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Günümüze kadar ondokuzuncu yüzyılcia 
İslam kelaınının gelişmesine dair genel müla
hazaları yalnızca Cemaledden Afgani (1839-97) 
ve Muhammed Abduh (l840-1905)'un çalışma
larına hasretme eğ111m1 süregelmlştlr. Şüphesiz 
J.M.S. Baljon, Fazlur Rahman. Aziz Ahmed, 
Beşir Ahmed Dar ve K.A.Nizami'nfn flgiU eser
Iert ondokuzuncu y-üzyıl Hint Müslüman re
formcularınıiı' kelami çalışmalarına dikkat çek
mek Için çok şey yapmıştır. fakat onların ça
lışmalarında bulunan kelami çalışmalarına 
dikkat çekmek Için çok şey yapmıştır, fakat 
onların ça.Jışmiılarında bulunan k~lami nltellk 
üzerindeki şüpheler hala devam etmektedir. I. 
Goldzfher'fn 1920'de 'Kur'an tefslrtndeki eğilim
ler ve metodlar'a dair eserinde ileri sürdüğü; 
Mısır'da Muhammed Abduh'un reform hareke
tinde hakim karakterin kelaınf, Hfndistan'da· 
Seyyid Ahmed Han'ın modernizminde Ise kül
türel olduğu ve Ahmed Han'ın m?I:Jfnal olarak 
kelaml meselelerle Ilgilendiği görüşü 1 görü
nürde Arap ve Doğu dünyasındaki bir çok alim 
tarafından paytaşılıyor görünmektedir. Ama 
bize göre bu görüş yanlıştır. Bu makalede 
Seyyid Ahmed Han'ın · kelaini yönü üzerine a
ğırlık vereceğiz ve onun ondokuzuncu yüzyıl 

'au makale Londra Onıversıtesl'ne bağlı SOAS (School of 
Orlental . and Afrlcan Studies)' da Dr. P. Hardy gözetiminde 
hazırlanan araştırmaya dayanmaktadır. Konunun daha de
taylı Jşlenlşl ve tam blr blbllyoğrafya Için bkz: Chıistıan W. 
Troll, The ConbtbııtfDn of Sayyld Ahmed Khan tD a new ni
neteerıth-cerıtıuy Um-al-Kellim (Seyyld Ahmed Han'ın ondo
kuzuncu yüzyıl Ilm-I kelarnına yenı bir katlosı). Doktora te
zi, .Londra Ünlver .. 1975. Tezln lklncl kısrm. llgiJl akide me
tlnlerlnln, U~ucadan fngtllzceye tercılm.eslnden oluşmakta
dır. Ahmed Han'ı kısa ve dengeli blr şekilde en lyl ele alan 
blr çalışma Için bkz: K. A. Nlzaml. Seyyld Ahmed Han (Del
hi: Yayui ve Enformasyon Bakanlığı, Hindistan ·Hükümeti, 
1966). 
1Krş. ı. Goldzlher. Die Rlclıtungen der Islamisehen Kora
nauslewıg (Kuran Tefslı1ndek1 .Eğlllmler) Letden: Bı111. 1920. 
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Up to this day general accounts of the de
velopment of lslaıntc theology tn the nfneteenth 
centuıy tend to dwell almost excluslvely on the 
achJevements of Jalal al-din al-Afghanı (1839-
97) and Muhaınmad Abduh (1840-1905). No 
doubt, the relevant wrttlngs of J.M.S. BıUjon. 
Fazlur . Rahman, Aziz Ahmad. B.A. Dar and 
K.A. NfzamJ have done much to draw attentlon 
to the theological work of nfneteenth-centuıy 
lndfan Musllm reformers but doubts as to the 
theologfcal quallty of thelr work persfst. I. 
Goldzfher's opfnlon, expressed In his work on 
trend and methods of lslamJc Qur'an tnterpre
tatlon, In 1920, that whereas · the prevaflfng 
character of Muhammad Abduh's reform move
ment In Egypt was theologlcal, that of Sayyfd 
Ahmad Khan In lndia was cultural and onl(' 
marglnally concemed wtth theologfcal fssues • 
to all apperances stlll seems to be shared by 
many scholars tn the Arab and ın· the Eastern 
world. Arid yet, · In our vfew, ·this oplnlon fs 
mfstaken. In this article we shall concentrate 
on the theologlcal work of Sayyfd Ahmad Khan 
aiı~ give a short account of his contrlbutlon to 
a new, nfneteenth-centuıy cnm al-kalam. 

I. the ~aln ,Piographical Data2 

Sayyıd>Aıunad Khan of Allgarh. popularly 
known In Indfa as Sir Sayyfd, on any account 

. ' 

'This arlle ls based on res~ch work done at the Sehool of 
Orlental and Afrlcan Studles/Unlverslty of London, under 
the supervtslon of Dr. P. Hardy. For a detalled treatment of 
the subject iınd a full blbllography see: C. W. Troll. The 
Contrlbutlon of Sayyld Ahmad Khan to a New, Nlneteenth 
-Century cUm al-kalam: PhD Thesls. London University, 
1975. The· second part of the thesis conslsts of transla
tıons. from Urdu liito English, of relevant eredal texts: The 
best short and balanced treatment of Sayyld Ahmad Khan: 
K. A. N12aml. Sayyrd Ahmad Khi:ın (Delhl: Mlnlstry of Infor
maUan and BroadcasUng, Gvt. of Indla, 1966). 
1Cf. I. Goldzlher. Dle Rlelıtungen der Islamlscheiı. Koranaus
legung (Leldcn: Bı111, 1920), pp. 319-20. 
2Cf. Eı2. ı. 287-88 (art. Ahmad Khanl 
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llm-i kelaınının gelişmesindeki katkısının kısa 
bir değerlendirmesını yapacağız. 

I-Temel Biy~grafik Maliimat2 

Hindistan'da genelde Sir Sayyid olarak bi
linen AlJgarhlı Seyyid Ahmed han her bakım
dan ondokuzuncu yüzyıl İslamının önde gelen 
şahsiyetleri arasında yerini alır. DelhJ'de Moğol 
sarayına çok yakın eşraftan, köklü bir müslü
man allede dünyaya geldi. 1838'de babasının 
ölümü onları geçim kaynaklarından mahrum 
bırakınca, Seyyid Ahmed daha sonra kadı yar
dımcılığı (munsiO seviyesine kadar yükseldiği 
Doğu Hindistan şirketının hizmetine girdi. 
Hayatının bu erken dönemlerinden ıtıbaren. 
1840'lar ve 1850'lerin başlarında, l;>lrkaç kü- · 
çük bilimsel ve dini risale yazdı ve 1846'da 
Delhl üzerine yaptığı topografik çalışması Asa
rQ.'s-Sentidid'le Isim yaptı. Bu eserin yer yer 
değlştlrilmlş ikinci baskısı muslüman Hindi
stan üzerine Batılı araştırmalann öncüsü olan 
Garcin de Tassy (1794- 1878) tarafından 
1854'de Urduca'dan Fransızca'ya çev1rllmiştır3. 

Ta baştan beri Seyyid Ahmed Han'ın İngt
Uzleri 18034 ve sonrasında Hlndistanın yasal 
idareelleri olarak kabul ettiğinde şüphe yoktur. 
Ama, anca:k 1857 Isyanının başarısızlığından 
sonra Seyyid Ahmed Han İngilizlerle siyasi 
Işbirliğini açıkça savunmaya başlamıştır. Onun 
Inancı, Batı medeniyetının en Iyisinin müslü
maiılar tarafından özümsenebileceğl ve özüm
senınesi gerektiği noktasındaydı, zır~ İslam. 
daha doğrusu, Hz. Peygamberin, sahabilerin ve 
tahlilerin sunduklan İslam, bu medenlyetın te
mel dinamikleriyle çatışmaz. 

1850'lerden -sonra İngiliz idaresiyle 
birleşik, yeni sisteme uygun bir medrese kur
du ve himaye etti, ardından Batı Ilim ve ırfan 
eserlerinin Urducaya tercüme edilip yayılması
m sağlayacak bir cemiyet te'sis etti. Bu gayret
ler 1875'de Allgarh'ta Muhammedan Anglo
Oriental College'in kurulmasıyla zirveye ulaştı. 
Buranın. İngiliz medeniyetınin en Iyi yönle
riyle, sadeleşmlş, yenllenmiş İslam Inancını 

2Krş. Islam Anslklopedlsl (2), I. 287-88 (Aluned Han Mad-
desi). . . 
3Krş. C.W.Troll. 'A Work on an early topographtcal work of 
Sayyld Ahmed Han: Asar es-sentld.ld'. (Seyyld Ahmed Ha
n'ın Ilk dönemine alt topografik eseri Asar es-Senı'idid üze
rine bir çalışma) JRAS (Journal of Royal AslaUc SociUes) 
1972, 135-46. 
4Delhrnln Lord lake tarafından. Işgal edlldlğl sene. 

ranks among the outstanding ftgures ori nine
teenth-century Islam. He was bom In an an
clent Muslim family of high J10pllity that .was 
closely connected with the Mughal court In 
Dclhi. When. In 1838, the death of his father 
deprived the family of ıts livlihood, Sayyid Ah
road Khan entered the service of the East In
dıa Company where he soon rose to the rank 
of TTUlllSif (sub-judge). Already In this earller 
period of his life, the 1840's and begınnıng 
1850's, he published a number of mlnor sclen
tıftc and rellgtous tracts, and he made himself 
a name by the publication of a topographical 
work on Delhi, Athar al-sdncidid (1846). the se
cond, altered edition of wlıich, in 1854 was 
translated from Urdu ın to French by J .H. Gar
cln .de Tassy (1794-1878), the plonecr of wes-
tem studies ın to Indlan Islam3

. . 

There ıs· clear evidence that Sayyid Ahmad 
Khan, from early_ onwards, regarded the British 
as the legltimate rulers of India from 18034 

onwards. Yet, only after the fallure· of the In
dlan . Revolution or "Mutiny" In . 1857, Sayyid 
Ahmad Khan decided to advocate publicly poli
tıcal cooperatıon wlth the British. It was his 
conviction that the .best of Western clvillsation 
coluld be apd show be assimllated by Muslims 
slnce ·ıslam, properly understood, the "pure" Is
lam of the· Prophet. his Companlons and ear
llest Followers . . dld not clash With lt. 

From the Iate 1850's .onwards he founded 
and encouraged the foundation of nıadrasplı-s 
adapted to the new sltuation of consolldatcd 
British rule and set up a socıety for the trans
lation ._and spread of Western works of scho
larshlp and scıence ınto Urdu. These efforts 
were crowned by the foundation of the Mu
hapımadan Auglo-Oriental College at Allgarh In 
1875. It was _planned to be the main instru
menC'for achıevıng his objective of graf(jng ·the 
best of British çlvillsatlon onto a purlfied and 
renewed Is1amıc falth. 

In splte of considerable opposltion, malnly 
from the quarters of the . culamti:~ but also from 
men of his own occupational class. Sayyid Ah
road Khan, by the mlddle of the 1889's, had 
establlshed himself as the leader of a large 
seetion of Indlan Musllms the majority of 
whlch {ollowed, In 1887, his advice not to joln 
the predomlnantly Hlndu ~atıonal Congress 
party. 

3c'f. C. W. Troll, ·a Note ·on an early topographtcal work of 
Sayyld Ahmad Khan: Asar as-saniidid.' JRAS, (1972). 135-
46. 
4L. e. the year of the occupatıon of Delhi by Lord Lake. 
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1901)'de bulunmaktadır. Hiili'nln Seyyid Ah
med'e dair ·değerlendJrmesı şöyledir: '0, 1857 
sarsıntısından sonra İngtUz Hindistanında infl
letın kendilerine olan güvenlerinf tekrar kazan
malannı sağlayıp, şereflerını Iade, eden, kav
mlne yeniden hayat veren bir kahramandır. o 
bu sebeple yetişmektc olan genç müslüman 
Hint nesllnln sembolüdür. Hali bu bağlamda 
kahramanını detaylı bir şekilde İslam öğretisi
ni, büyük gelenekle sürekllllk ilişkisini devam 
ettirecek tarzda, kapsamlı bir reforma teşeb
büs eden seçkin bir müslüman mütefekklr ola
rak da ortaya koyar . . 

Muhammed İkbal (1877-1838) İslam ve 
Ahmediye (1936) adlı küçük kitabında Seyyld 
Alımedin gerçek büyüklüğünü, İslamın taze bir 
yöneUine olan Ihtiyacını llk kez hisseden ve 
bunu gerçekleştırmeye çalışan Ilk müslüman 
HlntU olmasında görür: "Onunla aynı görüşleri 
paylaşmıyor olablUrlz, ama modem çağa reak
siyon gösteren Ilk duyarlı şahsın o oldu&ıunu 
Inkar mümkün değlldlr"5 • 

Kendisinden dini bir düşünür olarak bab-· 
seden bir çok yazıdan çıkan sonuç onun çağı
nın meydan okuması karşısında emir ve ya-

-saklarla miras alınmış evrensel bir doktrlnler 
emir ve yasaklar sıstemı olarak İslamın kade
riyle çok yakından llgllenmlş olmasıydı. Bir 
grup onun İslam düşüncesine olan katkısını, 
ya İsiama misyoner hareketı formunda mey
dan okuyan Hıristiyanlığa karşı gellştirdlğl teo
lojlk savunma modelJ sebebiyle, ya da İslamın 
Uberal, rasyonel ve Ilerici, yanı Hindıstan'da 
Batı medeniyetını savunmak için Batılılarca 

. propagandası yapılan değerleri İslam'ın çok et
kllJ bir şekilde gelJştiren bir din olduğunu söy
lemesi sebebiyle savunmacı ve koruyucu ola
rak kabul ederler. 

Başka bir grup Seyyid Ahmed Han'ın dini 
düşüncesini esasen cesur bir· dini ya:pılanma 
veya y1kım ya da yenı bir lcolojlk sentez ola
rak görürler. Seyyld Ahmed Han'ın sonraki 
karşıtları günümüze kadar sık sık Şeyh Cema
leddln Afgani'nln ona yaptığı tenklde başvurur
lar. Afgani, Urvetü'l Vüska (1884)da basılari' et: 
klll denemesi 'ed-Dehriyyün fi'l-Hind'de Seyyid 
Ahmed Han hakkında şunlan yazmıştı: 'O na
turallst (materyalist) klsvesl altında ortaya çıktı 
ve kör tabtattan başka hiç bir şeyin mevcut 

sislam and Ahmedtsm Bu kitap Pandlt Jawarharlal Nehru 
tarafından sorulan sorulara da cevap vennektedır. (Lahore: 
Encnmen-1 Huddiimu'd-Din. s.2l. 1936.) 

·· ··-·-4 

Sayyid's "real greatness" In that he was the 
flrst lndlan Muslim who felt the need of a 
fresh orlentation of Islam and worked for lt. 
We may differ from his relJgious vlews, but 
there can be no çienytng the fact that this sen
sltive soul was the first to react to the modern 
age~. 

It ls this vlew of Sayyld Ahmad Khan, as a 
.man deeply concerned wlth the fate of Islam 
as the lnherlted universal system of doctrines 
and lnjunctions amld the challenge of this age, 
that emerges from much writlng on him as a 
rellgious thinkcr. One group vıews his contri-

. butlon to [slamic thought primarlly as a defen
slve and protective exercıse. etther on the pat
tern of theologıcal apologetıcs vis-a-vis Chris
tlanity as ıt chaiicngcd Islam ın the form of 
the mlssionary movement, or by provlng Islam 
to be the "Uberal", "ratıonal" and "porgresslve" 
rellglon, that is, the rellgion which most cffec
tıvely furthers those values whlch were propa
gated in lndla by Westners to justl.(y Western 
clvlllsatlon. The other group sees Sayyid Ah
mad Khan's rellgıous thought mainly as an en
deavour In bold rellgious construction or des
tructıori and; even, new theological synthesis. 

