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Ortaçağ lslôm Aleminde Ten k idi Tari h T elôkkisi 

Z. V. TOGAN 

Thukydides ve Polybios devirlerinde tarih için bir felsefi sistem vü.:-uda ge 
tiritmiş ise de hristiyan Bizans ve Islam devirlerinde tarih sahasında kelimenin 
tam manasiyle bir irticai vaziyet, dini teokrasi telakkisi ve teoloji ruhu hakim 
olmuştur. 

Elbette İslam teolojisinin inkişafı Hıristiyanlığınkine nisbeten biraz başka 
yol almıştı. İs lam teolojisi de Allahı, istediğini yapan (facal !ima yaşa') bir padi
şah (melik) olarak tanıyor ve kadere inanıyorsa da, Allahın iradesi hususunu 
tarihte <sebep ve sebeplenme-. kanunu ile bağdaştıran bir formül bulmuştu. 
Çünkü Islamiyetİn hakim mezhebierine göre her şey Allahın "iradesiyle vücuda 
geliyorsa da, Allah her şeyi muayyen bir kanuna göre yapmak "adeti, ni icad 
etmiştir. Bu icad onun kendi iradesinin neticesi olmuşsa da, Allah o adeti ko
lay kolay terketmiyor ve · Kur' an'da da ( XLVII,23 ) " Bu Allahın ·yolu
dur, sizden önce böyle olmuştur ve Allahın yolu hiç değişmez, deniliyor. Bu 
gibi ayetlerden dolayı bazı İslam mezhepleri Allaha kendi vaz'ettiği kanunlara 
bağlı, hatta . onun esiri nazariyle bakmışlardır. Bazı İslam mütefekkirleri. de Al
lahın iradesini · meşrutiyetçi bir . hükümdar gibi kendi kendisini bir kanuna tabi 
kılması gibi · anlamışlar ki, Hegel'in fikirlerine, yani insan cemiyetinin kendi hür
riyetini tahdid ederek kendi refahını temin edebildiğine dair fe sefesine benzer. 
lslamiyetin bu prensibi, tabiatçilere olduğu gibi, tarihçilere de "Allahın sünneti, 
ni, yani sebep ve müsebbeb bağlıliğı kanunlarını aramak hususunda geniş im
kanlar açmıştır. Buna rağmen islamlar, diğer birçok ilimlerde, bilhassa tıp, fel
sefe, riyaziyat, coğrafya ve heyette yunanca eserleri tercüme ederek onlara 
Hindlilerden ve saireden .öğrendiklerini eklemiş~er v~ kendi tecrübelerine da
yanarak bu ilimlerde terakkiler elde etmişlerdir. Fakat tadh sahasında tarih 
felsefesini aksettiren eski Yunan ve Roma eserlerinden hiç birisi arapçaya. ter
cüme edilmemiş, mesela Thukydides, Polybios ve Tacitus'un eserleri - şimdiki 

bilgimize göre - İslamiara meçhul kalmıştır. 
Arapların tarih telakkisi İslamdan evvelki Arap ve İran rivayetlerinin tesiri 

altinda inkişaf etmiştir . Fakat bu rivayetler tarih değil hikaye (sage) ve destan 
idiler. Az sonra Araplar kendi fütfihiitları dolayısiyle kronik tarzında "fütuhat, 
kitapları yazmağa başladılar. Bu eserlerde ·onlar halis Hikayeci tarih · tarzını ta- ( 
kib ettiler ve tarih felsefesiyle hiç te meşgul olmadılar.. Fakat diğer taraftarı 

1
/ 

Peygamberden rivayet olunan hadislerin doğru olup olmadığını tesbit etmek >ı

zarureti hasil oldu ve bu yoldaki çalışmalar neticesinde "hadis tedkiki metodu, 
demek olan «Usul-i hadis> ilmi vücuda geldi ve inkişaf etti.' İşte bu yolla, 
J ohan n e s F ü c k ' ün tavsif ettiği gibi, Araplarda rivayetlerin tenkidi metodu 
iş lendi ve ye:deşti. 

