa, kommunikasiyaya, dialoqa
xüsusi önm verir.”2
Ümumilikd, interkulturalizmin sosial birliyi daha möhkm qorumas 3 ,
xalqlar bir-birindn ayrb tcrid etmyn siyast olmas, azlqlarn mdni
irsinin dominant mdniyytl eyni sviyyd qiymtlndirilmsi baxmndan
daha smrli siyasi model kimi nzrdn keçirilir. 4 Bu mnada, qeyd
olunmaldr ki, interkulturalizm v multikulturalizm dixotomiyasnn tqdim
edilmsi glckd ölkmizd aparlan aradrmalarda Azrbaycanda milli,
mdni, etnik siyastin interkulturalizm baxmndan öyrnilmsi üçün d
geni imkanlar yaradr.
Multikulturalizmin elmi dbiyyatda tnqidi mslsi d prof. E.Ncfovun trafl thlil etdiyi mövzulardan biridir. Bel ki, müllif mühafizkar saç
tnqid, qadnlarn hüquqlar il laqdar olan tnqid, milli hmrylik tnqidi
v son olaraq mütrqqi tnqidi baxlarn hr birini vvl izah edir v onlara
münasibt bildirir.5 Bzi Avropa siyasi liderlrinin multikulturalizmin iflasna
dair byanatlarna glinc, bunun daha çox immiqrantlarn hüquqlar il laqdar olduuna xüsusi diqqt yetirilir. Bel ki, müllif U.Kimlika v
K.B.Knuta istinad edrk göstrir ki, Angela Merkelin Almaniyada
multikulturalizmin iflasa uradn byan edn sözlrind o, mhz immi1

Etibar Ncfov. Multikulturalizmin sosial-flsfi thlili. Tuna nriyyat, Bak-2020, s. 1920.
2
E.Ncfov. Eyni sr, s. 47.
3
E.Ncfov. Eyni sr, s. 48
4
E.Ncfov. Multikulturalizmin sosial-flsfi thlili, s. 52.
5
E.Ncfov. Eyni sr, s. 33-38
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qrantlarn ölkdki mdni dezinteqrasiyasna sbb olan siyasti nzrd
tutmudur.6
Qeyd edilmlidir ki, multikulturalizmin siyasi flsfd geni müzakir
edilmsinin bir istiqamtini d multikulturalizm liberal v kommunitarizm
yanamas tkil edir. Prof. E.Ncfov bu mövzuya xüsusi diqqt yetirrk,
liberalizm v kommunitarizm yanamasnn mahiyytini açqlayr:
“Liberallar hesab edirlr ki, frdlr v onlarn istklri bu v ya digr
cmiyyt mnsub olmalarndan vvl formalar. Frdlrin subyekt olmalar
yaadqlar icmann mqsdlrini bölümklrind deyil, onlarn azad
faliyyt göstrmlrind, azadlq, brabrlik, qardalq kimi universal
dyrlri mnimsmlrinddir”7.
Baqa sözl, müllif U.Kimlika, C.Roulz v digr filosoflarn fikirlrlrin müracit etmkl göstrir ki, liberalizm yanamas frdi azadlqlar
kollektiv mnsubiyyt qarsnda prioritet msl kimi nzrdn keçirir.
sasn, Ç.Taylorun “tannma siyasti” adlandrd kommunitarizm yanamasna glinc, ilkindn frqli olaraq, burada kollektiv mnsubiyytin
frdi azadlqlardan daha üstün olduu qbul edilir. Müllif mulikulturalizm
kommunitarizm yanamasnn sas müddalarn aadak kimi rh edir:
“Çarlz Taylora gör, frdin xsiyyt kimi formalamas cmiyytd
reallar. Frd yaad cmiyytd onun mnsub olduu mdniyyti, etnikmdni dyrlri mnimsyir v bunun nticsind onun dünyagörüü, etik
normalar formalar, o, subyekt, xsiyyt çevrilir”.8
Demli, aydn olur ki, frdin xsiyyt kimi formalamasnn ilkin rti
qrup hüquqlarnn prioritet msl kimi qorunmasndan keçir. Buna gör d
Ç.Taylor liberal multikulturalizm modelini azlqlarn etnik-mdni kimliklrin neytral münasibt bslmyini v ya azlqlarn mdni müxtlifliyin bigan qalmasn tnqid edir.