·- Later opponents of Sir Sayyid up to the 
present time not infrequently refer to Shaikh 
Jamal al-din al-Afghani's crlticism of him. In 
an lnfluential essay "Al-Dalıiyün fl'l-Hiııd'. pub
Ushed ın Al-cwwalı al-wuthqa" (1884), he wrote 
about Sayyld Ahmad Khan: "He appeared in 
the guıse of the naturalJsts (materiallsts], and 
proclaimed that nothlng exısts but bllnd na
turc and that tlıls unlverse does not have a 
wlse God ('Ibls ls a clear error), and that all 
the prophets were naturallsts who did not be
Ileve In the . God taught by. the revealed rell
glons (we ·take rafuge In Godl)6 • R. Keddle ar
gues that ın fact ai-Afghanl was truly opposed 
to Sir Sayyid's loyallst, polltical stand only. As 
to ru-Afghanl's own phllosophical and theologı
cal ldeas in the face of modern sclence, they 
were to a good extent close to those of Sayyld 
Ahmad Khan as can be snown from his rcply 
to E. Renan7

• 

In this artıele we shall conflne ourselves to 
sır Sayyid's contributıon to a renewal of cilm 

5Islam and Ahamdtsm, wlth a reply to questlons ralsed By 
Pandlt Jawarharlal Nehru (Lahore: Anjuma-1 Khuddam-ud
dln, 1936), p. 2 ı. 

&:rrsı. by Nlkk1 R. Keddle, 1n An Islamtc Response to Impe
rtaltsm (Berkeley and Los Angeles: Univ. of Callfomla Press, 
1968), p. 177. 
7lbld., p. 70; 183; 187. 
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bulunmadığını ve bu kainatın hikmet sahibi 
bir Tannya sahJp olmadığını (Bu açık bir hata
dır) ve bütün Peygamberlerin vahyi dinlerin 
öğrettıkleri Tann'ya Inanmayan naturalisiler ol
duklarını iddia etti(Bütün bunlardan Allah'a 
sığınınz)6• N. Keddie, Cemaleddin Afgani'nin, 
gerçekten Sir Seyytd"ln İngillzlere sadakat gös
temıe siyasetının karşısında olduğunu söyler. 
C. Afgani'nin modem bilim karşısındaki felsefi 
ve kelami görüşlerine gellnce, E. Renan'a ver
diği cevapta da görüleblleçeğı gibi, Seyyid Ah
med Han'ın görüşlerine büyük oranda yakınlık 
arzeder7• Bu makale biz kendimizi Seyytd Ah
med Han'ın ilm-I ketamın yeniden oluşumuna 
olan katkısına vereceğiz. başka bir deyişle 
onun fıkih alanındaki önemU çalışmalannı bu
rada tartışmayacağız •. 

lll. İlk Yazılarındaki Temel Konular 

İlk döneminde, yani 1840'larda ve 1850'le
rin başında Seyytd Aluned Han bir kaç küçük 
dini risale ve zamanın Delhl'slnde ileri gelen 
şahsiyetleri Ihtiva eden ve sufi veli ve alimiere 
özel önemin atfedlldığı bir tezkJre yaz~ıştır. Bu 
tezkJre daha önce anılan topografik eserin Ilk 
bölümüydü. Bu zamanda yazdığı dini risalele
rin en önemllleri şunlardır. Bir mevlldnam~. 
Cllaü'l-Kulüb bi zlkrl'l-Mahbüb (184 1). Pir ve 
Müridin gerçek anlamları üzerine bir araştımıa 
KeUmatü'l-Hak (1849), ve bld'at üzerıne bir ri
sale, Rab-ı Sünnet der Redd-i Bid'at (1850). 

·Bu yazılardan ikJ temel husus ortaya çık
maktadır: Hz. Peygamberin şahsiyetini ve pra
tikllklerinl tekrar fertlerln ve toplumun hayatı
na geri getimıe hususundakl çabası ve gayr-I 
müsllm çevreden Hint müslümanlarının hayat
Iarına geçmiş olması muhtem~l tüm btd'atleri 
gün yüzüne çıkarma ısteğı . Seyyld Ahmed'In 

6RJkkJ R. Keddle taıafından An Jslamlc Response to lmpe
rtallsm. (Emperyalizme İslami bir cevap) adı altında çevrtl
mlşUr. (Berkeley ve Los Angeles: Calforn.ta Ünlv. s.l77, 
1968 
7A.g.e. s. 70; 183; 187. 
'seyytd Alımed Han meslekten bir fakih değildir. Fıkhi me
selelere yaklaşımı teolojlk ve sosyolojik bir özelilk arzeder. 
f)kıhla liglll eserleri ve bunlarda ele alinan meseleler (lbtül·ı 
gulam1 (köleliği tbtaJ); ahkAm·ı taiim-ı eW-ı Kltab (Ehl-ı KI· 
tab'la yemek yemeyle liglll hukOmler) vd .. ya Hint mılshl
manlanyla İngilizler arasındaki sosyal ve siyasi Ilişkileri 
müsbet bir temele oturtma çabasından ya da 1869 İngll· 
tere seyahatinde orada müşahede etugl refah ortamını ken
di ilikesine taşıma ısteğinden kaynaklanmıştır ve tamamen 
pragmaUkUr ve de savunmaya . yOııellkUr. Sözkonusu gö
rüşleri Için bkz. Şaban All Dılzgıln, Seyyld Ahmed Han ve 

. Entellektüel Modemlzml, Yayınlıınmamış Yüksek Lisans Te· 
zl. A.ü.I.F .. Ank. 1992) (Çev.) 

JOURNAL OF ISLAMIC RESEARCH VOL: 8, NO: 1, WINTER 1995 

39 

al-kalam, l.e. we shall not dlscuse hıs tınpor

tant work In the field of jlqh. 

III. The Main Themes of His Early 
Writings. 

In his early period, that ıs. ın the l840's 
and begınnıg 1850's, Sayyld Ahmad Khan 
wrote a number of mlnor rellgtous tracts and a 
tadiıkiTah of the outstanding personallties of 
the Delhl of his time. wıtlı spectal attentıon gı
ven to the sutl sal n ts and .cularnfi'. This tadiı
kiTah was part of ttie flrst edition of the Jopo
graphlcal work we mentioned earller. The most 
tınportant of his rellgıous tracts of this time 
are a maulüd-namah. Jila. al-qulab bi dlıikr al
Malıbab (1841), a discourse on the true mea
nlng of pirt - murt.dJ, Kalimat al-haqq (1849) 
and a tract on Innovation (bldcah), Ralı-i sun
nalı dar ra.d.d-i bi.d'alı (1850). 

1\vo main themes emerge from these wrı
tıngs: his endeavour to put the person and 
practice of the Prophet back ınto the rellglous 
life of individuals and soclety. and his desire 
to :unmask all innovations In the life of I~dia's 
Musllms, attrıbutable to thelr non-Muslim en
vlronment 

Say)rıd Ahm·ad Khan·s concern wlth the 
person of Muhammad ls more than merely 
conventional. For him, In these early wrltıngs. 
Islam means to love Muhammad personally 
and to follow, out of this love. his sunnalı as 
closely as posslble. Sayyid Ahmad Khan sees 
the who le of the Dlvlne Law persontfied tn . the 
life and practıce of Muhammad and thus the 
attempt of the believer to practise this law as 
the htghest expressfon of onc's personal and 
sineere love for the Prophet. The mystıcal path 
(taıiqah) ts seen as belrıg identlcal wtth the 
way of lhe law (sharfcalı): both are but the 
way of a radıcal ınward (baiirı1) and outward 
(zalıirf) ımıtatton of the way of Muhammad (ta
rtqat-ı Muharruna.d.ialt). 

Tiıe true sign of sanctlly ls a complete de
dıcatıon to the cnactmcnt of the sunnalı ın all 
aspects of life. This becomes easy If Uıe slıarı:

caıı ls seen as motlııng else but the sunnalı of 
the prophet of Islam. The endeavour to fallaw 
his sunna/ı becomes an act of personal love for 
the prophet and this alUlude of love w1ll per
meate the whole personaUty of the fatthful. ın
cludlng hls lnnermost act:.ıvıtıes. 

In his dctermlnatıon to "go back" to "pure" 
Islam the younger Sayyld Ahmad Khan ls acutely 
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Hz. Muhammed'in şahslyetıyle ilgilenmesl sırf 
basmakalıp bir ilgi değildir. Bu · erken dönem 
yazılarından hareketle ona göre İslam, Mu
hammed (as)'l. şahsiyet oiarak seymek ve bu 
sevgi sebebiyle onu ve sünnetını mümkün ol

. duğiı kadar yakından takip etrneklr. Seyyld 
Ahmed Han İlahi kanunun bütünüyle Hz. Mu
hammedin hayatında ve arnellerinde somut bir 
hale geldiğine kanidir ve bu sebeple, Inailan 
kimsenın bu kanunu uygulamaya çalışması. 
onun Hz. Peygambere olan şahsi ve · samimi 
sevgtstnln en güzel aç.ıklamasıdır. Tarikat 
şerlatla özdeş kabul edilmiştir: Bunların .Ikisi 
de tarikat-ı muhammediyenin . zahiri ve batınİ 
takHdlnden başka bir şey :değlldtr. 

Mükemmelliğin temel göstergesi, sünneti . 
hayatın tüm yönlerine uygulamak Için üstün 
gayret göstermektir. Bu hal, eğer şeriat Hz. 
Peygamberin sünnetinden başka bir şey olarak 
görülmezse kolayca elde edilir. Onun sünnetını 
takip etme gayreti Peygamber'e (as) gösterilen 
bir şahsi muhabbet hareketı gibidir ve bu mu
habbet tavrı, mü'mlnln çok özel ve gizli aktıvı
teleri de dahil tüm şahslyetınhe nüfuz eder. 

"Saf' islama "geri gitme" kararlığındaki 
genç Ahmed Han. kendi zamanının l·llndlstan' 
daki müslümanlarm dini pratikleriyle ilk üç 
neslln zamanındaki pratikler arasındaki farkı 

tyl kavramıştı. Bu bldatlerln farkına varan 
mümln, müslüman kardeşlerinin dini Inançla
rına ve arnellerine yeni bir gözle bakar ve Hint 
müslümanlarının hayatına Hindulardan geçen 
bir çok arnele tenkltçl bir taVırla yaklaşır. 

Genç Seyyld Ahmed Han özelllkle İsiam'ın, 
Inananların kardeşliği ve eşitliği Ilkelerini zede
leyen, evlenmelerln geciktirilmesiyle bunların 
organızasyonunda sosyal prestiJ sebebiyle 
aşırılığa kaçılması ve sufl plrlerln güç ve servet 
elde ebne. durumları, gibi bid'atlerl tenkit eder. 

Daha genel olarak bu ilk yazılar gösteriyor 
ki bu erken dönemden Itibaren Scyyid Alımed 
Han'ın filnd1stan'da İslam ltıkat ve aıııellnl sa
flaştınna ve güçlendirme hususundakl samimi 
arzusu onu çağdaş dini tartışı:nalara katılmaya 
ve reform çabası Içine girmeye ıtmlştlr. Bu 
yüzden onun kelamla ilglU sonraki çalışmaları 
Istediğı seküler hedefleri gerçekleştlrmede daha 
az etkili ve tutarsız bir tarzda oluşturulmuş 
değildir, tersine .. bu çalışmalar İslam kelam· ge
leneğine dair geniş bir bilgi birlklrnının ve 
uzun zamandan beri var olan bir ilginin ürü
~üdür. 

aware of. the dUTerence between the Muslim reU
gıous practlce of the hıdla of his day and· that In 
the period of the "flsl three generatlons". The fal
thful ;bcllever who becomes aware of the lnnova
tıons looks wtth new eyes on the rellglous bellef 
and practice of his fcllow Musllms and takes a 
crltlcal stand agalnst the many practıces that 
have intruded . into the life of ın·dıa's Musllms 
from· Hindu, l.e. assocltlonlst practlce. 

Young Sayyld Ahmad Khan ıs especlally 
crltlcal of such lnnovatıons as milltate agatnst 
the lslamlc teachlng of brotherhood· and equa
llty of · the bellevers such as, e.g. the delaylng 
of weddings and stagıng them extravagantly for 
reasons of social prcstıge, the acqulrlng of po
sltons of wealth and power by Sufl prr-s. 

More generally these early wrltlngs demons
trate that Sayyld Ahmad Khan's genul~e 
concern. already ın this early period, for the pu
rlly and strength of Islamlc bellef and practlce In 
IndJa, prompted his active partlclpatıon In the 
comtemporary rellglous debate and the endea
vour for reform. His later works ın . the field of 
theology were therefore not produced· lnconsis-

. tently and for want of other, were more effectıye 
means · to ach1eve--hls, allegedlyı · secular· airiıs, -
but rather grew out of a long-exlstlng and com
mıtted lnterest In and an ever wtdentng knowled
get of the theological traditlon of Islam. 

He shares the rellgtous asptratlons of the 
mavement of Sha.h Ahmad Shahid (1796-1831) 
ahd Shah Isınail Shahid (1779-1831), ın .other 
words, of the Mujalıidün movement, the so-cal
led Indlan Wahhables - at least as the "retum 
to the sources", the flght agalnst ınnovatıons 
and the endeavour of rellgıo-soctal reform ıs 
concerned. But, stgnlflcantly, ın the dtrectly 
polltıcal .injuncltons of the slıan-cah regarding, 
e.g. jilıad and klıilii.Jah, matters about which 
Shah ısmail had wrltten ın detaıll the evidence 
suggests that Sayyld Ahmad Khan dld not 
commit hlmself publlcly or that he was oppo
sed to lndian "Wahhabi" vlews and efforts In 
this fleld8

• 

IV. Islam and ttie Scriptures of Jews 
and Ctiristlans. 
1. The. Muslini~Christian Controversy. 

It was as a man of such a rellglous out
Iook that Sayyid Ahmad Khan faced up to the 

8Cf. Muhammad Hedayetullah, Sayyld AhnJac:i. A Study of 
the Reltgfous Refonn. Mavement of Sayyld Ahmact of Rll'e 
Barelt (Lahore: Ashraaf, 1970). 
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Seyytd Ahmed Han. Hindistan vahhabileri . 
denilen Şah Ahmed Şehid (1796-1831) ve Şah 
İsmaıl Şehid (1779-183l'ln, mücahidin hareke
tindeki şu dini motiflerini paylaşmaktadır: 
'Kaynaklara dönme'. 'bld'atlere karşı savaşına', 
'dini-sosyal reformu gerçekleştırmeye gayret 
etme'. Fakat ş urası manldardır ki, Şah İsİnai
l'ın hakkında uzun uzun yazdığı cthad, hilafet 
gibi şeriatın direkt emirlertyle Seyytd· Ahmed 
açıkça pek llgllerunemlş veya bu sahada Hint 
vahhabilerlnln fikirlerine ve gayretlerlne .muha
lefet etmlştır8• 

IV. İslam ve Yahudi ve Hıristiyanların 
Kutsal Metinleri 

1- Müslüman-Hıristiyan İhtilafı 

Ahmet Han 1857 Hint Ayaklanması'nın ya
rattığı yeni politik konum içinde İslam Inancı
na yapılan esaslı meydan okumalan dikkate 
alıp buna göre ·dini bir taslak olarak ortaya 
koymaya çalışmıştır. · Ona göre bu meydan 
okumalar her şeyden önce şt,ınlardı: Misyoner
ler tarafından sunulduğu şekliyle Hıristlyan)ık 
mesajı, WJlllam Mulr (1819-1905) ve diğerleri 
tarafınd~ Ileri sürüldüğü şekliyle İslamın ta
rihsel . kaynaklannın tenkidi ve yeni bll1mlerin 
ke~lflerl ve bunların felsefi netıcelerı. 