Bu metod Taberi gibi ta,rihçiler için, klasik şeklini alan rivayetleri toplamakta 
esas oldu. Mamafih İslam alimleri arasında tarih yazışında muayyen ·metod ta
k ib edenler. de olmuştur. İbn Haldun'la meşgul ol.an muasır alimlerden Nichol-
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son ve Fischel gibilerin iddiaları hilafına olarak tesbit etmek lazım geliyor ki 
Islam ·dünyasında ilmi tenkid kaidelerini vaz'etmek işi lbn Haldun'a munhasır 
kalmamıştır. Bilakis t~rih tenkidinin esas kaidelerini vaz'etmekte lhn Haldun'a 
nisbeten çok ileri giden bazı münferid alimler olmuştur. Bunlar tedkik olunur
ken İbn Haldun ancak bu mevzu üzerinde çalışanların bir nazariyatcısı ve bir 
içtimaiyatçı olarak kalmaktadır. 

Bu problemlerle uğraşan nadir alimler meyanında Ab u' 1 - Ray b an a 1-
b ır ün ı gelmektedir. · Bu zat. tarih ' meselelerini aydınlatmak yolundaki çalışma
larında arkeolojiye, hatta jeoloji ve iktisadiyiHa ehemmiyet vermiş, tarihi hadi.:. 
selerin tasvir işine efsaneleri karıştıranlara karşı şiddetli !isan kullanmıştır. O 
kendisi din ile dünyayı ikiz (tev'em) telakki etmiş ise de tarihi meseleleri dini 
ve milli hislere kapılmadan tarafsız tedkik etmek gerektiğini yazmıştır. ~ind 
medeniyetinin tarihini de bu esaslara göre tertib etmiştir. Al-Birunı, tarih felse
fesine ait fikirlerini müstakil bir eserde toplamamıştır veya her halde onun böyle 
bir eseri bize kadar gelmemiştir. . 

Al-Birünl'ye göre tarihi hadiseler şu veya bu dine salik münferid şahısların 
telakkilerinin fevkına çıkan umumi prensipiere ve kaidelere göre aydınlatılmalıdır. 
Ona göre muhtelif ilimler beşeriyetin hayati ihtiyaçlanndan neşet etmiştir. In
sanların iktisadi hayatı ".tabil muamele, (al-m<amalat al-:tabi<iya, yani tabii ikti
sad) ve "vaz'i muamele, (al-mu'a!flalat al-vaçl<iya, yani para iktisadiyatı) usu
lünü doğurmuştur. Iktisadi meselelerio tanzimi riyazi ve tabii ilimiere dayanır. 
İnsanların başka ihtiyaçları tıp, musiki, mantık, lisaniyat ve edebiyat ilimlerinin 
meydana gelmesine sebep olmuşdur. Al-Bhünl'ye göre, arzın hayatı gibi, beşe_riye
tin de, mebdeini .tesbit etmek imkan haricinde olan tarihten önceki hayatı var
dır. Arzın hayatı kütüb-i mukaddesenin metinleriyle değil, onun (arzın) kendi 
tabakalarında husule gelen değişikliklerin tedkikiyle öğrenilebilir. Bu tabaka
larda taşların ve toprağın şekillerindeki farklan nasıl öğreniyor ve bu vasıta 

ile arzın bidayette erimiş bir madde halinde olduğunu, hararetİn tesiriyle her 
türlü şekil almış olduğunu ve arzın soğuması nisbetinde bu tabakaların . biri 
diğerinden farklı olarak ayrılmış olduğunu tesbit ediyor ve yerin hayatındaki 