Qeyd edilmlidir ki, multikulturalizm siyastinin qiymtlndirilmsindn
ötrü bu siyastin smrliliyinin ölçülmsi olduqca vacib msldir. Prof.
E.Ncfov monoqrafiyann 5-ci fslini mhz multikulturalizm siyastinin
smrliliyinin ölçülmsi mslsin hsr etmidir. Burada müllif diqqti
multikulturalizm siyastinin obyekti olan azlqlarn 3 kateqoriyas üzr xüsusi
indikatorlarn inkiaf etdirilmsi mslsi üzrind cmldirir: 1. Azlqda
olan yerli xalqlar (avtoxton xalqlar). 2. Sonradan ölky glmi milli azlqlar
(alloxton xalqlar). 3. Miqrantlar.9
6

E.Ncfov. Eyni sr, s. 42.
E.Ncfov. Multikulturalizmin sosial-flsfi thlili, s. 56
8
E.Ncfov. Eyni sr, s. 65-66.
9
E.Ncfov. Eyni sr, s. 160.
7
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lk növbd, avtoxton xalqlar üzr 9 xüsusi indikatordan ibart indeks
sasnda müyyn ölklrin multikulturalizm siyasti müqayis edilir. Daha
sonra, alloxton azlqlarla bal multikulturalizm siyasti 6 indikator üzr v
immiqrantlarn hüquqlarn 8 indikator üzr ölçn indekslr tfsilatl kild
nzrdn keçirilir. 10 Müllif qeyd olunan indikatorlara müvafiq olaraq
Azrbaycanda milli, etnik v dini azlqlarla bal hyata keçiriln siyast arasnda paralelliklr aparr, Azrbaycan multikulturalizminin sas elementlrini
göstrmy çalr. Bu yanama ölkmizd multikulturalizm hsr edilck
elmi çalmalarda yuxarda bhs olunan indikatorlar üzr, milli multikulturalizm modelinin smrliliyinin ölçülmsi üçün geni imkanlar yaradr. Bundan baqa, qeyd edilmlidir ki, multikulturalizm siyastinin müllifin tqdim
etdiyi kild ölçülmsi onu göstrir ki, bu siyast sadc siyasi diskurs deyil,
eyni zamanda yani kild hyata keçiriln siyastdir.
Azrbaycan multikulturalizm modelin hsr ediln son fsild multikulturalizmin tarixi köklri göstrilir, multikulturalizmi rtlndirn amillr, bu
siyastin sas prinsiplri, eyni zamanda multikulturalizmin müasir dövrd
dövlt siyastinin trkib hisssi olduu vurulanr. Müllif qanunverici sndlrd ölkmizd yaayan milli, etnik v dini azlqlarn mdni kimliklrini,
ana dillrini v s. xüsusiyytlrini qoruyan qanunlar qeyd edir. Msln,
Azrbaycan Respublikasnn Konstitusiyasnda vtndalarn “Milli mnsubiyyt hüququ” (madd 44, bndlr 1, 2), “Ana dilindn istifad hüququ”
(madd 45, bnd 1, 2) v digr hüquqlarn milli mnsubiyytin qorunmas il
bal olduu nzr çatdrlr.11
Ümumilikd qeyd olunmaldr ki, prof. E.Ncfovun “Multikulturalizmin
sosial-flsfi thlili” adl monoqrafiyas multikulturalizmi hm siyasi nzriyy, hm d sosial hadis kimi sistemli kild aradran tdqiqat sridir.