Seyyid Ahmed Han, Hıristiyan misyoner 
varlığının Kuzey Hindistan'daki Müslümanlar 
ve Hlndular arasında hızlı bır· yayılma süreci 
Içinde bulunduğu bir dönemde y3:ş~dı. 
1813'den ıtıbaren Do&ru Hindistan. Şirketı · mi
syonerlerin ülke topraklarına serbestçe. girme~. 
leıine Iz! n verdi ve bunu kısa süre' sonra Ame
rika'lıların desteklediği İngiliz misyoner ağının 
kurulması Izledi. Bunlar saf ıncil öğretılerinden 
eğıtıme, sağlık çalışmalarına ve büyük şehirler
deki kolejlerle lllşkJye kadar değişik faaliyetler 
Içine glrmtşlerdl. Hükümetçe tam destek
lenmemişlerdir fakat, yönetici sınıfla olan şah
si ve ırki Ilişkilert sebebiyle fazlasıyla prestij 
elde etmişlerdir. 1840'lara kadar -S. Ahmed 
Han'ın burada bulunduğu zamanda- · Agra'nın 
başkent olarak bulunduğu ·Kuzey-Batı vilayet
leri müslümanlara karşı Hıristiyan misyonerlik 
faaliyetlerının merkezi haline geldi. Bu durum 
daha çok Anglikan Kilisesi Misyonerlik Cemiye-

8Krş. Muhammed Hld;.yetullah, Seyyid Ahmed: A Study of 
the Rellgtous Reform Movement of Seyytd Ahmed of Ra'e 
BareU (Seyyid Ahmed: Ra'e Barell'll Seyyld Ahmed (Şedld)'ln 
Dini Reform Hareketi Uzerine Bir Araştırma) Lahor: · Eşref, 
1970) . 
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main challenges to Islamic faıth ın the context 
of the new politıcal sıtuatlon created by the 
fallure of the Indlan Revalt of 1857. These 
challenges were for him, above all, the mes-. 
sage of Chrlstıanıty as presented by the mis~ 
stonartes, the crttlcism of the historlcal sources 
of Islam, as put forward by W.Mulr (1819-
1905) and others and the dlscoverles of the 
new sciences and their phllosophlcal lmpllca
tıons. 

Sayytd Ahmad Khan had grown up in an 
age of a rapldly lncreasing Christian mtsslona>-
ry presence among the Hindus anq Musllms(of 
Northern lndJa. From. 1813 onwards the East 
India Company aiiowed to mtssionarles free en
try ın to · ıts terrıtorıes and there followed the 
establlshment of a network of British mtsslons . 
to be retnforced shortly by the Amertcans. 
They engaged In many types of actıvıty from 
pure evangellsm to educatıonal and medical 
work . and the conduct of colleges ın the great 
cltles. They were wholly unsupported by gover
ment but could not fatl to galn, some prestıge 
from thelr personal and racial connextons wıth 
the rullug class. The North-West Provines wlth 
Agra as thelr capital, by the 1840's -the time 
when. Sir Sayytd llved there- became a centre · 
of the Christian mlsslonary actlvtty towards 
Musllms, malnly through the presence there of 
Cari Gottlleb Pfander (1803-65). a German 
evangellcal minister working In the s~rvlce of 
the Angllcan Church Mlsslonary Sociely. When 
Pfander came to Agra in 1841, .his main 
c~ntroversial work Mfzdn al-lıaqq (I st Perslan 
1835) had already been wldely • . dlstrlbuted 
throughout the eastern lslamlc .world Pfander 
and his colleuges engageq tn Intense mlssıona
ry actlvlty ın Agra and els~where In the N. W. 
Provinces. 

It ranged from wrıtten and oral debate on 
a faırly htgh ıntellectual level ·to preachtng ın 
the bazaars· and dlstrlbutıng thousands of co
pies of the Blble tn the vernacular . languages 
and became the latest popular talklng polnt 
and the main preoccupation of leadlng Mus
llms. The questıon of the corruptıon of tll.e 
.Scriptures (tahrfj) became the nub of the dis
cussion among the culema' and the main point 
of . contentton among them. Pf~mder's main 
contende~ among the ıeuıema.• was Rahrriat Al
lah Keranawi (1818-1891). The most lntluentıal 
of the latter's works I'Jtiz-i' lsawi al-muıaiıqab 
bih misqalah-i tahrif (Perslan, lst ed. Agra 
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tl'nln Wzmetlnde çalışan Alman İncil Cemiyetl
'nin üyesi Cari Gottlleb Ffander (1803-65) ara
cılığıyla gei-çekleşiyordu. Pfander 1841'de 
Agdı'ya geldiği zaman temel pelemik kitabı Mi
zanü'l-Hakk (Ilk farsça bas. 1835) doğu İslam · 
dünyasının büyük bir bölümüne dağıtılmış bu
lunuyordu. Pfander ve arkadaşları Agra ve Ku
zey-batı vilayetlerinin başka yerlerinde yoğun 
misyonerlik faaliyetlerine giriştiler. Oldukça 
yüksek fikri seviyedeki münakaşalardan, pa
zarlarda vazetmeye ve yerli dUlerde basılmış 
binlerce ıncil fotokopisini dağıtmaya kadar gi
den durum sonunda en çok konuşulan ve ileri , 
gelen müslümaniann zihnin! meşgul eden bir 
ha) aldı. Eski kutsal metlnlertn tahrHl ulema 
arasındaki münakaşanın özü ve rekabetin ana 
noktası haline geldi. Ulema arasında Pfander'ln 
rakibi Rahmetullah Keranavi (1818-1891) ldl. 
Keranavi'nin en önemli eseri İ'caz-ı 'İsevi al
Mulakkab blh Müşklle-1 Tahrif (farsça, llk 
bask. Agra 1853) genel çerçevesiyle Hıristiyan 
ve Yahudi kutsal metinlerinin tahrifi meselesi
nı ele aldı. Sözkonusu eser çağdaş batı tefslr
lerlnl ve tenkldlnl açıktığır kavuşturması yö
nüyle bu münakaşay~ yajnlan Ilk mühlni İs
lam katkısıydı. Agra'dd• ingllıi yönetımının Ileri 

·-gelen bır-üyesi ve G:-· Pfander'ln ·Hindlstan'dakf··
llk dönemlerinden itibaren dostu olan Wllliam 
Mulr bu münakaşada etkin rol aldı ve 
1840'lar ve 1850'1erde bu konu hakkında yazı
lar yazdı. O da temel problem olarak kutsal 
metlnlerfn sahlhllğl ve · bütünlüğü meselesine 
Işaret etti ve· daha sonra 1855'lerde bu konu 
hakkında yazılar yazdı. O da temel problem 
olarak kutsal metlnlerin sahlhllğl ve bütünlüi,rü 
meselesine IŞaret etti ve daha sonra 1855'lerde 
Kur'an'da sık sık dile getirilen Yahudi ve Hıris-

- Uyan· kutsal metinlerinin değert ve vahly ürünü 
olduklarına dair söylemleri avantaj olarak kul
lanmaları ve bir müslüman açısından bu me
tlnlerin şer'i snuçlannı dikkate alarak müslü
manlara baskı yapmaları hususunda I-lırıs
tlyanları teşvik etti. 9 

Seyyld Ahmed Han, hallyle bu çatışmaya 
yabancı değildi. 1857'den kısa süre önce İsla
m'ı savunmak Için yayınlanmamış ve fazla 
kapsamlı da olmayan bir kaç rlsale yazmıştı .. 
Fakat o 'sonradan mevcut ıncil metninin sa-

'W. Mulr, ~ Testimony bome by The coran to the Jewtsh 
an4 Chrlstfan Scrtptures (Yahudi ve Hıristiyan Kutsal Metin
lerine Kur'anın Yiikledlğt Şehadet) (AIIahabad: Misyon Press, 
1860) s. XII. (Ilk Baskı 1855) 

1853) thoroughly treanted the questlon of the 
corruptlon of the Jewlsh and Christian Serip
tures and was the- flrst major Muslim contrl
butlon to the Controversy to make expllclt use 
of contemporary western exegesls and crltl
clsm. W. Mulr, a promlnent member of the 
Brtslth adminlstratlon tn Agra and a frlend of 
C.C. Ffander, from his earllest years tn Indla 
onwards took a keen tnterest In the Controver
sy and wrote about lt . ın the 1850's and 
1840's. He, too, stngled out the questlon of the 
'genulneness and lntegrlty' of the Scrlptures as 
the key ıssue and, later, ın 1855, he encoura
ged Chrlstans 'to take ad·vantage of the 
consesslons, so frequent In the Coran, of ttıe 
lnsplratlon and value of the Jewtsh and Chris
tian 5crlpt~res, and to pr~ss them to theır legl
ttmate consequences from the stand-point of 
the Mahometan himseJf. 

Sayyld Ahmad Khan certaınly was not a 
stranger to the Controversy. He wrote, In fact, 
a number of (unpubllshed) memeranda ın de
fence of Islam shortly bcfore the events of 
1857. But only la ter di d he begln to be 
convinced of the genulneness of the present 
Biblical text and the posslb111ty to ınterpret tt 

__ ın ~c~ordance wlth '\Vha~Jı~ regarded t~_Qe the 
'pure' Islam. He no tonger held tenable the 
clalm of tahrif-i lafzi (corruptton regarding the 
Biblical text as compared to talırı:j-t macnawt, 
corruptlon regarding lts ınterpretatıon only) 
made tn Ejaz-t clsawi, and he carne to a dtffe
rent view on nasklı (abrogatlon). He declded _to 
go to the sources as they are preserved · ın · 
thelr orlgtnal languages and· to study the ear
Uest history of Christian dogma, thus respon
dtng posltlvely to Pfanders and .Mulr's call for 
a Muslim htstorlcal study of the Blble and the 
early Chiı.rch. 

2. Tabyin al-Kalam · 

The result of his stludtes, Tabyin · al~kaltım, 
ls a fragment and not a commentary of ~he 
whole Blble. The flrst volume In ten 'dls
courses' and two appendlces deals among 
other thlngs wtth the questıon of the authentt
cıty · of the · Scrtptures, the corruptlon of the 
Blble and the questlon of abrogatıon, all sub
jects preemlnent In the Controversy. The se
cond volume-contaıns a commmentary on Ge
nesis, (chapters 1-11). The Biblical text ls prln-

9Muır, The Testimony. bome by the Coran to the Jewlsh 
and Chrtstlari Scrlptures (AIIahabad: Mlssıon Press. 1860). 
p. XII. Flrst publ. ın 1855. 
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ğlamlığma ve bu metnin saf İslam olarak algı
ladığı şeyle uyum hallnde yorurnlanablleceğlne 
kanı olmuştu. 

O tahrif-I lafzi (Incll metinlerinin lafzen bo
zulduğu) ve tahrif-i ma'nevi (bu metinleıin yal
nızca yorumlarının tahrife uğradığı)yt birbirin
den ayırır ve İ'caz-ı 'İsevi'de de ortaya kon
duğu şekilyle artık tahrif-ı lafzi iddiasının sa
vunulacak bir yönü kalmarlığını lleri sürer ve 
bundan hareketle nesh hususunda farklı bir 
görüşü dile getirir. Orijinal dillerinde korundu
kiarı şekilyle kaynaklara ınmeye ve erken dö
nem Hrlstiyan akidesi üzerinde çalışmaya ka
rar veıir. Böylece Pfander ve Mulr'in erken dö~ 

nem Hıristiyanlığı ve İncil üzerinde bir müslü
manın tarihi bir araştırma yapması gerektiği 

fikrine de olumlu cevap vermiş oluyordu. 
2- Tebyih ei-Kelim 

Çalışmalannın sonunda meydana getirdığı 
Tebyin el-Kelam, İncırın tamarnının değil bir 
bölümünün tefsirtdir. On muhavere ve Iki zeyl
'den ibaret olan Ilk cllt, diğer meseleler arasın
da, kutsal metinterin sağlamlığı, İncllln tahıifl 
ve nesh meselesini, her konuda üstün bir po
lemlk havasıyla ele almıştır. İkinci cilt yara.t
!Da (bölüm 1- ı 1) üzerine bir yorumu Içerir. 
Incllln metni Ihranice orijinalJyle basıldı, satır 

aralarına urduca çevirirler konuldu ve bunu 
metnin İngfllzce tercümesi Izledi. Karşı sütun . 
Kur'an ve had!sten alınmış aynı doğrultudaki 
Arapça metinleri verir. Metinterin ve paralelle
rinin bu sunu·ıuşu· İncil ayetleri üzerine 
düştüğü notl~rdan ve zamanla derinleşerek ele 
aldığı m_eseleyle liglll olarak mukayeseli bir 
şekilde Islam ve Hıristiyan ketarnının temel 
J.wv.r~mlan _ üzerınç yaı:;tıgı doktrJnaı' müna
kaşafaida.'n aÇıkça ayrılmıştır. Üçüncü cilt 
Matta ı-5'1n tefslridlr ve blleblldiğlmlz kadarıy
la yalnızca Urduca versiyonu mevcuttur, 
ı887'de basılmış tır, fakat bu baskıda yerde · Ilk 
kez ı862'de basıldığı söylenmektedir. 

Zikredilen bır çok İslam. ve Hıristiyan kay
naklannın en değerllleri arasında Fahreddln 
Razi'nin Tcf.<ılr-1 Keblr'l ve Th. H. Home'un An 
Introduction to the Theologlcal Study and 
Knowledge of the Holy Scrlptures (Ilk bask. 
ı8ı8) a~lı eseri bulunmaktadır. · ı860'ların 
başianna kadar Home'un bu kitabı dlll İngl
llzce olan tüm protestan kolejlerinde ve üniver
sitelerde .. kutsal metin araştırmalarında temel · 
ders kitaplarından·! blrl~lydi. Bu eser 1860'lar
da 'Essays and Reviexs'in yayınlanmasından 
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ted In the origfnal wlth an interllnear Urdu 
translation and followed by an EngUsh rende
ıing. The opposlte colwnn gıves ın the Arablc 
orlgfnal paraUel texts taken from Qur'an and 
Hadlth. This presentation of the texts and pa
rallels ls clearly separated from the notes on 
the Bibllcal verses and from the, at times de
talled, doctrlnal dlscusslons on basic concepts . 
of Christian and Muslim theology that are dee
med to be connected with the passage In 
question. The third volume, a commentaıy on 
Matthew ı -5, survtves (as for as we know) only 
ln !ts Urdu version, printed In ı887 but lt ts 
there stated to have been flrst pubİished In 
ı862. 

Among the many Muslim and Christian 
sources quoted. the most promlnent are the 
Tajsrr-ı Kabrr of Fakhr al-din Razi (1 ı49-ı209) 
Mafa.tıh al-Ghaib and An Introduction to Uıe Cri
tical Study and Knowledge of the Holy Serip
tures Ost, 1818) by Th. H. Horne. The tatter 
work was, up to the early ı860's, one of the 
principal class-boaks for the study of the 
scrlptures In all English-spcaking protestant 
colleges and unlverslties. It may be quallfled 
as pre-crJtical tn that ıt was not yet touched 
by the kind of hlstorlcal crlticlsm that began 
to affect AngiJean theology serlously arter the 
publlcation of EssaıJS and Reviews ın 186010• 

Sayytd Ahmad Khan hold's that the Qur'an 
In lts phrases ldUlb, tanzil al-kitab, atcihum al
ldtclb, covers the books of the Old Testament 
and parts of the gospels of the- New Testa
ment-and far more: all 'books of the (genuine 
prophets) up to Muhammed, the 'Seal of the 
prophets', be these books known or un known, 
extant or lost. Sayytd Ahmad Khan's termlnolo~ 
gy regarding the Blble or parts of lt, ls that of 
the Qur'an not that of his contemporaıy Chris
tian exegetes. He declares lt as the the result 
of hls enqulıy ınto the authenticlty and cor
ruption of the Biblical text that the Blble of to
day contalns the orlglnal text 'except that 
there remaJn a few passages that, wlthout _any 
doubt, have not yet been brought back ınto 
correspondence wıth the orlglnal texts and 
others that are stlll obscure (mushtabilı). . 