inkılapları, tabakalarında bulunan midye kabukları (a?an al-simak) nı tedkikle 
öğreniyorsak, beşeriyetİn hayatındaki değişmeleri, inkılapları da eskiden meskun 
olup da sonradan bırakılan şehir ve kasabaların harabelerinde kalan .asar
dan ve eski mezarlarda bulunan eşyadan öğreniyoruz. Al-B1rünl'ye göre, ar
zın geçird~ği inkılaplar neticesinde sıcak ınıntakalar soğuk, yahut bilakis so
ğuk ınıntakalar sıcak olmuş ve insanlar da ona göre vatanlarını değiştirmişler
dir. Blrunl, al-Cevahir ve Tal)dld nihiigiit al-amiikin nam eserlerinin önsözlerinde 
insan camiaları arasındaki içtimai mühasebetlerin nasıl husule geldiğini tasvir 
etmiştir. "Tabii iktisad, dan "para iktisadı.., na intikal yoluyla insanlar arasında 
sınıf farklari, bir taraftan iktisadi tahakküm, diğer taraftan borçlanma ve esaret 
zuhur etmiş, insanlar arasında yüksek ve aşağı tabakalar, meydana gelmiş ve 
iktisaden zaif tabakalar ortaya çıkmıştır. İdare edici tabakalar, siyasi vaziyetle
rini bu yeni şartlara göre meydana gelen sınıf farkiarına uydurmak mechuriye
tinde kalmışlar ve Allah tarafından kendilerine verilen idare vazifesini ifa ede.: . 
bilmeleri için sınıflar arasında bir muvazene husule getirmek yolunu tutmuşlardır. 

· Sosyal tabakalarimaları pek · vazıh bir surette tebarüz ettiren al-Birunl, geç
miş zamanları tedkik ederken, tabii ve iktisadi arniliere beşer hayatında böyle 



D00055c1s1-4y1953.pdf 01.02.2010 12:12:11 Page 29 (1, 2)

45 

bir hakim · rol ' atfedişiyle, muasır pozitivist ve materyalistterin önderi telakki 
olunabilir. Fakat o tarihte insanın kendisini ve onun tarafından yaşatılan hayatı 
da medeniyetlerin inkişafında amil olarak tanıyor ve bu itibarla tarih muasır hü
manistler gibi anlayan bir alim olarak ortaya atılıyor. Al-Birünl tarihte ideale 
de bir amil sıfatiyle yer ayırdığından muasır ·idealistlerin de önderi sayılabilir. 
Al-Birüni medeniyetlerin durmadan inkişaf etmekte olduğuna inanıyor. O ken
pisinden evvel yaşıyan Buharalı ·coğrafyacı Ceyhani'nin zamanında ilmin Yu
nanlı Ptolemaios'ın zamanına nisbeten çok büyük inkişaf kaydettiği gibi, kendi 
zamanındaki ilim ve irfanm Ceyhan! zamanına nisbeten daha fazla ilerlemiş oldu
ğunu tesbit etmiştir. Bu münasebetle o, kendisinin yaptığı işlerle,· Ptolemaios 
zamanında dağınık kalan fikiı ler-in muayyen bir sistem şeklini almış olduğunu 

ve bu sayede önce iyzah edilemeyen bir çok coğrafi meselelerio kendi zamanında 
bir hal yolunu bulduğunu ve ilmin bu keşifler sayesinde eskisine nisbeten kıyas 
kabul etmez bir şekilde tekamül etmekte olduğunu anlatmıştır. 

Al-Birün1 gerçekten büyük bir idealistdi. O ahlaki telkinterin insanın hayatı 
üzerinde müessir olduğuna inanıyor. Ona göre insan, tabiatı itibariyie anarşiye, 
kötülüğe ve pisliğe mütemayildir; fakat insan ancak kendi kendisini zorlıyarak 
ve şuurla fedakarlık ederek, kendisini iç ve dış temizliğe, zahmet ve meşakkat
lere katlanmaya alıştırarak saadete erişebiliyor. 