Monoqrafiyada dünya tcrübsind multikulturalizm siyastinin müqayisli
thlili, bu sahd hyata keçiriln n yeni elmi aradrmalar, eyni zamanda,
Azrbaycan multikulturalizminin saslar mövzular il yaxndan tan olmaq
mümkündür. Bu baxmdan, mühüm elmi v praktik hmiyyt ksb edn bu
monoqrafiyann geni oxucu kütlsi taparaq ölkmizd multikulturalizm istiqamtind aparlan aradrmalarn znginlmsin mühüm töhf vercyini
irli sürmk mümkündür.

10
11

E.Ncfov. Eyni sr, s. 161-171.
E.Ncfov. Multikulturalizmin sosial-flsfi thlili, s. 246.
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“Din aradrmalar” jurnalnn nr qaydalar
Azrbaycan lahiyyat nstitutunun (A) “Din aradrmalar” jurnal Azrbaycan Respublikasnn Prezidenti yannda Ali Attestasiya Komissiyasnn
(AAK) elmi jurnallar qarsnda qoyduu tlblr v beynlxalq standartlara
uyun kild ild iki df nr olunur. Jurnaln redaksiya heytinin üzvlri
Azrbaycanla yana, Türkiy, Rusiya, ran v sveçr kimi ölklrd faliyyt göstrn nüfuzlu alimlrdir. Mqallr veriln ryd ryçilrin anonimliyi qorunur. Ölkmizd v xarici ölklrd faliyyt göstrn bir çox alimin
ilahiyyat, flsf, psixologiya, sosiologiya v digr elm sahlrin dair mqallri çap olunur.
“Din aradrmalar” jurnalnn nr qaydalar aadaklardr:
1. Elmi mcmuy tqdim ediln mqallr AAK-n v A-nin dövri
elmi nrlrin qarsnda qoyduu tlblr cavab vermlidir.
2. Elmi mcmudki mqallr daha vvl nr tqdim edilmmi yeni
srlr olmaldr.
3. Tqdim olunan yaznn vvlind mqalnin adndan sonra müllifin
ad, ildiyi müssis v elektron poçt ünvan göstrilmlidir.
4. Xülas v açar sözlr, n az, 3 (üç) dild (mqalnin yazld dil, rus
v ingilis dillrind) verilmlidir. Xülaslrin hcmi 200-250 sözdn ibart
olmaldr. Hr bir xülasd mqalnin v müllifin ad tam göstrilmlidir.
Xülas v açar sözlr mqalnin yazld dild giridn vvl, digr xarici
dillrd is dbiyyat siyahsndan sonra yerldirilmlidir.
5. Mqalnin müxtlif dillrdki xülaslri bir-birinin eyni olmal v
mqalnin mzmununa uyun glmlidir. Müllifin gldiyi elmi ntic, iin
yeniliyi, hmiyyti v s. xülasd ycam kild qeyd olunmaldr.
6. Mqalnin mtni “A4” formatnda, “Times New Roman” 12 riftl,
yuxardan v aadan 2 sm, soldan 3 sm, sadan 1 sm msaf, 1 intervalla, 1
(bir) nüsxd (hmçinin elektron formas kompakt diskd) olmaldr.
7. “Din aradrmalar” jurnal Azrbaycan, türk, rus, ingilis v rb
dillrind hazrlanm elmi mqallri qbul edir.
8. Mqal elmi drcsi olan xsin ryi il birg mülliflrin özlri
trfindn redaksiyaya (Azrbaycan lahiyyat nstitutu, Azrbaycan, Bak
h., AZ1141, hmd Cmil, 41A) tqdim edilmlidir. lyazma mülliflr
trfindn mütlq imzalanmal v onun redaksiyaya tqdimedilm tarixi
göstrilmlidir.