It ls posslble, he suggests, that there are 
some more passages whlch we have not yet re
cognlsed as such. 11 Errors and contardlctions' 

1°Cf. A. R. Vtdler, The Cruch tn an Age of Revolutron (Har
mondsworth: Penguln, 1971), pp. 112-22. 
•ı,-abyin al-kalllm tın Uıe followtng: TI<I. vol. ı, p. 150. 
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sonra Anglikan teolojisini ciddi bir şekilde 
sarsmaya başlayan tarihi tenkitçlllkten etkilen
memlş olması yönüyle tenkitçilik öncesi bir 
Çalışma olarak nitelenebilir10• 

Seyyid Ahmed Han Kur'an'ın Kitab, Tenzi
lü'l-Kitab, atahümü'l-Kitab lfadestyle Eski Ahtt 
kitaplarını ve Yeni Abit lnc11lerlnin bölümlerint 
ve . dahası Hatemü'l-Enblya Hz. · Muhamme- · 
d'as)'e kadar bütün peygamberlerin kitaplarını, 
bu kitaplar blllnsln bllinmestn, kayıp olsun ol
masın Ihtiva ettiğini Iddia etmektedir. Seyyıd 
Ahmed Han'ın termlnolojlsl İncll'l veya onun 
bölüinlerlnl çağdaş Hıristiyan tefslrlerlnden 
değil Kur'an'dan saymaktadır. İncil metinleri
nin sağlamlığı ve tahrifi hususunda yaptığı bir 
dizi araştırmanın netleesinde Ahmet Han. he
nüz orijinal metinle kıyaslanmayan ve hala 
şüpheU bulunan bir ·kaç pasaj hariç bugünkü 
İncllln tamamen orijinal metni Ihtiva ettiğini 
Ileri sürmektedir. 

Yine bizim henüz bllemedlğimiz daha bir 
çok pasajın bulunmasının da mümkün olduğu
nu söyler11

; İncil kitaplarının metinlerinde bu
lunan hatalar ve çelişkiler kasıtlı bir tahrifin 
sonucu değildir ve bunlar ancak metlnlerln In
tikalinin uzun tarihinde meydana gelmiş hata
~a:r-ölarak-açıklanablllrler ve böyle de· açıklaıi
malıdırlar. S. ·Ahmed .Han, 'kasdi bir metni 
tahrif şekllnde geleneksel anlamıyla tahrifi 
reddinde kendısını desteklemek için. inenın te
mel doğruluğunu kabul eden. büyük İslam all
mLFahreddln Razi'yi zlkreder. Razı bu .gö
rüşünde yalnız değildir, er-Reddü'l-Cemll'in ya
zarı ve· İlıvan-ı Safa'nın müeiUfi de aynı gö
rüşü paylaşmaktadırlar. 

3- E-;.ki Ahit lle Yeni Abit Metinleri · ve 
V&ııiy Tarihi . 

Kutsal metlnlerin temel doğruluğu bir 
kere kabul edildiğinde, mantıki olarak, İsla
mın bu metlnlerl. mesajlarını ve. · bunların 

oluşturduğu dini, tarıhteki nebevi vahly fikri
ne uygun bir · şekilde nasıl bir konuma 
oturttuğu sorusu ortaya çıkar. Şayet Kur'an
'la Eski ve Yeni Ahıt metinlerı gerçekten 
Peygamberlere gelen vahıyse, ·bunlar vahıy ol
maları . açısından birbirlerine denk midir, değil 
midir? Burada Ahmed Han, kelime kelime 

1oKrş. A.R. The . Church In an Age of Revolution (Devrım 
Çağında Kilise) (Hannondsworth: Pcnguln. ı971) s. 112-22. 
11Tebyih el-Kelaiiı (Bundan sonra TK olarak anılacaktır) cilt 
ı. s. 150. 

in the text of the Biblical books are the result 
not ·Of wllful corruptıon of the text but ca.n 
and must be explained as errors that have oc
curred in the long history of lts transmission. 

In . his rejectlon of taluif in ı ts traditlonal 
meanlng as 'dellberate textual dlstortton' 
Sayyıd Ahmad Khan quotes Fakhr el-dln Razi 
in . support-who. in fact, ls not the only eml
nent musllm scholar to have accepted the ba
sic lntegrlty of the Blble. The author of Al
Radd aljamil and the author of Ikhwari .al-Sa
fa, e. g. Ukewise accepted lt. 

. 3. The Old Testament and New Testament 
Scriptures and the history of revelation 

Once the basic lntegdty of the Scriptures 
.ls accepted, loglcally. the questlon arises how 
Islam .places these Scriptures, thelr message 
and the rellglon they constltute, withln lts over 
all vlew of prophetlcal revelation in history. If 
both, the Qur'an and the Ol? and New Testa
ment Scrlptures are truly prophetlcal revela
tion, do they stand on an equallty wlth one 
arıother as revelation or not? Here, Sir Sayyid 
lntroduces his dlstlnctlon between word for 
word revealed texts and texts, the subject mat
ter (mazman) of ·Whlch was revealed and not 
the exact wording. This distıncıton corresponds 
to the distıncitıon In classlcal cilm al-kalanı be
tween wQhy matıa (dictated word by wo•d) and 
w~hy ghair nıatia. terms applled to the Qur'an 
on the one hand ant to Hadith on the other. 
ıri the pre-Qur'anlc prophetlcal texts. Musllms 
Sir Sayyid wrltes, furtiıer distlngulsh · between 
passages, sentences or parts of sentences that 
are (k/ıa.ss) matn and .the remainder that are 
rtwayat. Oırıly tlıe former are word iiy word re-
velation 12• · ' · 

This vlew of 'the haevenly books' as having 
a çommon origln In God but a dlfferent revela
tery charcter, lcd on to the questl~n how far 
the Muslim bellef In ~~superiority of the Qu
r'anlc revelation can go together wtth accep
tance of the revealed ch~racter of the prophetl
cal books revealed before Muhammad, speclfi
ca.lly. the Scriptures of Jews and Chrlstlans. 
Tradltlonally this questlon had been dealt wıth 
ın the old teachlng of nakslı al-shara'i (abroga
tıon of the Dlvlne Laws). It had remained the 
general convlctlori of Muslim schohirs throu
ghout the centuries that the dlvlnely revealed 

12Cf. TK, I, 14. 16, 222; TK. II, 339 IT. 
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vahyedllen metinle tam olarak lfadelendlrll
meyen konu (mazmun)lu vahly arasında bir 
ayınma gider. Bu ayının klasik İlm-1 Kelam·-. 
da yapılan ve bir yandan Kur-'an'a dl~r 
yandan da hadise tatbik edilen vruıy~l mat
luv (keUme keUme yazdırılan) ve vahy-1 gayr-I 
metluv ayırırnma tekabül etmektedir. Kur'an 
öncesi vahyi metlnlerde, diyor Sir Seyyıd, 
Müslümanlar pasajlar, cümleler ya da cılmle
lertn parçaları . olan metn . ve rivayetler ara
sında daha Ileri derecede bir aYrım yaparlar. 
Yalnızca blrtnclst · (metn) kelime· keUme · vahly
dir12. 

Bu •. Tanrı'da tek ortak köken~ sahip fakat 
farklı bir vahly karakteri taşıyan semavi kitap
lar' fikİ1 • . Kur'ani vahytn üstünlüğüne olaİı İs
lam Inancının, Hz. Muhammed'den önce ·vah
yedllen kitapların. özelllkle de Yahudi ve Hıris
tiyan kutsal metinlerının vahyedllmlş karak
terlerint kabulde nereye kadar birlikte gldeblle
ceğl sorusunu ortaya çıkardı. Geleneksel olarak 
bu mesele Neshü!ş-Şerayt' (İlahi Hükümlertil 
neshl) teorisi bağlamında ele alınmışbr. Yüzyıl
lar boyu · İslam allmlerının genel kanaatı ta
rihte birbirlerini takip eden İlahi şertatların sı
rasıyla blrblrlertni neshettıklert noktasındadır. 
Örneğin Hlntll buyük İslam kelamcı ve sufi 
düşünürü Şah Vellyyullah (1 702-1763) nesh 
eş-Şerayt'l bir vetlre lçertstnde çoğunlukla tah
rif edilmiş bulunan bir · önceki şerlabn daha 
sonra gelen şertat tarafından kaldırılması ola
rak anlamaktadır13• Seyytd Ahmed Han nesh 
anlayışında ve sonuç olarak Kur'an öncesi va
hyedilen kitapların devam eden bir öneml ve 
fonksiyonu bulunduğu Iddiasıyla Şah VeU, Ul-

. lahtan aynlmasıyla birlikte, onun değişmeden 
kalan · bir tek din ve bir çok şertat arasındaki 
ayırımını . kabul eder. Seyyld Ahmed Neshln; 
gerçek Mutezfle geleneğlnde14 yalnızca, 'belli 
bir hüküm Için tesbit .edilen sürenin şeçmesl' 
anlamına gelebileceğini savunmaktadır1 

• 

Bu sürenin geçmesiyle halkın da genel bir 
sıkıntıya düşmesiyle hükmiin · geçerllliğı kendi
llğınden kalkar. Bu -mu'tezlli pozisyonu daha · 
Ileri seviyede tarbşırken Seyyld Ahmed H.an 
büyük lhtlmalle, Pfander'ln Mtzan el-Hakk ki-

12.Krş. TK. I. 14. 16. 22: TK. .n. 339 ve devamı. 
13.Krş. L. Gardet, Dleu .et La Destfrıie de L'Homrrıe (Allah ve 
Insanın Kaderi) Paris: Vrln, 1967) s. 217. 
14Şah Vellyyullah, Huccet Allah'U-Ballğa (Bulak, 1286 H.) c. 
1/ss. 85·88. 
1ıırK. ı. 265: TK. m. 109. 
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shan..cah-s had abrogated one anather as they 
appeared succeslvely ın htstoıy. Shah Wall. Al
l:lh (c. 1702-1763), the great Indian Muslim 
theologlan and .. sufi thlnker, for lnstance, un-. 
derstood rıaskh al-shara.'f to mean the sap
presston of a prevtous sharfah whtch had 
usually become corrupted, tn the course of 
time. by a subsequent one13• Sayytd Ahmad · 
.Khan adopts Shiih Wali Alla.h's distinctlon be
tween the one· din, whlch remaıns unchanged, 
and the many Shan-cah-s, yet dlffers from him 
tn his understandtng of rinskh and conse
quently in his evaluatıon of the permanent sl
gntficance and function of the pre-Qur'aruc re
vealed books. Naskh, Sayytd Ahmad Khan 
holds, · tn true Muctazıııte fashlon 14 can . only 
mean 'the passıng of the period appolnted for 
a certatn hukm15• Wtth the passıng of that pe
riod (~the general predlcament of a people) the 
hukm (ordlnance) automatically looses ıts force. 
In taking up this Muctazlllte posttion Sayytd 
Ahmad Khan veıy probably had ın mlnd Pfen
der's passage on abrogation in the first cha
pter of mizan al-haqq where the commonly 
held Ashcarlte concept of rıaskh ts rejected on 
the same ground as that adduced by the Muc· 
tazllıtes, e.g. that it milltates aglnst the wis
dom and omntpotence of God. 

Pfander concelves of development ın hu
man htstoıy only wıth regard to a gradual 
growth of lntertortzatlon and spırttuallzatton up 
to the message of Chrtst whereas SayYid Ah
mad Khan expresses the convtction of gradual, 
contınuous progress (taraqqi) In lntellectual 
knowledge faql andcilm) and Unks this idea ın 
some sense with the Idea of ·a gradually infol
dıng revelation. Human progress . ın reasonlng . 
and knowledge ıs llnked, for Sır Sayytd, with 
the pattem of a divtndy dispensated sequence 
of shatfah-s culmtnatıng ın Muhammad's slıa.
ıi'ah. But this notfon remaıns vague: Wlll there 
be further sharı..cah's if human knowledge fur
ther progresses after Muhammad? Does pro
gresstiıg reason gradually unfold truths . that 
were lnltıally only known to man QY dlvtne re
velation? In the end Sayytd Ahmad Khan pro
vtdes no answer as . to how 'progress' on this 
level, of religlous tea~hlng, ls llnked with 'pro-
gress' o.faql and cilm. · 

.. 
13Cf. L. Gardet, Dleu et la Desttnee de I 'Ho.mme (Paris: 
Vrln, 1967), p. 217. . · 

.
14Shiih Wali Allılli, HujJat.Alllih al-bdlghah (Büliiq, 1286 H.), 
vol. I. pp. 85·88. 
1 ıırK, ı, 265; TK, III, 109. 
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tabının birincı bölümünde nesh He llgllJ söyle
dJklerini göz önünde bulundurmaktadır. Bura-. 
da genel kabul gören Eş'ari nesh mefhumu, 
Mutezlle· tarafından da ortaya konulduğu 
şekltyle Tanrı'nın hikmet ve inayetıne .ters 
düşeceği gerekçesiyle reddedilmiştir. 

Pfander, Insanlık · tarihindeki gelJşmeyl yal
nızca, İsa'nın mesajına kadar kaydedllen ma
nevi ve ruhi bir tedrict gelJşme olarak algıla~
ken, Ahmed. Han, tedrtcl ve süreklt terakk.İyı 
entellektüel bllif olarak açıklar ve b~ .. düşün
ceyi bir d~receye kadar tedricl olarak gelJşen 
vahiy fikriyle blrleştirlr. Akıl yürütmede ve bıİ- . 
glde Insanın terakktslnt, Muhammed (as)ln 
şeriatında en yüksek noktasına varan şeriatıa
nn tevkifi (dJvlnely dlspensated) teselsülü mo
deliyle btrleştirmektedlr. Fakat bu mefhum ka
palı . kalmaktadır: Şayet Insan aklı Hz. Muham- . 
medden sonra daha fazla gelişme kaydedecek 
olsa daha 1leri şeriatlar · meydana çıkabBecek 
midir? Tedrlct olarak gelJşen akıl, başlangıçta 

insana yalnızca vahlyle bildirilen hakikatlerı 
keşfedebilecek ml? Neticede Seyyld Ahmed 
Han, dini .öğretidekl gelJşme seviyesini 'akıl' ve 
'tllm'dekt gelişmeyle nasıl açıkladığına bir ce- · 
vap bulamamaktadır. · 

. . Özetlemek gerekirse Seyyıd Ahmed Han'a 
göre .ellmlzdekl Yahudi ve Hristiyan kutsal me
tinleri, İslam'ın temel mesaJına, teyhlde, şahit 
oıU!ak müsbet bir tarzda değerlendtrilebilJr ve 
öyle de yapılmalıdır. Esasen müslümanlar Ya
hudi ve Hristiyanların, bu metinlerln Allah'ın 
vahyl olduklarına dair ınançlarını paylaşmak
tadırlar. Bu, peygamberler tarafından. açıkça 
yazılmayan kutsal metin parçalarının, Yenı 
Ahit'ln havarller · tarafından · yazılan parçaları 
örneğinde olduğu gibi, vahyl karakterint tayın 
etmede önemli farklılıklar bulunduğunu Inkar 
etmek değildir. Seyyld Ahmed bu farklılıklara 
fazla önem vermemektedir. · 

Dahası o, tarıhı gerçekler kadar, kur'an'ın 
tahrif terlmtnt kullanma larz'ııun da müslü
manlar ar~sında mevcut olaıı, kutsal metinle
rin tamamen tahrif edildiği ve hu sebeple bü
tünüyle reddedtlmesl gerekllğl · görüşüyle . 
uyuşmadığına inanmaktadır. 