Tenkid usulünde al-Birünl, her şeyden evvel mukayeseyi ele alıyor. Ona gö
re türlü kaynaklardan elde edilen haberlerde doğruyu yanlıştan ayırmak için en 
iyi yol her hangi bir habere hemen · inanmamak, bilakis onu şübhe. altına almak, 
ihtiyatla bakmak ve bu haberler arasındaki ifade farklarından ve tezadlardan 
istifade ederek hakikati bulmaktır. Al-Birünl'nin iktisadi düşüncelerinin, İslam 
aleminde tesiri görülen neupythagorist Bryson'dan 1) müstakil olduğu aşikardır, 
Fakat siyasi düşünceleri Aristo'nunkiyle aynı gibidir. Ona göre muhtelif . kavim 
ve kabilelerden müteşekkil olan insan camialarını, arada temayüz eden bir ka- . 
bile ve bu kabileyi de arasından temayüz eden şahsiyetleri, idare eder. Bunlar 
da zamanla sülale teşkil ederler. Kabile ve _ zümrelerin başında bulunarak hü
kümdarlığa yükselen şahsiyetler kendilerini asil bir menşe'den gelmiş göster
mek için tarihleri kendi isteklerine göre uydurur ve uydurturlar. Al-Birünl, · al
Cavahit: mukaddimesinde bu gibi iddiaları tenkid süzgeçinden geçirmektedir. 
Hakikatler üzerine din ve mezhep taaasubu neticesinde çöken karanlıkları aydın
latma yollarını Kilab ma li' l-Hind'inde göstermiştir. 

Al-Birünl, akA§.lir al-baqlga'sinde (metin s. 13-41), tari hı · hayatın mebdeine 
daİT mutalaalarında, milletierin dini rivayetlerini ve kronoloji başlangıcı mesele-

. lerini akla uygun şekilde ele almanın· lüzumundan bahsederken hakiki bir ras
yonalist olarak ortaya çıkmaktadır. O,· Tevrat ve İncilin ibrani, yunani ve sür
yani metinleri arasındaki farkiara ve hatta masara'lara işaret etmektedir. Kur'
anda zikredilen Zü'l-karneyn meselesi dolayısiyle bunun Makedonyalı Filip'in 
oğlu Aleksandros'dan ibaret olduğunu itiraz kabul etmez biı: hakikat olarak kabul 
etmektedir. Ye'cı1c ve Me'cüc ve onlara karşı kurulan "Sed, hakkındaki riva
yetleri Al-Birünl, sadece birer efsane olarak vasıflandırılıyor: Kur'an, diyor, bu 
duvarı muayyen cnğrafi mevkide mevcut real bir şey olarak kaydetmemiştir. 

1) M. P 1 e s s n e r {Der Oikonomikos aes Neııpythagoreers Bryson una sein E inflass aaj ai e 
islamische wi:ssenschaft, Heidelberg, 1928) ai-Blrüni'nin iktisadi düşüncelerinden habersiz oldug-undan 
bunun Bryson ile münasebeti olup olmıyacag-ı meselesine hiç temas etmemiştir. 
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Kafkasyadaki Derbenci'in bu Ye'cüc u Me'cüc Seddi ile hiç bir ınünasebeti 
yoktur. Çünkü bu duvarın şimalinde yaşıyan kavimlerden Bulgar ve Suvar 
Türklerinin şehadetiyle böyle acaip kavmin ve öyle bir duvarın o taraflarda 
bulunmadığı tesbit edilebiliyor. 

Al-B'lrünl diyor ki, "tarihte hakikati meydana çıkarmanın yolu akılla istidlal 
ve görüp hissedilen şeylerle mukayesedir. Fakat insan tarihinin ilk devirlerine 
dair bilgiler, ekseriya milletierin dini rivayetlerine dayandığindan, bu meselede 
tarihçiler daima müşkülatla karşılaşmaktadırlar. Bu vuzuhsuz hallerde hakikate . 
yakın bir netice elde etmek için yegane yol rivayetlerin mukayese usulüne tabi 
tutulmasıdır. Kendini hakikatıere karşı gözleri kapayan itiyatlardan uzak tutmak, 
taassuptan ve şovenlikten uzak bulunmak, kendini körleten hislerden ve egoizm
den üstün tutmaktır. Bu ise gerçekten müşkül bir yoldur. Çünkü bu haber ve 
rivayetler kısmen uydurma şeylerle karışık bir halde olmakla beraber, diğer 