9. Mqalnin elektron nüsxsi redaksiyann aadak poçt ünvanna
göndrilmlidir: journal@ait.edu.az
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10. Mövzu il bal elmi mnblr istinadlar vacibdir. Mqald istinadlar göstrildiyi yerdn sonra, mötriz içrisind müllifin soyad, nr ili v
shifnin nömrsi ardcl verilmlidir. Ms.: (Bünyadov 2007, 17-21).
gr bir müllifin eyni ild çap olunmu iki v daha artq sri varsa, bu
halda (Bünyadov 2007 (1), 31-36) v ya (Bünyadov 2007 (2), 42-55) kimi qeyd
olunur. Mqalnin sonunda dbiyyat siyahsnda soyad, ad v nr ili göstrildikdn sonra, mötriz içrisind bir v ya iki rqmlri qeyd edilir. Ms.:
(Bünyadov Ziya (2007/1), 31-36) v ya (Bünyadov Ziya (2007/2), 42-55).
11. Mqald n sonda dbiyyat siyahs verilmlidir. dbiyyat siyahsnda göstriln hr bir istinad haqqnda mlumat beynlxalq elmi-tdqiqat
üsuluna v AAK-n tlblrin uyun olaraq, bu formatda verilmlidir: müllifin soyad v ad; nr ili (il); kitab; mqal; simpozium v digrlrinin tam
ad (gr varsa, trcüm ednin ad v soyad); nr yeri; nriyyatn ad.
12. Mqallrd son 5-10 ilin elmi mqallrin, monoqrafiyalarna v
digr etibarl mnblr d müracit olunmaldr.
13. Mqalnin ümumi hcmi 6-15 shifdn ibart olmaldr.
14. Elmi aradrmalarn yazlma üsullarna uyun, beynlxalq standartlara
cavab vern mqallrd giri, ntic v n az, 2 (iki) yarmbalq olmaldr.
15. Müllif mqalnin keyfiyytin, göstriln faktlarn hqiqiliyin v
digr mlumatlara gör cavabdehlik dayr.
16. Hr bir mqald UOT indekslr v ya PACS tipli kodlar göstrilmlidir.
“Din aradrmalar” jurnal 2020-ci ildn AAK trfindn flsf v
psixologiya üzr elmi mqallrin drc olunmas tövsiy ediln dövri elmi
nrlrin siyahsna daxil edilib.
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Publication guidelines for the Journal of Religious Studies
The Journal of Religious Studies is published biannually in accordance
with the requirements of the Higher Attestation Commission under the
President of the Republic of Azerbaijan for academic journals as well as
international standards in this field. The editorial board consists of local as
well as international academics from different countries such as Turkey,
Russia, Iran and Switzerland. Peer reviewers’ anonymity is protected. The
journal publishes articles on religion, philosophy, psychology, sociology and
other fields written by both local and international scholars.
Publication guidelines for the journal are as follows:
1. Manuscripts should be prepared in accordance with the publication
rules of the Higher Attestation Commission (HAC) and Azerbaijan Institute
of Theology.
2. Articles submitted for publication should be a new research that are
previously unpublished.
3. Author’s name, affiliation and e-mail address should follow the title of
the article.
4. The abstract and keywords should be written beneath the author’s
name at least in three languages (English, Russian and the language of the
article). The word count for summaries is 200-250. Abstracts should display
titles of articles and author names fully. Abstract and keywords should
precede the introduction. Translations of abstracts should follow the reference
list.
5. Abstracts written in different languages should be the same as the
original and should coincide with the content of the article. They should
highlight the findings, novelty and importance of the article.
6. The text of the article should be in A4 paper size, Times New Roman,
12 pt font size, with single space. The left margin should be 3 cm and right
margin 1 cm. Top and bottom margins should be 2 cm.
7. Articles can be written in Azerbaijani, Turkish, English, Russian as
well as Arabic and should have one hard copy (electronic forms on CD).