Tersine, Yahudi ve Hrlstıyanların Kutsal 
metinleri geçmişte olumlu rol oynamışlardır, 
ztra bunlar vasıtasıyla Allah Tevhtd'tn 
değişmeyen mesajını asırlar boyu tekrar yenile
miştir. Kur'an'ın Hz. Muhammed'e vahyedilıİıe-; 
sinden sonra bile, tenkltçt btr şekilde, · yanİ 

To sum up, ; for Sayyld Ahmad :Kl1an the 
pr«';sent-day Şcriptures of Jews and Christians 
can . and must be asscassed posltively as wtt
nesslng to the basic message of Islam, tauhid . . 
Fundamentally, the Musllms share the Jews' 
and Christians' belJef tn the Scrlptures as re
vealed word of . God. This ts nqt to . deny tlıat 
there r~matn tmportant dtfferences wtth regard 
to assessing the revelatoıy character.. of .parts 
of the Scriptures that were clearly not written 
by . prophets, as e.g. the apostollc wrtttings of 
the · New Tes~ament. Sayyid Ahmad . Khan 
consilerably underplays these differences. He, 
furthermore, ts. convinced that the Qur'antc 
use ,of the term . taluij as well as . the facts of 
history dlo not ;warr~ınt the vl~w. preva~ent 
among l'v1'4slims, that the Scriptures are totally 
corrupted ~d therefore have to be rejected en-
tırely. · · 

On the contrary, the Scriptures of Jews 
and Christians have played a . posltive . role In 
the past, slnce, through them, God reıterated 
the unchanglng message of: taulıid throughout 
the ages. Even after the revelation of the Qu~ 
r'an to Muhammad, they continue to be rele
vant If they are read criticaly, that ts, unın
fluenced . by: ,.the . distortions .. of an .erroneous .. 
Christian tnterpretation and tn the . Ught of the 
Qur'an's clear message of taulıid. The Musltms 
followers of Muhammad, by the same token, 
are foUow.ers of Jesus the Messlah who ıs thelr 
sardür Oeader). 

V. Modern historical science and the. 
reliability of the sources: Q~r'an ata'~ 

.. Hadith 

The main challenge to Sayyld Ahmad 
Khan's outlook on Qur'an and ·Hadıth came 
from. W. Mulr's Life oj Malıomet ın .. the 
l860's16

• _Yet already In his work on the Bible 
Commentiuy Sayyld Ahmad Khan had proved 
himself as a hlstorian and become acqulnted
up to a certatn polnt-wtth standards of nlne- . 
teenth-centuıy. Westem historical wı:tting: res
pect for facts and exact chronology, critical use 
of a wldened rarige of lslamic and western 
sources, proper documentation and the ideal of 
a strivlng for objectivlty ın presentation .. 

16(Sir) William Mulr, The Uf~ of Mahomet and the HlstDry oj 
Islam tD the Era of the Hegtra. wtth lntroductoıy chapters 
on the orlglnal sources for the Blography of Mahomet, and 
on the pre-lslamlc Hlstoıy of Arabia. :4 vols . 
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Hrlstlyan yorum hatalarının tahriOnden etki
lenmemlş şekllyle ve Kur'an'ın net tevhld me- · 
sajı ışığında okundukları taktirde öriemlerlnl 
devam ettlreceklerdlr. Aynı sebeple Hz. Mu
hamrnedln ümmeti olarak müslümanlar, lider
Iert olan İsa Meslhln de münteslbldlrler. 

V. Modem Tarih Bilimi ve 
Kaynakların Güvenirliği (Kur'an ve 
Hadis) 

Seyyld Ahmed Han'ın Kur'an ve Hadis 
hakkındakt tasiağına esaslı meydan okuma 
1860'Iarda W. Mulr'ln Life of Mahomet adlı 
esertyle geldi ı o . . Ama Seyyid Aluned Han, İncil 
tersırtnde zaten tarihçiliğini lspatlamış ve belll 
bir noktaya kadar ondokuzuncu yüzyıl Batı ta
rih yazımındaki şu standartlarla · tanışmıştı: 

Gerçekiere saygı ve doğru kronolojl, geniş 
alanh Batı ve İslam kaynaklannın tenkitçl kul
lanımı, uygun dökümantasyon ve olaylan or
taya koyarken objektif olmaya gayret gösterme 
Ideali. 

Tebyiiı el-'Kelam'da geleneksel Hrlstlyan 
tefslrlertnı tenkit ederken, mesela plskopos J. 
W. Colenso (1814-93)'nun yaptığı Tufan hadl
sesi (deluge) tefslrlnde S. A. Han, genelde Eski 
AhJt kitaplarının özelde de Genesis (fekvln)'Jn 
tarıhi karakteri üzerinde fazlasıyla durur. Co
lenso'nun İncil'In bir yandan dini ve ahlaki 
gerçekliğiyle diğer taraftan kronolojl, tabii tarıh 
vs. lle liglll hususlardaki doğruluğu arasında 
yaptığı ayınını Ahmed Han reddetmlştır. Başka 
bır deyişle o peygamberlere alt metlnlerln ruhi 
öğretısı yanında doğru tarihi ve bilimsel bilgı
lerde verebUeceği görüşünden ayrılmamıştır. 
Ama Seyyid Han aynı vurguyu İncil tefslrlertne · 
gerekll olan · tenkltçl ve rasyonel bir yaklaşım
da ve zihnin bağımsızlığına olan Ihtiyaçta da 
göstermektedir. 

Bu şekilde Seyyld Ahmed Han daha önce 
anılan metin ve rivayet ayırırnma gider. Bu
nunla birlikte o ne, birbirlerine olan sınırlarını 
çizerek bir ıncil metni teşkil etme sözünü ye
rine getirdJ ne de bu ayınma uygulamak Için 
bir kriterden açıkça bahsetti. 

10(Sir) W1111am Mulr, 71ıe Ufe oj Muhammed and 17ıe Histo
ry of Islam to · the Era of the Heglra (Muhanuned(as)'ln 
Hayab ve Hlcrete Kadar Islam Tarihi). Muharnmed'ln(as) 
blyografislne dair oriJinal kaynaklan ve Islam öncesi Arabi
stan tarıhini Içeren blr glrtş bOlOmOnO de Ihtiva eder. DOrt 
cllttlr. · 
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In dtscussıng In Tabytn al-kaliim the crıtı
cısm of traditlonal Christian exegesıs, for ln
stance of the stoıy- of the Deluge made by Bls
hop J.W. Colenso (1814-93), ·Sayyld Ahmad 
Khan had rriuch reflected about the hlstorlcal 
charactçr, In general, of the books of the Old 
Testament, especlally Genesis. He had rejected 
Colenso's dlstlnctıon between the rellglous and 
moral truth of the Blble on the· one hand from 
lts correctness ın matters concemıng ı,::hronol
gj, natural hlstoıy and so on on the other. He 
dJd not depart, Jn other words, from an out
look that takes the prophetıcal Scrtptures to 
provtde, besides splrltual exact hlstorlcal and 
scientific Information. Yet, Sayyld Alunad Khan 
does all the sanie stress, the need for a crltl
cal, ratıonal attıtude In exegesls and the need 
for respectful fndeperıckınce of mlnd. Thus he 
arrlves at the dlstıncltlon of matn and rt
wtlyah, mentloned earller. although he ·never 
futolled his promıse to produce a Biblical text, 
marking off the one from the other-iıor even 
does he state clearly a ertterton for the appll-
catlon of the dJstlncltlon. · 

The sertous and dramatlc challenge to 'the 
hlstortcal evtdences of Islam' by· W. Mulr ·tou
ched malnly on the tradıtıonal vtew and use of 
Hadlth. Mul.r regarded the Qur'an as a reliable 
hlstorlcal source for reconstructlng the ınner 
world of Muhammad, as a falthful r~produG
tıon, authentlc, and, In the main, a8 complete 
as at the time was posslble. He held 'that tra
dltlon (l.e. Hadlth) cannot ın general be recel
vcd wlth too much cautlon, or exposed to too 
rlgorous a crJtlclsm; and that no tınportant 
statement should be recleved as securely pro
ved by tradltlon only, unless there be some 
further ground of probabllH:y, analogy, or col
lected evldence In ıts favour17• Yet, at the 
same time, the hlstortan 'wlll also do the ut
most of his ablllty to preserge the elements of 
truth whlch have been handed down In thelr 
wrltlngs18• In his use of the biographles of'Mu
hammad, the crltJcal hlstorian, Mulr 
concludes, wlll conOne hlmself to the works of 
lbn Hlsham, al-Waqldi, lbn Sacd and al-Tabarl 
and such hadith-s In the general collectlons of 
the earllest tradltlonlsts as bear upon his sub
ject. 'But he wlll reject as evldence all later 
authors, to whose so-called tradttlons he wlll 
not all o w any hlstorJcal welght whatever19•. 

17(London: SmJth, Elder and Co, 1861); vols. 1 and 2: · 1858 
; vols. 3 and 4: 1861. 
18Iblbd.. p. cm. 
1&ıbld. 
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William Mulr'lr İslamın tarihi delUlerlne 
yapbğı ciddi ve dramatık meydan okuma esas 
olarak h adisin geleneksel anlaşıima· tarzına ve 
kullanımına tesir etmiştır. W. Mulr Kur'an'ı 
_sağlam tarıhi bir kaynak olarak Hz. Muham
med'in Iç dünyasını oluşturmada güvenlllr bir 
tarzda toplanmış, sahlh ve esasen mümkün 
tüm zamanlarda, eksiksiz bir kltab olarak ka
bul eder. Ona göre Peygamberin hadisleri ge
nelde çok fazla lhtlma.m' göste~lerek ve etraflı
ca bir tenklde tabı tutularak alınmış olamaz 
ve hiç bir ifade, lhtlmallyetlnl artıran · daha Ileri 
sebepler olmadan, bir kıyasa gitmeden ve yine 
lehine toplanmış delıller olmadan yalnızca ha
dis tarafından tesbıt edildiği Için gü~enlllr ka
bul edilmemeİıdtr17• Ama tarihçi ayıiı zamanda 
bu yazılarda aktanlan dogru- unsurlan muhafa-

. 18 
za etmek Için elinden geleni yapacaktır . Hz. 
Muhammedle ligili blyografilerl kullanışında, 
diye bitiriyor W. Mulr, münekkit tarihçi kendi
sini İbn Hlşam, el-Vakldi, İbn Sa'd ve Tabeli 
Ue Ilk dönem muhaddlslerlnln konuyla Ilgili 
olarak ztkrettlklerl hadisleri sırurlayacaktır. Fa
kat o sonraki tüm allmlerl ve onlann kullan
dıklan uydurma hadisleri delJI olarak kabul et
meyecek ve bunlar üzerine hiçbir tarihi ağır
lığın )'\1klenmeslne Izin vermeyecektırX~.-- ···- ····· · 

Hadis tenkldinl ele alan el-Hutubat-ı Alı
mediye (1870) ve sonraki bir çok yazısında S. 
Ahniet Han, W. Mulr'ln atağını temel dayanağı
nı, yanı 'İslamın tarıhı dellllerinin güvenlllr
llğl'ne dair' tenkldlnl cevaplar. S . . Ahmed Han 
ve W. Mulr birbirlerinden çok uzaktadırlar, 
ama Seyyld Ahmed Han buna· hiç · dokunmaz 
ve Kur'an'ı, Allah'tan kendisine kellme kellme 
vahyedildiğl hallyle Hz. Muhammed'in eksiksiz· 
ifade ettiği tam ve sağlam kayıt olarak kabul
deki fikri ·blrUktellklerlnl vurgulamayı tercih 
eder. 

Mulr'in hadis tenkldiyle k<rrŞı_ karşıya ka
lan Ahmed Han, kendisini pasaj pasaj bu ten-
kldi münakaşalara vermez. · 

Ölümünden kısa süre önce, Hutı1bat'ta ve 
·son maİtaıelerlnde S. Ahmed Han, klasik ilm-i 
hadis tarafından gellştlrllen tenkltçlllğln gele
neksel kriterlerini değerlendirme ve Ilk müslü
man allmlerln vardıklan sonuçlara karşı kendi 

17(Londra: Smith. Elder ve ort. 1861): I. ve II. Clltler: 1858; 
m. ve IV. ,clltler 1861: W. Muır. IJfe ... , I. s. LXXVII. 
18Age. s. Clll · 
19Agy 

In his work Al-Khutubat al-Ahmediyah 
(1870) and varlous subsequent artıdes deallng 
wtth Hadith crttlclsm Sayyld Ahmad Klıan gave 
his answer to the main thrust of Mulr's at
taek, tlıe crltlclsm of the rellablllty of 'the hls
torlcal evtdences. of Is lam.· Sir Sayid shows 
hlmself pleased wıth Muir's posltlve assess
ment of the authentlclty of the Qur'anlc text. 
In thelr dogmatlc outlook on ·the Qur'anlc and 
Mulr are mlles apart, Yet Sir Sayyld hard~y ad
verts to this and prefers to . emphaslse thelr 
agreement on the Qur'an as the full and au
thentlc record of what Muhammad ever uttered 
as revealed to him word for word from God. 

Faced wttlı Mulr's crltlclsm of Hadith Sir 
Sayyld does not co~tent hlmself wtth a crltlcal 
discusslon of lt passage by passage. He makes 
the effort, In Khutubat and later artlcles, up to 
shortly before his death, to assess the traditlo
nal canons of crltlclsm worked out by classlcal 
cilm al-hadith and to define his own stand vts
a-vls the results of early Musllm rellgl<?US 
scholarshlp. He applles tlıe tredatlonal tests of 
tsna.d-crltlclsm tn the strıctest posslble way. 
On this account only flve hadith-s emerge as 
wttlıout any doubt rellable, and even f!ıe~e do 
not ·gtve us the certaınty that they relate the 
very words of the Prophet. All other · hadfth-s 
have to be examlned. dirliyaf.an, ı. e, by ratlonal 
analysts. In prlnclple. ratıonal crltlclsm of the 
content of Hadith ls nothlng new, lt was prac
tısed by at least some of the later scholars 
wrlttng on cilm a -hadrth20• In. fact we see 
Sayyld Ahmad Khan ın his varıous artlcles on 
the subject devetopıng towards more and more 
severe standarQS of crttıcısm. In his final state
ment, in or after 1896, on the questıon of the 
rellabllty of Hadith. the essiıy Muntalul al-ka
lam fl. baya.n masa.'il al-IsUim.21

• He goes far 
beyand the posltlons of prevtous lslamlc Ha
dith crltıclsm, niatnly ın two poınts. First. II) 
appreciating the lmportance ·of the long period 
of oral transmission and ın refusing to except 
early Islamlc history from the laws of the rlse 
and growth of legends. Second, tn that heap
l?lles to Hadttlı the ertterton of 'nature' mea-

. 
20J. Robson, ın El2, m, 28 (art. Hadith), mentlol)s the error 
of most scholars to overlook this fact. Also El2, II. 462 (art. 
al-Djarh wa '1-Tacdil). 
211nAkhlri maz8min, ed. Imam al-din Gujrati (l.ahore, 189). 
PP· 126-35: Rpt. In Maqatat-1 sır Sayytd, ed: M. lsmacü Pa- . 
ilipati 1 In the following Pm~q), vol.. I, P~· 23-35. 
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görüşünü savunma çabası Içine girer. Gele
neksel tsnad tenkit testıni mümkün olan· en 
kat'i tarzda uygular. Buna göre yalnızca beş 
hadis şüphe götürmez tarzda güvenilirdir ve 
bunlar bile Peygamb6rtn söylediklerini bize ta:m 
olarak aksettırdiklertne dair bir kesinilk ver
mezler. Diğer tüm hadisler dirayete yani rasyo
nel anaUze tabi tutulmalıdırlar. Esasen hadis
lerin muhtevasını tenkide tabı tutma yenı bir 
şey değildir, bu en azından ilm-i hadis üzerine 
çalışan bazı son dönem aUmlert tarafınclan uy
gulanmıştı.-20. Gerçekte S . Ahmed Han'ın ko
nuyla llglll değişik makalelerlnde, daha katı 
tenkıt standartları gellştlrdlğtnl görüyoruz. 