taraftan bunların bir kısmı hakikate uygundur, yahut hakikat olmaları muhte
meldir. Bu cihetten hakikat ile yalanı ayırmak zor oluyor. Şu halde benim (Al
Bhünİ) tarafıından gösterilen yol (yani akılla ist idlal, mukayese ve tarafsız tenkid) 
hakikate erişmek için yegane yoldur. Bir insanın hayatı bütün milletierin tari- · 
hinden kat'-ı nazar tek bir milietin tarihini dahi bu şekilde tenkidle gözden geçir
rneğe kifayet etm.iyeceğinden biz ancak kendimize en yakın ve iyi malum olan . 
hadiseleri ele alan ve tenkid süzgecinden geçiren vukuf sahibi ve Itimada şayan 
kimselerin k ontrolüne tabi tutabiliriz, bütün diğerlerini ise bir tarafa bırakırlz,. 
Al-Birünl'nin, aynı hadiseler hakkında söylenen rivayetlere karışan uydurma ve 
tahrifierin zuhur sebeplerini anlatırken bunun ruhi taraflarını göstermesi, bu mü
ellifin zamanı için çok şayanı dikkat bir keyfiyettir. 

İslam tarihçilerinden kaynaklar tenkirlinin arneli yahut nazari cihetleri ile 
meşgul olanların başlıcaları şunlardır: AI-Birüni'in muasırı olan 1 b n. M i s ka 
vayh, lbn-Sa ' id al-Magribi (öl. 1270), R eş l d al-din al-Tabib (öl. 
1217), T ae a l-din al-Subuki ((öl. 1370), Mul}y al - din ai - Kaf i yaci 
(cs~rini 1462 de yazmış), Şam s a 1- d i n a 1- Sa b av i (öl. 1499). Bunlardan 
Reşid al-din, ilmi eserlerinde içtimai ve iktisadi mevzulara çok yer ayırmıştır. 
Mul}y al-din al-Kafiyeci ise, al-mulJiaşar al-mufld fl ' ilm al·tarilj nam eserinde 
(Ayasofya 3402) metod bilgisinin nazariyeleri ile etraflıca, fakat muvaffakiyet 
elde ederneden uğraşmııJtır. 

Islam aleminde tarihin, tenkid esasında öğrenilmesi gerektiği fikrinin baş 
mürevvici sayılan alim 1 b n Ha I d t1 n 'dur. Bu zat arapların rivayetçi tarihine . 
bir nevi pragmatik brensipler sokmağa ve tarihi tekamülün kanunlarını tesbit 
etmeğe çalıştı . İbn Haldun'un, iktisadi münasebetlerin de~işmesini tarihi hadiselere 
esas telakki eylemesini ve içtimaiyata aid tedkıkatına göçebe unsurunu da idhal 
eylemesini, Barthold'un zannettiği · gibi, bu alimin eski Yunanlılardan temamen müs
takil olarak elde ettiği tetebbu neticeleri olarak kabul etmek doğrumudur, bu 
hususta kat'i bir şey söylenemez. Herhalde Watter Fischel'in bu mevzua ait mü
talaalarında serdettiği gibi 1), bu büyük alimin Akdeniz mıntakalarında maceralarla 
dolu hayatını etraflıca öğrenmek bu mevzuun aydınlahlması yolunda atılan ciddi 
bir adımdır. İl::!n Ha~dun her halde bu mevzuun ancak nazariyatını işlemiş, fakat 
bunları kendi tarihi tedkikatına layıkiyle tatbik edememiştir. 