8. The article and the review by an academic expert should be submitted
in person by the author to the editorial office (Azerbaijan Institute of
Theology, Azerbaijan, Baku, AZ1141, Ahmad Jamil 41A). The author should
write the submission date and sign the paper before submission.
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9. Articles should be sent to journal@ait.edu.az.
10. Citations should be given in brackets indicating author’s surname,
publication date and pages, e.g. (Bunyadov 2007, 17-21).
If an author has two or more works published in the same year, the
citations will be given as follows: (Bunyadov 2007 (1), 31-36) or (Bunyadov
2007 (2), 42-55). Authors should note 1/2 in brackets after the the surname,
name and year of publication in reference list, e.g. (Bunyadov Ziya (2007/1),
31-36) or Bunyadov Ziya (2007/2) 42-55).
11. Reference list should be written at the end of the article. It should be
arranged in accordance with Higher Attestaion Comission requirements:
Author's surname and name; publication year; book; article; full name of the
symposium or other events (name and surname of the translator); publishing
house; publisher’s name should be indicated.
12. Articles should refer to scientific articles, monographs and other
reliable sources of the last 5-10 years.
13. The total volume of the article should be 6-15 pages.
14. Articles should include introductions, conclusions and at least two
chapters.
15. Authors are responsible for the quality, authenticity and other issues
concerning articles.
16. UOT and PACS numbers should be included.
As of 2020, the Journal of Religious Studies was included in the list of
recommended philosophy and psychology publications approved by the
Higher Attestation Commission under the President of the Republic of
Azerbaijan.
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“Din Aratrmalar” Dergisi Makale Yazm Kurallar
Azrbaycan lahiyat Enstitüsü`nün (A) “Din Aratrmalar” dergisi
Azrbaycan Cumhurbakanl Yannda Ali Attestasiya Komisyonu`nun
(AAK) süreli akademik dergiler için belirledii ölçütler dorultusunda ve
uluslararas standartlar uyarnca ylda iki kez yaynlanmaktadr. Derginin
yayn kurulu üyeleri Azerbaycan, Türkiye, Rusya, ran ve sviçre'de çalan
etkili bilim adamlardr. Makalelere ilikin deerlendirme raporlar derginin
hakem kurulu tarafndan yaplmaktadr. Makaleyi deerlendiren hakem
kurulu üyelerinin isimleri Derginin yayn ilkeleri gerei gizli tutulur. A Din
Aratrmalar dergisinde ilahiyat, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve b. alanlarda
yerli v yabanc akademisyenlerce yazlan makaleler yaynlanmaktadr.
“Din Aratrmalar” dergisinin makale yazm kurallar öyledir:
1. Dergi için takdim edilen makaleler Azerbaycan Cumhurbakanl
Yannda Ali Attestasiya Komissyonu`nun (AAK) süreli bilimsel yaynlara
ilikin yönergesinde belirtilen ölçütler ve Azerbaycan lahiyyat Enstitüsü`nün
makale yazm kurallar uyarnca hazrlanmas gerekir.
2. Basm için dergiye takdim edilen akademik çalmann daha önce hiç
bir dergide yaynlanmam olmas gerekir.
3. Makalenin ilk sayfasnda makale ad, yazar ad, çalt kurum ve
iletiim bilgisi (e-mail ve ya telefon) belirtilmelidir.
4. Makalenin özeti ve anahtar kelimeleri (biri makalenin ve özetin yazld dil olmakla) en az 3 (üç) dilde (makalenin yazld dil, Rus ve ngilizce)
olmaldr. Özetlerin 200-250 kelime civarnda olmas gerekir. Her üç dildeki
özetde yazarn ad v soyad açkca belirtilmelidir. Ayrca, makalenin yazld
dildeki özet ve anahtar kelimeler makalenin giri bölü-münden önce, yabanc
dildeki özet ve anahtar kelimelere ise makalenin sonunda kaynakçadan sonra
yer verilmesi gerekmektedir.