· 1896 veya sonrasında hadisin güvenlllrllğlyle 
liglll son beyanını. Münteha'l-Kelam fi Beyan-ı 

Mesatl1'l-İslam21 adlı denemesınde verir. Bura
da önceki İslam hadis tenkidlnc dair görüşler,
den iki noktada daha llertlere gitmektedir: BI
rincisi, sözlü ·nak11n uzun bir döneme yayılma
sının ehemmlyetını gözönüne alması ve erken 
dönem İslam tarihini, kı~salann ~rtaya .çıkma 
ve gelişme kanunlarından ayrı mütalaa etmeyi 
reddetmesi. İldncısı. tabiatüstü her~angl_ bir 
olayın meydana gelme Ihtimalini ortadan kal
dımıa anlamında 'tablat' kriterını hadise tatbik 
etmesldir. 

VI. Modern Bilim ve Kur'an'ın 
Yorumlanması 

Modem BlUmler Kuzey Hindistan'da sürek
ll artan bir şekilde ondÖkuzuncu yüzyİlın ilk 
yansında Hükümet ve misyoner eğıtım kurum
larında öğretiliyordu. Batı b1llİninin bir çok 
prensibi mevcut vahiy metinleriyle çatışır görü;
nüyordu. Ahmet Han bu durumu İslam tari
hindeki Grek Felsefesi (blllmler de dahll) Jle 
Kur'an vahylnln ortaya koyduğu doğrunun ça
tıştığı Jlk ihtllaflara benzetJr. Seyoyid Ahmed 
Han'ın bu problemle- tanışıklığı 1840'lar ve 
1850'ler de ilk yazılarını yazdığı döneme kadar 
geri gitmekle birlJkte bu meseleyle tam olarak 
llk kez Tebyln el-Kelam'da karşı karşıya gel
mektedir. 

Küçük rtsalesı Kavl-1 Metin (1848)"de yal
nızca felsefi ve blUmsel sebeplerle I:ıala pto
leme(Batlamyus)'cl dünya görüşünü 'savun-

20J. Robson, Islam .Ans.(2), III .• 28 (Hadis MaCl.)"de bu hald
kate pek ehemmlyet vermeyen blr çok allrnlı'l hatasını zlkre
der. Yine bak. Isı. Anslk .• ll. 462 (Cerh ve Ta"dll mad.) 
21Ahlr-1 Medamin, edlsyon: Imam ed-Din Gucraü (Lahor. 
1898) ss. 126-35; Maqdllit-ı Sir Seyyld, ed. tsrnail Panıpatı 
(bundan sonra Pmaq olarak anılacaktır) c. I. ss. 23-35 . 
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nlng to exclude thereby the posslblUty of any 
strlctly supematural event happertlgn.· 

VI. Modern science and the 
interpretation of the Qur'an. 

The modern sciences were taught ın 
N orthem lndia ıncreasingly · in the flrst half ·of 
the nlneteenth centuıy. In Government and in 
Mlssıonary educatlonal ınstitutions. Many of 
the tenets of Western science apperaed t::> 
contradlct even the reduced body of truly reva
led, prophetlcal texts. The sıtuatlon was per
cleved by Sayytd Alunad Khan to resemble the 
earller clash, In Islamlc hlstoıy, of Greek phllo
sophy. (lncludlng the sclences) and the truth 
of Qur'anlc revelation. Sayyld Ahmad Khan 
flrst fully faced the problem ın Tabyın al-kaltim 
although . his acqualntance wıth the problem 
reached back well lnto the phase of his early 
wıjtlngs ın the 1840's and . 1850's. In the smail 
tract Kaul-1 matin (1848) he had stili defended 
the ptolomean world-view, on phUosophlcal 
and scientific grounds alone. But once he did 
bow to the Copernlcan revolu tion, ıt · became 
lmpossible to avold a reassessment of the cu
stom·ary lnterpretatlon of many revealed pas
sages. In Tabyın al-kaltım he stated the · convlc
tlqn that the revealed texts cannot be In real 
contradlctlon to ascertalned truths of sclence. 
The solution Ues in the proper Interpretatıon of 
the revealed texts22

: 

In a substantlal artlcle, publlshed In 1874, 
Tafsir al-sama.wat'23 Sayfd. dtstrıed the real 
meanlng of Qur'anlc terms or passages deallng 
wıtlı heaven and trted to show how these pas
sages do not necessıtate or even warrant the 
lnterpretatlon whlch exegetes under the ln
fluence of outdated · Greek astronoiny have put 
or:ı them, His fifteen principleş of E.xegesis (usul 
al-tafsir). publlsheçl only in· 1892,24 are in ·fact 
those adopted In this artlcle, but further . refi
ned and developed. 

Sir Sayyld's solution to the apparent 
conflıct between the text of revelation and the 
flndtngs of the emplrtcal sclences ls as follows. 
Fırst. as to the practlce of ta'wil, l!letaphortcal 

22in this context Sayytd Alunad Khan quotes approvtrlgly 
and follows the argume of John H. Pratt, Scrlpture and 
Sclence not at Varlance (London,Calcutta: Ratchard.Lepage. 
1858). passlrn. Flrst ed. 1856. 
23Rpt. PMaq. II. ı-ı 15. 
24Rpt. lbld .. Il. 197·258 
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maktaydı. Ama bir kere KopernJk devrimine 
boyun eğdJkten sonra bir çok vahly pasajının 
geleneksel yorumunu yeniden değerlendirmeye 

·tabı tutmaktan kaçınmak imkansız hale gel
miştir. Tebytn el-Kelam'da vahly metınlerlnJn, 
billmin lspatlanmış doğrularıyla çellşemeyeceği 
kanaatını dile getirmektedir. Çözüm vahly me
tınlerlntn uypn bir şekilde yorumlanmasında · 
yatmaktadır-2 . 

1874'de basılan önemli · bir rlsalesl Tefsi
rü's-Semavat23'da Sir Seyyld semayı ele alan 
Kur'an terlmlerlntn veya bölümlerının gerçek 
anlamını tartışır ve bu pasajların modası geç
miş Grek astronomlslnln etkisi altındaki yo
rumları nasıl icap ettırmedlğlnl ve hatta müm
kün blle kılmarlığını göstermeye çalışır. 
18.92'de basılan Tersırın onbeş Ilkesi (Usülü't
Tefsir)24 haklkatte bu makalesinde ele aldıkla
nnın daha' dakik ve gellştırllrolş şeklidir. 

Sır Seyytdln vahly metniyle deneysel bllt
mJn verileri arasında var sayılan çatışmayı çö
zümü şöyledir: İlk olarak Te'vtl'e, ınceazi yoru:. 
ma gitmek: Kur'an dJUnln kullanımını ve anla
mını yakın bır tetklk, meseleyle llglll kelimenin 
veya pasajın gerçek anlamını verecektir. Bu 
anlam yalnızca şımdi· keşfedilmiş olsa bile va
hyt gönderen tarafından da kastedilen anlam
dır. 

İkinet olarak, vahyedilen . .:Oetınler ve blll
mın açıkça te'sls edilmiş doğruları aynı tür bir 
gerçekliğe, yanı objektif dünya hakkındaki ha
kiki ve tanımlayı_cı gerçekliğe delalet ederler. 
bu sebeple birbirleriyle çeşltmezler. Çelişkiler 
yalnızca görünüştedir ve vahly metinlerının 
yanlış yorumtanmasından kaynaklanmaktadır. 

Üçüncü olarak, verilen pasajın mecazi bir 
yoruma ihtiyaç hissedlp hissetmediğine ve 
mümkün cevaplardan hangtslnln tercih edlle
ceğlne karar verınede kıstas billmin ortaya 
koyduğu gerçeklerdJr. Bu tıp bir gerçeğe akıl 
yoluyla (ratıonal proof)'la ulaşılır ve bu gerçek 
de tablat kanununa aıt bir gerçektir. Başka 
bir deyişle bu doğruya lsbat yoluyla (burhani 
delil) ulaşılır ve bu sebeple keslnllk (firm as
sent) Ifade eder. Modem billmler klasik felsefe
nin Ilk prensipleriyle (evvellyat) aynı kestnllk 

22Bu bağlamda Seyyld Ahmed Han, tasdik mahiyetinde 
John. H. Pratt'dan nakllde bulunur ve şu dellllendlnnesını 
takip eder: Scrtpture and Sclence not at Varfıl.nce (Kutsal 
Metln ve Blllm Aynı Şeyi Ortaya Koyarlar) (L<ından Kalkilta: 
Ratchard/Lepage, 1858). Birçok yerde baslosı yapılan Uk 
neşrl. 1856. 
23Pmaq, ll, 1-115. 
24Age. s. 197-258. 

lnterpretatıon: close enqulıy ınto the use and 
meantng of the Qur'anlc language ytelds the 
true meanlng of the word or passage in ques
tıon, that ıs. the meantng that does not 
contradıct the truth whlch has been estab
llshed declslvely by modern sclence. -This mea
nlng. although only dlscovered now, was lpten
ded by the Author of revelation. 

Second. the revealed text and the clearly 
establlshed truths of sclence refer to the same 
kind of truth, namely factual, descrlptıve truth 
about an objective world, . and therefore cannot 
contradlct each other. Contradtctıons are only 
apparent and arlse from a mlslnterpretatıon of 
the revealed text. 

Third, lhe eriterfon to declde whether a gt
ven passage needs metaplhorlcal lnterpretatıon 
and whlch of several possible ones ıs to be se
lected, ls the truth establlshed by sclence. 
Such trut:h ls arrıved at by ratıonal proc. (sqll 
daıil) and ls truth of (the law of) nature. It ls. 
In other words, arrlved at by demonstratıve ar
gument (burhfml dalil) and therefore damonds 
firm assent (yaqin). The modern sclences es
tabllsh truUıs that can clalm the same degree 
of certaınty as the .. first prlnc lples (atiwaliyat) of 
classlcal plıllosophy. 

Fourth, Sayytd Ahmad Khan's canception 
of the relatıonsh l p of revealed word and 
sclence resembles Ibn Rushd's solution to the 
problem ·of reconclllng ma.cqul and ma.ngrll, of 
demonstratıve and scriptural truhth25. They 
cannot cohfllct and If the apparent meantng of 
Scrlpture confllcts wlth demonstratıve conclu
slon: lt must be ınterpreted metaphorlcally. 
Sayytd Ahmad Khan dlffers from lbn Rushd ın 
that he attaches to the results of the modern 
natural sclences. notwithstandtng the emplrl
cal, tnductıve method on whlch they are ha
sed. full demonstratıve value. In this eplstemo
loglcal optımısm he follows F. Bacon's (1561-
1626) and J. St. Mlll's (1806-1873) convtc
tıons-wlthout expllcltly quotıng or mentionıng 
them In this .context .. 

Lastly. this posttion for Sayytd Ahmad 
Khan does not lmply that scrlpture now has 
now become of secondaıy tınportance to the 

2 'Cf. lbn Rushd (Averroes). Kıt.ab fasl al-maqiil (On the Har
fnony of Re11g,lon and PHllosophy), trsl. from the Arablc wtth 
Introduction and notes by Geora F. Houranl (Belrut: Inter
nat. Commtsslon for the trsl. of Greek works, 1961 pp.· 22 
ır. 
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derecesine sahip olduğunu Iddia edebilecek 
doğrular 'te'sls ederler. 

Dördüncü olarak Seyytd Ahmed Han'ın va
hty-b1llm tllşkist anlayıŞı. İbn ·Rtı.şd;ün akli 
bUgt ve nakli btlgt arasındaki uzlaşma proble
mint çözümüne benze~5. Bunlar blrblrtyie çe
llşemez ve şayet vahytn · zahiri anlamı ma'kul 
olanla çellşlyorsa, vahly mecazi olarak yorum
lanmalıdır. Seyyld Ahmed Han. dayandıkları 
emplrlk, lndüktıf metoda bakmadan modern 
tabii blllmlerln sonuçlarına tam maktil (de
monstratlve) değer atfetmesı sebebiyle · İbn 
Rüşd'den ayrılır. bu eplsteinolojlk optımızm'de 
o herhangi bir · ıktıbasta bulunmadan ve Isim
lerint vermeden F. BaGon (1561-1626) . ve J . 
Stuart Mill (1806-1873)'1n kanaatlerını takip 
etmektedir. 

Son olarak Seyytd Ahmed Hruı'a göre bu 
durum. kutsal metınlertn Inanan kişi ıçın ıkın
cl dereceden ehemmlyet arzeder hale gelmeleri
nt gerektirmez. Vahytn Inanan kişiye tablaf ü
zerinde düşünmesini ve · oiıa dair bilgisini art
tırinasıİu ve Tanrıyla, ' onun kanununu tain 
olarak öğrenmesini tavsiye eder. Büyük orarida 
'yeni bilimler' tarafından geliştırHen demonstra
tıve felsefe bizim hakikatı anlamarnızni temel 
dlnamtklertnden yalnızca biridir: Seyytd Ahmed 
Han'ın anlayışına göre · Şimdi önem verilmesi 
gereken diğer temel dinamik nebeVi vahlydlr. 

VII. Dinleri.n Çokluğu Karşısında 
Vakıa, Tabiat ve Nebevi Vahyin . 
Sonluluğu 

1-Akıl ve tabiat kanunu . 

Seyytd Aluned. Han yeni bilimsel keşlflerle 
vahiy m~tınlerlnln arasım uzlaştırrriakla yetın
mez. Modern blllmln, aklın ·ve tabJat kanunu
nun ezici iddialarına eŞli~ eden tam bh~ 'dünya 
görüşünün kabulünü gerektırdiğini düşünür. 
S. Aluned Han'ın dini düşüncesının rasyona-. 
lizme doğru genel meyli daha ı~rkcn olmasa da 
1860'lardan sonra göze çarpıiıakl.adır. Bununla 
birlikte onun düşüncesinde akıL gerçeğin nihai 
ve külli kriteri olma Öze1llğlhe ve 'tablat kanu
nuda · tekdüzelik ve nakzedlleme-.. dJk husüslye
~ne ancak l870.lerden sorira kavlışmuşlur. 

2ııuş. lbn Rı1şd. Iutab Fa~l el-Makal (Din ·ve Fel~efenln 
Uyumu Üzerine). Arapc;a'dan giriş ve noUarla tercüme eden 
George F. Houranl (Beyrut: Yunan eserlerını tercume ıçın 
kurulan uluslarası komisyon, 1961, s . 22).' 
26Pmaq, XI. 6-16. 

JOURNAL OF ISLAM lC RESEARCH VOL: 8, NO: 1; WINTER 1995 

sı 

'bellever. Scrlpture exhorts him to contemplate 
nature and. to ımprove his knowledge of lt and 
to know perfectly God and his law. Demonstra-

, tıve phllosophy whlch has been greatly develo
ped by the 'new scıcnces· ls only one of the 
main bases of our understandlng of the tnith. 
The other main basls ls Prophetıcal revelation. 
to Sayytd Ahmad Khan's conceptıon of whlch 
attentıon must now be gıven. 

VII. The event, nature and finality of 
prophetical r~velation in face of the 
plurality of religions. 
1. Reason and law of nature. 