1) Semiflc ô.nd Oriental Studies University of California, Vol. Xl, 1951, p. 103 v. d. 
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' (' <\, ·, q..- 1 
Ben qurada İbn Haldun'un m. asırı olan iranlı ali ~u 1) amma d B. 

İ b ra h 1 m M u h a m m ad a 1 -I c i'tlen bahsedeceg-im ki, m'eşhur ismiyle Şams 
al-İci'dir. Bu~ zat 1397 de TuQ{at al-faqlr ila sii/.ıib al-sarlr . adında bir eser te'
Iif etmiŞtir. ıd, tarih felsefesine, metodiğine ve kavimler kronolojisine tahsis 
ettiği bu eserinde, tarih tenkirlinin kaidelerini • İbn Haldun'un aksine olarak
ameli tatbikatı bakımından tesbit etmiştir. 600 sayfa tutan bu eserin yegane nüs
hası Yeni Cami Hadice Turhan Sultan kütüphanesinde ~31 nurnarada mahfuz bu
lunmaktadır ki, şimdi Kongrenin elyazmalar sergisinde umumun istifadesine konul
muştur. Bu eser gösteriyor ki, İbn Haldun tarih tenkidi kaideleri vazeden yega
ne müslüman alim olmamış, bilakis XIV. asir sonunda Akdeniz ınıntakasında ve 
Ortasyada bu sahada çok ·ciddi ye intensiv bir fikir faaliyeti olmuştur. Şam s 
lci'nin ismi ancak · İslam kitabiyatçılarından Bağdadlı İsmail Paşanın eserinde 
(1,255) zikredilmiştir; şimdiye kadar başka hiç bir yerde bu alimin ismine tesa
düf etmedim. Şams Id, büyük teolog ' Aduçl al-din at-fci'(öl. 1355, bk. Brockel· 
mann, GAL, Suppl. ll, 287·93)'nin talebesi ve meşhur Kur'an tefsircisi Arşad 
al-d1n al-Ni'r[zi'nin yeğenidir. Şams lci için, tabii ve riyazi ilimlerde al-Birunl 
ile 'Açiud al-din al-id, felsefede de Şihab al·dln al-Suhravardl baş otoritedirler. 
O aynı zamanda al-Gazzali ile lbn-Miskavayh'in de taraftarıdır. Al-Birunl'nin 
~/-Aşar al-biiqlga'sj ona, Tul.ıfat al-faqlr'in bazı kısımlarını vücuda getirmekte 
nümune olmuştur. id bu eserinde, etnografyaya ve kendi zamanına kadar getir
diği tarihe, başda Yunan felsefesi olmak üzere, felsefeye yer ayırmıştır. Tarih
ten o, llhanlılar hakimiyeti devrini ele almış ve büyük tarihi şahsiyetlerden Te
mür'ün şahsiyetini tavsif etmiştir. Kitabının sonlarında, İslam ülkelerinde tatbik 
olunan devlet idaresi sistemlerine ve hatimesinde Temür'e çok yer ayırmıştır. 

Kitabın en mühim kısmı, "tarih ilminin mebadi' i ve haberlerin tenkidi kriter
yumu, (Mabadin ' ilm-i'l-tarih va mi'yaru naqdi'l-a\}bar) unvanını taşıyan altıncı 
babı (vr. 40 a- 70 b, yani cem'an 60 sayfa) dır ki, aşağıda gösterilen 12 fasla 
ayrılmışdır: 

1 - "Haber, mefhumu ve onun tarifi, 
2 - Haberlerin itimada şayanlık derecesinin tayin yolları, 
3 - Habe~leri kabul yahut redetmekte dayanılacak esaslar ve haberlerin 

bu bakımdan tasnifi, 
4 - Tarihçiyi haberler hakkında · müsbet veya menfi hükümlere götüren 

amiller, 
5 - Haberler arasındaki tezad ve "rivayet tarzı, (manqül); haberlerle "akla 

uygun,, haberler (ma'qül) arasında görülen tezadlar, 
-6 - Tezad halindeki haberlerden birini tercih etmenin kaideleri, 