5. Makalenin yabanc dillerdeki özetleri konu gerei ayn içerikde
olmal, konuya ilikin aratrmann önemi ve yazarn aratrma sonucu geldii
sonuç ve iddialar ana hatlaryla özet ksmnda açkca belirtilmelidir.
6. Makale metni “A4” formatnda, “12” ölçütlü harflerle, yukardan ve
aadan 2 sm, soldan 3 sm, sadan 1 sm aralklarda, 1 sm boluk braklarak,
“Times New Roman” yaz karakterinde olmaldr.
7. “Din Aratrmalar” Dergisi Azerbaycan, Türk, Rus, ngiliz ve Arap
dillerinde bilimsel yayn yapmaktadr.
8. Makale akademik karyeri olan bir akademisyenin makaleye ilikin
raporu ile birlikte yazar (yalnz yerli akademisyenler) tarafndan editörlüye
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(Azerbaycan lahiyat Enstitüsü, AZ1141, Ahmed Cemil, 41A, Azerbaycan,
Bakü) ulatrlmas gerekir.
9. Ayrca makale derginin e-posta adresine (journal@ait.edu.az.) gönderilmesi icab eder.
10. Makalede konuya dair temel kaynaklara referansta bulunmak esastr.
Makalede referansta bulunulan kaynaklar metin içinde parantez açlarak önce
müellifin soyad, sonra basm tarihi ve sayfa numaras belirtilmelidir. Örnein: (Bünyadov 2007, s. 17-21).
ayet, bir müellifin ayn tarihte baslm iki ve daha ziyade eseri varsa, bu
durumda kaynaklar basm tarihinden sonra ikinci bir parantez içinde 1, 2 ve
ya 3 diye belirtilmelidir. Örnein: (Bünyadov 2007 (1), 31-36) veya
(Bünyadov 2007 (2), 42-55).
11. Makalenin sonuna kaynakça eklenmelidir. Kaynakça uluslararas
ölçütler esas alnarak ve AAK-n kurallar ve artlar gereince u ekilde hazrlanmaldr: Müellifin soyad ve ad; parantez içerisinde eserin basm tarhi
ve eer bir müellifin ayn tarihde iki ve daha fazla eseri baslmsa, yaplan
numaralandrmalar belirtilmeli; ardndan kitap; makale; sempozyum ve
dierlerinin tam ad (eer varsa, çevirenin ad ve soyad); bask yeri ve yayn
evinin ad belirtilmelidir. Makaleler trnak içinde ve dergide yer ald sayfa
aralklar gösterilerek belirtilmelidir.
12. Makalede konuya ilikin son 5-10 yln ilmi çalmalarna (makale,
kitab ve sempozyum bildirileri) ve temel kaynaklara referansta bulunulmaldr.
13. Makale metninin toplam sayfa miktar 6-15 sayfa civarnda olmas
gerekmektedir.
14. Makale, ilmi aratrmalarn yazm ilkeleri ve uluslararas standartlar
uyarnca özet, anahtar kelimeler, bir giri, bir veya iki alt balk, sonuç ve
kaynakça ksmndan olumaldr.
15. Yazar makalenin nitelii, bulgu ve önerilerin özgünlüü, aratrmann
önemini gösteren sonuçlar, kuram ve uygulamaya yönelik öneriler açsndan
elde edilen verilerin orijinalliini taahhüt etmeli ve bulgularn dier aratrmalarn bulgular ile uyumu veya farklln açk bir ekilde ortaya koymal ve
temellendirmelidir.
16. Her bir makalede UOT indeksler veya PACS tipli kodlar gösterilmesi
gerekir.
"Din Aratrmalar" dergisi, 2020 ylndan itibaren, Azerbaycan Prezidenti
yannda Ali Attestasiya Komissiyas tarafndan felsefe ve psikoloji ile ilgili
bilimsel makalelerin yaynlanmas için önerilen süreli yaynlar listesinde yer
almaktadr.