Sayytd Ahmad Rhan dld not content hlm
self wlth 'harmonlzlng new scıeritıfic ' disco~e
. rlces wlth the message · of .the revealed Scrlp
pıires. He felt that modern sclence have made 
necessaıy the . a.doptıon of a wtıole new world
vıew · accomodatıng . the · overrlding clalms of 
reason and natural law . The general trend of 
Sayyld Ahmad Khan's rellglous thought to
wards ratlonalism ls in fact In eVtdence from 
the early 1860's onwards, if not earlier: 1-İo~
ever. only from the 1870's onwards does rea
son assume in his thought' the posltıon of the 
fina! and universal eriterton of truth, and does 
the 'law of nature' ass~.ime the cha'racter of 
'uniforrnlty and lnvlolablllty. , 

In the introduction · to Klıutu.ba.t (1870)26 

the new radical posJtıon Js stated for the fl~st 
time. The retleetion upon the pluralJtY of rcll
gions claiming excluslve truht, together wlth 
his own search for one, essentıal and tri.ıe rcll
glon lcd him to hold reason (caql1 to .be the O
nal crıterlon of the truth. · Belief (fttqa.d.) ca.nnot 
back this exclusive clalm of any orie rellglon 
conv.ınclngly. The only reliable means of choo
slng betwe~n the varlous claims to 'essentlal 
truht' is a prlnclple whlch would underlle the 
truth of all. This prlnclple, as far as man by 
his ratıonal powers can know, is nothlng l;>ut 
the law of nature. Nature or the law ·of nature 

. e:ıq>lalns the wonderful hermony of the who le 
world of matter and splrlt, as Q. 67, 3-7 tells 
us. The Jaw of nat!..ıre ıs in .the .esse~ce of 
thlngs as they. are ordered and related and 
has become much better known. to us ın 'the 
modern sclences-the method of whlch ts ratlo
nal and en:ıptrical, naİnely, bas~d onexact ob-

26Rpt. Pmaq. XI. 6-16. 
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Hutubat (1870)'a26 girişte Ilk kez yeni bir 
radikal flklr Uerl sürülür. Yegane, asli ve ger
çek dini arama çabası Içerisinde, kendinden 
başkasını doğru kabul etmeyen bir çok dinln 
varlığını gözlemlernesi Seyytd A. Ham aklı, ni
hat kıstas olarak algılamaya lttl. İnanç, her
hangi bir dlnln kendisinden başka doğru ol
madığı Iddiasını, Ikna edici bir tarzda doğru
layamaz. Değişik Iddialar arasında 'asli do
ğru'yu seçmede gü.venlllr yegane vasıta bu doğ
ruların tamamının altında yatan bir prenslptlr. 
İnsanın rasyonel güçleriyle bilebildiği kadar bu 
prensip tabtat kanunundan .başka bir şey 
değildir. Tabfat veya tabtat kanunu, S: 67, 3- · 
7'nln bize söylediğı gibi. tüm madde ve ruh 
dünyasının mükemmel uyumunu açıkla

maktadır. Düzenlendiği ve Işlediği şekliyle ta
blat kanunu eşyanın cevherlndedlr ve de mo
dem billmin tam gözleme dayanan rasyonel ve 
emplrlk metodu sayesinde blzce daha Iyi bili
nir hale gelmiştir. Kur'an'da bize vahyedildiğl 
hallyle saf İslam bu asli doğrudur, yanı tabtat 
(kanunu)dur ve bu sebeple billmin doğru 
keşifleriyle tam bır uyum arzeden gerçek din
dir. 

Seyyld Ahmed Han'ın düşüncesi temel 
kavramları olan 'akıl' ve 'tablat'ı açıkça tanım
lamaması sebebiyle muğlaktır. Yine bu terimie
rin fikirler tarihindeki anlamianna da kayıtsız
dır. Tefslrlnden, onun akl'ı, Insanda mevcut 
olan ve onu hayvandan ayıran bir meleke. esa
sında konuşma ve akıl yürütme melekesl, an
lamında kullandığı görülür. Bundan da öte akıl 
ınsanın tıkelden tümele, tümelderi de tıkele 
doğru çıkarım yapmasını sağlayan dedüktlf bir 
melekedir. 'Akıl' Insanın blUm ve teknoloJI ge
llştırmes1n1 sağlar. Ama akıl ayriı zamanda, In
sanı bir bütün olarak gerçekllk hakkında özel
llkle de kendi varlığına dair sorular sormaya 
sevkeden bir yetenektır de. Sir Seyytde göre 
aklın kaçınılmaz olarak dikte ~ttıği bu sorular 
insanı Bir olan Yaratıcı fikrine, ceza ve müka
fatla ahiretle Ilgili hususlan (the last things) 
düşünmeye sevkeder. Yine akıl Insana Allah'ın 
varlığını ve O'nun Iradesını yerıne getirmenın 
gerekllllğlnı öğretır. Seyytd Ahmed Han'a göre 
bu anlamda akıl, vahly ve fıtrat'la eş anlamlı
dır. O ınsana Yaratıcı tarafından yerleştirilmiş 
bir emanet (vedi'a)tlr. · 

Tabtat'la Seyyld Alımed Han yaratılmış 
bütün gerçekliği kasteder ve kalnatın bir çok 
kanun tarafından tekdüze bir tarzda Idare 

servatlon. 'Pure' Islam as lt has been revealed 
to us ın the Qur'an ls this esse~tıal truht, 
that ls, the Oaw oO nature, and, therefore, ls 
the true rellgion whlch ls In full harmony wlth 
the true dlscoverles of sclence. 

Sayyid Ahmad Khan's thought ıs opaque 
In that he does not deflne clearly 'reason' and 
'nature', his fundamental concepts. He alsa ls 
lndlfferent to the meanlng of these terms in 
the history of ldeas. From his Tajsrr lt appears 
that he takes caql to mean the ratlonal faculty 
In man (nutq, orlgnlally the faculty of speech 
and of reason), dlstlngulshlng man from ani
mal. It is further the deductlve faculty en
abllng man to lnfer from the parlcular to the 
general and conversely. 'Reason' enables man 
to devetop sclence and technology. But reason 
ls also the faculty that leads man to ask about 
the maining of reality as a whole and, espe
~lally, of his own exlstence. These questlons 
whlch, Sır Sayyıd says, reason lnevitably 
poses, lead on to the Idea of One Creator, of 
punlshment and rewart and the last thlngs. 
'Reason', then, theaches man the exıstance of 
God and the necesslty to do His wııı. 'Reason'. 
In this sense. for Sayytd Ahmad Khan. ıs sy
nonymouıs wlth wahy and fıtrat. It ls a deposit 
(wcıcifat) placed lnto man by the Creator27. . 

By 'nature' Sayytd Ahmad Khan means all 
created reallty and he sees the unıverse unl
formly govemed by many laws whJch. together, 

· make up the 'law of nature'. These laws are 
all, potentlally, ascertaıned by reason, not, ın
deed, by the ratlonal power of every sJngle ln
dlvldual faql-t shakhsl) necessarlly. but by hu
man reason as such faql-i insani). The 'law of 
cause and effect' ls just anather expresston for 
the 'law of nature'. Sayytd Ahmad Khan holds 
that Ibn Sina and other Muslim philsophers 
recognlsed the necessary connectlon between 
cause and etrect; how:ever, they were fiercely 
opposed In this by _ the theologlans Ibn Tai
rniyah (1263-1378) and al-GhazalJ (1058-1111). 
Taday, sclence has establlshed the truth of the 
'law of caue and effect' beyand any doubt: all 
events ın the world, so Sir Sayytd ıs convın
ced, come about according to this unlform law, 
'the reality-of whfch ıs expressed by the words 
fıtrat or nature or qa.nan-i qudraf8 • The 'law of 
nature', thus understood. ıs lnvlolable. 

27cAql, when contrasted wlth naql, means a natural way of 
knowıng, lndependently of revelation. PMaq, III. 234. 
28PMaq. ııı. 242. 
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edUdiğine kanidir. Bu kanunların toplamı 'ta
bJat kanunu'nu meydana getirmektedir. Bu ka
nunlann hepsi kuvvet hallnde akıl tarafından 
kavranır. Bu zorunlu olarak tek tek ferdi akıl 
yoluyla~ değll fakat. insani akıl yoluyla kavra
nır. Tabtat kanununun bir başka ifadesi de 
'sebep-sonuç kanunu'dur. Seyytd Aluned, İbn 
Sina ve diğer müslüman fllozoflann sebep-so
nuç arasındaki zorunlu tllşkiyl kavradıklarını 

Ifade eder; bununla birlikte onlar bu konuda 
İbn Teymly e (1263-1328) ve Gazali (1 058-
11 1 1) gibi kclamcılardan ateşli muhalefet gör
müşlerdir. Bugün b!Um, hiç bir şüpheye ma
hal bırakmayacak şekilde 'sebep-sonuç kanu
nu'nun doğruluğu~u ortaya koymuştur: Sir 
Seyytd dünyadaki tüm olayların bu yeknesak 
kanuna göre vukubulduğuna kanidir. Bu }ta
nun fıtrat yahut tabtat ya da kanun-u kudret 
olarak açıklamasını bulan gerçekllktır28• Bu 
şekilde anlaşılan 'tablat kanunu' ihlal edile
mez. 

Seyytd Aluned Han'ın, genelde tabtat ka
nunun varlığına ve Ihlal edilmezliğine dair ge
Uştlrdlğl teolojlk baza oturtutmuş argümanı ve 
özelde ~blatın tek tek kanunları, usul-u tefsi
r'ln seldzfncl prensibinde en açık şekllde lfade
sım bulmuştur29• Allah Ku(an'da şlfahi vaat
lerde bulunmuştur ve bunlardan da asla dön
meyecektlr. Bu vaatlerden bazılan alemin üze
rinde kurulduğu 'tablat kanunu'nu oluşturur
lar. 'Tablat Kanunu' arneli bir vaattir. Bu ta
blat kanunu'nun bazılarını Tanrı bize bildir
miş, birçoğunu keşfedememekle birlikte bazıla
rını da insan meydan çıkarmıştır. Ama keşfe
dilen her şey şüphesiz Allah'ın arneli vaadidir 
ve bu va'dln ibiall Tannnın şlfahi (verbal) va
'dlnln ihlaline denktlr, bu sebeple vakJ olamaz. 

27'Akl'ın 'nakll'le çatışması. aklın vahlyden bağunsız olarak 
tabii yolla bUebllme gücünü Ifade eder. Pınaq. nı. 234. 
28Pmaq. ın, 242. 

~aq, ll, 230-38. Terc. Aziz Ahmed-V. Gruncbaum, Mus
lim Self-Statement ın Indla and Pakistan 1857-1968 (1857-
1968 arasında müshlmanların kendi kendilerini ldarelerl) 
(Welsbaden:Harrassowttz, 1970) ss. 29-30. el-Va'd ve'I.Yal
d'le Uglll Kur'anın referanslan şunlardır: 5, 12-13: 9,69 ve 
73; 19,62; 2,74: 7,42: 41,45: 3,7; 73,18, 40,57,77. ei-Va'd 
ve'I-Vald meselesinde Eş'arllere göre Kadlr'l Mutlak olan Al
lah mutlak Iradesiyle kötıllük Işleyeni mükafaUandınp. ıyt
Uk yapanı cezalandırabUir (teorik mükafat veya ceza. va'd-1 
kavli) fakat haklkatte o bunun tersini yapmayı tercih etmiş 
ve buna dair vaatte bulunmuştur, ve gerçek va'd (ei-Va
'dü'I-Ameli) de budur. Acaba Ahmed Han şu esas azerinde 
dilşanmuş müdür? Aynı şeklide Tann. tablat kanunlanyla 
UgtU olmak ılzere, kudretiyle başka kanunlarla Idare edilen 
bir dılnya yaratabilir mJ? (Bu Robert Cappar'la yazışmasm
dan sonra kaleme alını:nışbr) Krş. Oardet, Dteu .... ss. 300-
305. 
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Sayytd Alunad Khan's theologlcally found~d 
argument for the exıstence and Jnvlolablllty of · 
the law of nature In general, and slngle laws 
of nature speclflcealy. ls most clearly stated In 
the elght prtnr.tple of his usul-i tajsi?-9: God 
has made verbJl promises In the Qur-iin and 
will never break them. Some of these promıses 
constltute the 1aw of nature' upon whlch the 
unlverse ls created. The law of nature ıs a 
procedural (operatlonal) promtse (wacdah-i 
amaU). Some of this 'law of naLUre' God has 
dlsclosed to us. some of lt man h~s dlscove
red, even If he has not yet dlscovered much 
yet. But whatever ıs· dlscovered ls. undoubtedly 
the operatıcnal promlse of God, the infringe
ment of which would equal the lnlhlngement of 
God's verbul promJse, and sö cannot happen. 
The burden of proof Hes on the person who 
clalms that there are exceptıons to laws of na-
turc. · 

This concept of 'law of nature' lmplles the 
den1tal of the posslb111ty of any mlracles In the 
strlct sense, that ls, of events that 'break the 
customaıy course of thlngsl (kharq-U'l-afa.dalı) 
and thus are somethlng supematural (ma fauq 
al:fttralı), that . Ues qu tslde the competence of 
the 'law of nature. · 

There ls no room, elther, for the real exıst
ence of Jntermedlary worlds that mlght obey a 
dlfferent law. as, e.g .• the wo,rld of preflguta
tlon f~llam-1 mıthal) of whlch Sufl thtnkers llke 
Shah Wali AIUth Write. Similarly Sayytd denfes 
the exıstance of 'the supreme assembly (of an
gels)' (al-mala' al-acla), and he relnterprets ra
dlcally the tradltlonal notton of Satan, Jlnns 
and angels. In wrltngs up to his Tafsir (1880 
ff.) he states his bellef ın angels as somethıng 
over and abô· . .! man' but he does not clarlfy 
whether he holds them to be personal belngs 
or lmpersonal powers. In his Tajsfr angels are 

29PMaq, Il, 230-38. Trsl. Aziz Ahmad - v.· Crunebaum, Mus
lim Self-Statement ın Indla and Pakistan 1857~1968 (Wtes
baden: Harrassowttz, 1970), pp. 29-30. The Qur'anlc refer
ences for the theology of the two promlses are Q. 5, 12- 1 
9. 69 and 73; 19. 62; 2. 74: 7, 422: 41, 45: 3, 7; 73, 18. 
40. 57. 77. On the subject of al-wacd wa '1-wacid the Aslı
carites teach that God Almtg)lt could, bv His absolute wtıl. 
reward the ev!ldoer and punlsh the vlrtous bellever (theone
Ucal retrtbutlon, whJch would be wacd quali) but ın fact He 
has promlsed and chosen to do the opposlte. and that ts 
the only real promıse (wacd camali). Old Sayyld Ahmad 
Khan reason on that basıs: In the same way God could, 
concernlng tha laws? But He has chosen to create this 
world, wtth ıts unbreakable laws? IWrltten arter communl
catJon wlth Robert Casparl. Cf. Gardet. Dleu et la Destınee, 
pp. 300-305. 
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Tabtat kanunlannda Istisnalar olduğunu iddia 
eden şahsa bunu Ispatlama sorumluluğu 
düşer. 

· Bu 'tabıat kanunu' meJhumu katı bir 
şekilde muclzelerln, yani eşyanın normal 
lşleyış· düzenint Ihlal eden bartkulade hadisele
rin ve aynı şekilde 'tabıat kanunu'nun lşleylş 
alanı dışında kalan tablatüstü olayların. lnkarı 
lhtlmallnf Içinde barındırmaktadır. 