7 - "Rivayet tarzındaki haber, in fevkattabia sahası için ehemmiyeti, 
8 - "Akla uygun haberler, in insan aklı ile ihatası kabil madde ve hadise

ler için ehemmiyeti, 
9 - Haberleri -tenkid etmenin prensipleri, 

10 - Insan ömrü hakkında al-Birünl•nin mutalaalarının tahlili, 
ll - Kazılarda bulunan uzun ve büyük kemiklerin kablettarih insana atıf 

keyfiyetinin itimada şayan olup olmamçsı meselesine dair mutalaalar, 
12 - Müellif tarafından istifade edile~ kaynaklar ve şayanı itimad otoriteler. 

Müellif eserini, önce 1381 (h. 783) te telif etmiş (vr. 79 a), o zaman bir çok 
kıyınetdar e·serleri, o cümleden al-Birünl'nin nushaları bize kadar gelmemiş olan 
bazı eserlerini elinde bulundurmuştur. Fakat eserini, ancak TernUr zamanında, 
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kendi memleketindep uzak yerde "gurbette, ve evvelce istifade ettiği kitaplar
dan uzak bir yerde itmam etmiştir. Ihtimal o da, bir çok diğer Önasya ve İran 
alimleri gibi, Temür tarafından Semerkande ve Türkistamn diğer şehirlerinden 

birine götürülmüştür. Her halde müellif eserini, dikkati çeken yeni şerait altın

da işleyip bitirmiş, "büyük bir devrin nimeti, yani Temür devrinin mahsulü 
olarak göstermiştir (97 b). 

Muasır iki büyük alim olan Şams Id ile İbn Haldun, biri diğ~rinden haber
siz aynı inevzu üzerinde çalışarak yekdiğerini ikmal etmişlerdir. id, çapı kendi
sine nisbeten daha büyük olan lbn Haldfin'a ·hemen hemen meçhul kalan al
Bhüni'nin büyük tesiri altında kalmıştır . . Bu cihetten onun dünya görüşü garp
teki asırciaşma nisbeten daha serbest olmuştur. Gerçi o, iyi ve kötü ruhların 
Mfitezilelerce inkar edilmesini Yunan feylesoflarını taklid gibi göstermiş ve bu 
feylesoflara isnad ettiği mafevkattabianın inkarı keyfiyelini inkarı bir "l).amaqat, 
tesmiye etmişse de, Arzın küre şeklinde olması, küsüfda Yer üzerine Ayın gölgesi, · 
husüfda Ay üzerine Yerin gölgesinin aksetmiş olması, yıldırım ve gök gürültüle
rinin de, mahiyeti tabiat bilginleri tarafından tamamen aydınlatılmış tabii hadi
seler olması gibi bedibeleri inkar eden ülemayı ve "Kur'anın harflerini yiyenler, 
diye tavsif ettiği Kerramileri kötülemekte, Gazzali ve Şihabeddin Sühr~verdi (ki 
bunu her vakit sadece "Şeyh, diye zikreder)'den çok ileri gitmiştir. O aklın 

eremiyeceği işler hakkında "semavi kitaplar, ın rivayetlerini "ehemmiyeti haiz, 
buluyarsa da hislerimizle öğrenip bildiğimiz zahiri aleme ait mevad ve haqise
.lerin ancak tabii ve riyazi ilimlerin· kaideleri ile anlaşılır bir şekilde kurulmuş 
olduğunu ve bu sahada semavi kitapların akla uygun olmıyan haberlerinin tabii 
ve riyazi ilimierin nizarniarına göre te'vil edilmesi gerektiğini söylemiştir. Tabiat 
ilimleri sahasındaki her yeni inkişaf ve yeni keşif "Kütüb-i n'ıukaddese, rivayet
lerinin yeniden te'vilini iycabettirmektedir. Şams lci, seyyarelerden bazılarının Arz
dan on defa büyük yahut küçiik olduğunu, Güneşin Arza nisbeten 166 defa bü
yük olduğunu ve "ecram-ı ulvlye, (semaviye) üzerinde sayısını ancak Allahın 

bileceği mütenevvi canlı mahlfiklar yaşamakta olduğunu, tabii ilimierin elde etti
ği bilgiler olatak kaydeder. "Arzın hareketi yahut hareketsizliği, (Risiila fl 
Q.araka art! va sukünilıa.) isminde bize kadar gelmiyen bir eserinin unvanından 
istidlalen, al-Birün1 ile üstadı Abü Naşr İbn <Iraq için varid olduğu gibi, 
kainatı böyle geniş anlıyan Şams id için de, tekmil bu hudutsuz sema aleminin, 
onun küçücük bir cüz'ü olan Arz etrafında dönmekte olduğuna ihtimal hiç inan
mamıştır diyebiliriz. Tekmii kainatın küçük bir seyyare (Arz) etrafında dönmesi 
akıl . işi değildir diyerek buna karşı hayranlığını belirtmiş olması bizi böyle bir 
tahmine sevkedebilir. Arza nisbetle güneşin cesameti hakkındaki bilgisini, diğer 
İslam alimleri, mesela Gazzali ve İbn Ruşd gibi 1) , Şams lci de eski Yunan alim
Ierinden, Hipparchos, Galen (Calinus) ve Ptolemaios (Batlamyus)'dan almıştır; 
böyle olduğu halde o, Kainatın hudutsuz genişliğini kendi bilgile~i ile ihata et
miş olduklarını iddia etmeleri ve bilgi ötesi dünya hakkında semavi kitaplarda 
verilen haberlerin hakikatine inanmamaları dolayısiyle Yunan feylesoflarını, "m ah- . 
dud insanlar, diye vası.flandırmakta ve . bunları da Islam aleminde "Kur'an''ın 

1) Gazzal\', Taha/ut al-fulii.si/a , Mısır tabı İ303, s. 22 ve İbn Ruşd, Tahafut al-ta}ıiifut, Maurice 
Bouyger neşri, Beyrut 1930, s. 207; bu son eserde Güneşin Arza nisbetle biiyüklüJtü, Ptolemaios'da
(A/magest, .V-16, ed. Heiberg. Bibliotlıeca Teubneriana, 1, 427-9) olduJtu gibi "takriben 170 defa, 
olarak gösterilmiş, fakat eserin bir yazmasında (bak: ·aynı eser, 207. sayfa, haşiyede) 166 defadır. 
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harflerinden ileri gidemeyen" yani hakiki manasını idrak edemiyen Kerrami ·mezhebi 
mensupianna benzetmektedir. Onun kanaatınca, aklı, mantığı yerinde olan insan, 
Ka inat hakkında ilmin · erişebildiği hudutla iktifa etmemeli ve müsbet ilimierin bu 
aleme da.ir keşiflerine muarız olmadığı takdirde semavi kitaplarm bildirdirdikle~ 
rini inkar etmemelildir. Maamafih bizim müellif için "riv.ayet, (naql) ler değil, 
11akhn ihatası, (' aql) ve tecrübe, bütün bilgilerin esasıdır. Çünkü, diyor, ri yazı ve 
tabii ilimierin tecrübe ve müşahede ile elde ettiği neticeler ancak Allahın kai~ 

natı idare etmek için vaz' ettiği nizarn ve kaidelerin azametini meydana çıkar
maktadır ve bu gizli kanun ve nizarnların · keşifleri geniŞledikce asıl Halikın 
azameti daha iyi anlaşılacaktır. Eflak ve anasır'a gelince, biz bu hususta ancak 
riyazi ilimlerinin izahlarını kabul etmeliyiz, çür,ıkü Allahın kainatı idare ettiği 

kanunlan (sunnat allah) bunlardır. Tarihe ait haberlerin tenkirlinde işte bu esas-
lardan hareket etmeliyiz. · 

İslam Tetkikleri Dergisi 4 