şaiı Vellyyullah gibi süfi düşünürlerin yaz
mış olduğu üzere farklı kanuna bağlı. olabilen 
'alem-I misal (the world of preflguration) gibi 
aracı dünyaların reel varlığına mahal yoktur. 
Benzer şekJlde Sir Seyytd el-Mcle' el-A'la (the 
supreme assembly [of angels))'nın varlığını da 
ınk8.r eder ve geleneksel şeytan, cin ve mele
kler kavramını yenıden radikal bir şekilde yo
rumlar. 1880'de yazdığı Tefsir'tne kadar kclline 
aldığı yazılarında melekleri Insan üstü varlıklar 
olarak nıteler, fakat onları zaU varlıklar olarak 
mı yoksa şahstyeti olmayan kuvvetler olarak 
mı algıladığını açıklığa kavuşturmaz. Tefslrlnde 
veya az farkla değişen formülasyonla bu yara
tılmış aleme alt olan kuvvetlerdtr. Bu vasıflar 

_y1!i-atıklarının her btrtnde değişik makp.mlarda 
ön planıi çıkan, Rezzak-ı alem olan Allah'ın 
mükemmel vasıflarıdır. 

Baştan başa ihlal edilemez bir 'tablat ka
nunu'yla belirlenmiş bir alem anlayışına uy
gun olarak Seyyld Ahmed Han, duanın etkisi 
konusundaki geleneksel ehl-1 s"ünnet görüşünü 
redde"der. Tanrının Ilminde takdir edildiği üzere 
hadiselerin cereyan tarzı Içinde bulunduğumuz 
süreçte değişmez (K: 13,31). Allah'ın duaya 
Icabet ettiğine dair Inancın doğru anlamı şudur 
ki; Allah bu gibi dualardan memnun olur ve 
onu· diğer tbad"etlerl kabul ettiği gıbı kabul 
·eder. Ve yine dua edilmesi aynen herhangi bir 
tbadetln eda edilmesinde meydana gelen bir 
durumu, yani sabır ve metanet durumunu 
meydana getirir. 

2- Peygamberlik ve vahiy görüşü 

Aluİı~d Han. 1870'lerden sonra tablatüstü
nün müdahale ihtimalini kabul etmeyen, po
tansiyel olarak tamamen Insan aklınca kavra
nabilir, kütn, tekdüze ve Ihlal edilemez tabtat 
kanunları sıstemı tarafından Idare edilen bir 
dünya görüşüne sahip olduğu Için vahly ve 
peygamberlik kavramlarını radikal q.Ir tarzda 

. yeniden oluşturmak durumunda kalmıştır. 
Tefslrlnde K:6, 37 ayetını yorumlarken şunları 
Ifade eder: Allah canlı veya cansız tüm yaratı-

powers belongtng to this created unıverse. in
side and outside man, on the llnes of the 'law 
of nature' or, In sllghtly altered formulatıon, 
those qualıtıes of the perfect nature of God. 
Nourtsher of all. whlch comes to the fore, tn
dlfferent degrees. In each one of His created 
bel n gs. 

In sonsıstency wtth hi~ concept of a unl
verse throughout detcrmlned by an lnvtolable 
'law of na tu re'. Sayyid Alımad Khan ·refuses to 
share the tradltloual 'orlhodox' bellcf In the ef
fccUveıiess of the praycr of request (duca.). The 
course of events as determlned (muqaddar) ın 
the knowledge of God does not change In this 
dlspensation (Q. 13, 31). The true meanıng of 
the bellef that God answers prayers of request 
ls that he ·ıs pleased wİth such prayer and ac
cepts lt as He accepts any other form of wors
hlp (cfuadalt) and that ıts performance brlngs 
about ın Man's heart the same condltlon that 
ls brought about by performıng any klnd of cı
badalı. that ıs, e.g. the condltlon of flrmness 
and patıence. 

2. The idea of prophethood and revelation 

Stnce Sayyld Ahmad _Khan adopted from 
1870 onwards a world-v1ew that excluded the 
PC!Ssiblltly of ıntcrvcntıon from the supernatu
ral, profcssıng all realily to be governed by a 
universal, unlform and 'unbreak&ble' system of 
natural laws, potentıally fully accesslble to hu
man reason, he had to restate the notıons of 
prophethood and revelation ın a radically new 
way. Commentıng on Q 6. 37 ın his Tafşfr he 
explatns: God has lnstllled Jnto all created 
betngs, animate and tnanlmate, a 'nature' (fıt

rat). The speciflc actıons of anythlng are deter
mlned by this 'nature'. So me scholars have 
termed this wadfat-i fıtrat (deposıt of nature) 
or llhamat-1 tabi but God ·hımself has named tt 
wahy (Q. 16, 68)30

• 

In his explanatlon of the verse just quotcd 
Sayytd Akmad Khan stresses that wahy was 
conveyed to the honey-bee not by the ageney 
of · Gabriel or any other angel but by God 
alone. In the same way all the instıncti';'~ ac
tıons of anlmals ·are a gtft of God. graclous 
gtfts (kaıislım~) of dlvlne revalation (wahy-f 
rabbanl). As tb~ antmals-exempUfled in. (Ql6, 
68) by the honey-bee have recelved the walıy 
accordıng to the measure of thelr need, so has 

30Cf. PMaq. xııı. ÜJ6-22. 
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klarının Içine bir fıtrat (nature) yerleştirmiştir. 
Herhangi bir şeyin hususi hareketleri bu fıtrat 
tarafından belirlenir. Bazı allmler bunu vedi'at
ı fıtrat veya Ilhamat-ı tabTI olarak adlandınrlar 
fakat blzatiht Allah bunu vahly olarak lslmlen
dinnlştlr(K: 16,68)30• 

Az önce zikredilen ayetl açıklarken S. Ah
med Han, bal arısına vahyln Cebrall veya bir 
başka melek aracılığıyla değil yalnızca Allah ta
rafından yerleştii-ıldiğini vurgular. Aynı şekilde 
hayvanların tüm lçgüdüsel hareketlerı vahy-1 
rabbam'nin bir mevhıbesldlr. K: 16.18'de ortaya 

· konduğu gibi bal arısına kadar hayvanlar. Ih
tiyaçları oraiunda vahly aldıkları gıbı. Ihtiyaçla
n daha çok olan Irisan da vahly alır. Zira hay
vanlara kıyaslandığında Insan, iıaya,tında 
karşılıklı . yardıma Ihtiyaç hisseden aciz bir ·var~ 
lıktır. insan kendi maharetlerıyle ekonomik ve 
sosyal hayatın yapısını Inşa 'etmek ' ve kendı
siyle ya'şayacağı ahlaki kanunları oluşturmak 
durumundadır, oysa hayvanlar bunları hazır 
ve Içgüdüler! tarafından tesbit edilmiş . olarak 
bulurlar. Bu sebeple ınsana, daha büyük olan 
Ihtiyacını gldermesl lçtın bu vedi'anın daha 
yüksek bir hall verilmiştir. Bu da akl-ı Insani 
veya akl-ı külli, yani Insan aklı olarak adlandı
rılrnıştır. ÖzelUk arzeden bütün ınsan aktivite:. 
leri teknik, blllrnsel arUsUk ve dini dünyaya aıt 
ürünler bu mevhlbeden çıkar. 

Fakat Insana verHen bu vahly mevhlbesl. 
yani akıl, herkese uygun bir tarzda ·dağıtıl

mıştır. Bu mevhlbedeı:i en fazlasına sahip 
olanlar zekller sınıfını oluştururlar. · Bunlar 
herhangi· bir dünyevi meslekte bulunabilirler 
ve kendi sanatlarının liderleri veya · rehberleri 
olarak kabul edlllrler. Hatta · bazan onlar Pey
gainberler olarak lslmlendlrillrler. Yalnızca Pey
gamberler tam anlamıyla ınsanları zulmetten 
nura çıkarmak ıçın gönderilen büyük şahslyet
lerdlr. Böyle bir şahsın fıtratı en yüksek se
Viyede bir Insan· nefsı siıfiyetine3ı sahiptır ve 
bu sebeple o ruhi hastalıklar ıçın tablp olmaya 
muktedirdlr32

• Seyyıd Ahmed Han, böyle bir · 
kimsenin ana rahmindeyken peygamber ol
duğunu, yoksa hayatında husus! bir çağrıyla 
peygarnberllğl elde etmediğini ısrarla belirtir. 
Bu yüzden Peygamberin güvenirliği probİemi: 

~. Pmaq. xm. 106-22. 
31Age. 118-121. 
32Age, 67-68. 

. . . 
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man for his need whıch . ıs . greater by far. For, 
compared to anlmals, man ıs a helpless crea
ture dependant for his survlval on mutual 
hdp,_ Man has to bulld by his own ingenulty a 
stn1cture of econÖmtc and social life and has 
to formuiate a moral. code to llve by, whereas 
anlmals Hnd these ready-made and pre-deter
mlned by thelr .ıı:ıstlnc~. So maiı ıs gtven, tn 
order to fulfll his greater need, a hlgher form 
as lt were of this depeslt. _It ls caled caql-i irı
sdrıı or caql-i kulU, that ls, human reason. All 
speclflca11y ·human activities, the world of fe
chntcal, sctentıiıc, arUs~c and rellgt~us . c~ea
Uon, derlve . from tlıl.s ~Jft. 

. But this glft of wahy to man, narnely rea
son, ls proportıned to each lndıvıdual. Those 
who · have recelved the hlghest gıft. form the 
class of the lntdllgent ones. One flnds them ın 
any worclly occupaUon and they ·are regarded 
as the Icaders or guldes öf therl'craft', · some
lımes they are even called · piophcts. Yet pro
phets In the strlct serise are only those great 
personalltles who are sent by God . 'lo brtng 
people out of darkness ınto llght.' Such a per
son's fıtrat passesses 'ı:eflnement of the human 
soul (talıdlılb-t najs-t · insani)31 In the htghest 
degree, and he ıs thereby able to be a 'doctor 
of splrltual lllnesses (rühani arnrai ka tablb)32• 

Sucli a man, Sir Sayyld ınsısts, ls a prophet 
from arid at conceptıon; rıot from a speclal call 
during his llfe-Ume. The ıssue ·of the authentı
clty of a ·prophct thus ıs merely the lssue of 
the possesstoiı or non-possesslon o.f a partıcu-
lar natural faculty. · · · 

Sayytd Ahmad Khan states unarnbıguously 
that 'prophethood, . ıri truth, ls somthtng natu
ral. ifılri clırz) whlch, as wlth other human fa
culUes, .man passesses ın consequence of hls 
natural consUtutıon. The terms for this natural 
endowrnent vary: lıidayat ki kamil ji.trat (the 
peı:fect nature for (general) guldance). · mala
kalı-i rıubüwat (lnherent) posessl.on, lıabitus of 
prophethood), na.nıas-i akbar (the great secreta
ry', l.e. the angel Gabrtel, jabra 'İl-i aczam (the 
great Gabrle'ı)., · . . · 

The content of lhls dtsclosure (inldslıaj) to 
the prophet ıs hardly somethtng fiıtrlnslcally 
new or some~ılng over and above human na
turc and lts raiıge of lrislght. The orlglnal rell
glous message. the din of all tnie prophets, 
can be deseribed as ji.trat Allti.h · or din Allalı 
the parUcular 'ways· to put thls din ınto prac-

31Cf. PMaq, XIII. 106-22. 
32lbld .. 67-68. 
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yalnızca özel ve doğal yeteneğe sahip olup ol-
mama problemldlr. · 

seyyıd A. Han açık bir şekilde, haklkatte 
peygamberUğllnsarun doğal yapısının bir sonu
cu olarak sahip olduğu yeteneklerinden fıtri bır 
yetenek olarak ortaya koyar, doğuştan gelen 
bu tabii kabiUyetler Için değişik terimler vardır: 
Kilmil fıtrat, nübüvvet melekesl, Namusu Ek
ber, Cebnül-1 A'zam gibi. 

Peygambere verilen bu lnkişafın muhtevası 
asieri yenı veya Insan tabıatının ve onun an
layış alanının üstünde ve üzerinde olan bir 
şey de~ldlr. Bütün gerçek Peygamberlerin te
mel dini mesajı fıtratullah veya dlnullah olarak 
nıtelenebillr. Bu dlnl, muayyen zamanlarda 
belli ınsanlar vasıtasıyla hayata geçirmenin 
özel yollan da şertaUardır. Peygamberler tara
fından tebUğ edilen din galbden çıkıp gelmez. 
tersine Tanrı'nın fıtratının dolaysız lfadesldlr. 
Peygamberler, esasında bllinebilenln ötesinde 
ki şeyleri değil fakat daha çok tabfat kanunuy
la aynı zaman ve mekanda cereyan eden şey
leri öğretırler. 

Bununla birlikte nübüvvet zorunludur. 
Tecrübe- göste riyor- ki ınsan, aklın gayretiyle 
beşeri varlığının asli maksadını net olarak kav
rayamamıştır. Bu sebeple akıl, Insanlar arasın
da, doğuştan sahip olduğu melekeyle asli gaye
nın (müphem bilgisi~) öğretecek birisine Ihti
yaç duyar. Böyle bir ınsan da sadece Peygam
berdir ve onun tabii melekesi (habltus) pey
gamberUk melekesldlr33• 

Aklın gücü tek tek Insanlarda epeyce fark
lılık arzeder ve yalnız akılla hareket etmek, 
Tann'nın tam bir bilgisine varmada ve O'nun 
varlığını kabul etmekle doğru yola ulaşınada ve 
O'nun varlığının hakikatınden çıkan zorunlulu
kları kavramada uzun bir zamana Ihtiyaç 
duyabillr. Bu sebeple Tanrı'nın hlkmetl yarat
tığının bu bilgiye olan asll ihtiyacının geciktiril
meden ve açık bir şekilde karşılanması gerek
tiğini ortaya koyar. İşte bu yüzden nübüvvete 
Ihtiyaç vardır=w. 

Peygamberler · tarafından verilen rehberlik 
üç unsura sahiptir. İlk olarak o Insana eski 
peygamberleiin unutulmuş emirlerını yeniden 
hatırlatır. İkinci olarak, yalnızca kısmi olarak 
anlaşılan hususların tam öğretimini verir. 
Üçüncü olarak, dünyada bir benzeri olmayan 

»ı"ehzlb·l Ahlak. m. dönem. C. III (1896/7). ·s. 41 
34Agy 

tice at speclflc perlods by a certaln people 
belng the sh.an~ah-s. The dfn proclalmed by 
the prophets doı::s not come out of t;ııe hldden 
(al·ghaib) but ls the direct expresslan of th e 
nature of God. The prophets teach nothlng lnt
rlnslcally beyand the knowable but rırther only 
what ls coextenslve wlth nature, the 'law of 
nature'. 

Nevetheless. prophecy ls necessaıy. Expe
rience shows that man, by the elfort of reason 
has not reached a clear concept of the funda
mental objective (asli maqsild) of human exlst
ence. Therefore reason demands that among 
men a person be borri who possesses a natu
ral habitus whlch can teach · (the amblguous 
knowledge oO his fundamental objective. Such 
a person alone ıs a prophet and his n atural 
habıtus ls ~e habitus of prophethood33• 

The power of reason In lndlvldual men dlf
fers considerably and Jt would need a long 
time to arrtve by the effor~ of reason alone at 
an adequate knowledge of God and of the rlght 
way to res pond to His exJstence and .the exls
gencles followlng from the fact of His exlst
ence. God's wlsdem therefore demands that 
the fundaınental need In His creature for this -
knowledge ıs met wlthoud detay and ambıguı-

d34 ty. Hance prophethood ls neede . 
The guıdance glven by the prophets has 

three elements. Flrst, lt recalls to man forgot
ten lnjunctlons of former pı:ophets. Second, lt 
glves full teachlng on polnts whlch were only 
partlally understood. Third, lt shıtes In the 
garb of analogy and trope realltles for whlch 
there ls no model (be mtthal) In this world and 
whlch are beyond human understandlng, as 
for lnstance. the dlvlne Esse11ce and ~ls attrl
butes, the events arter death, the deltghts of 
paradlse and the punlshment of hell. Thes~ 
are thlngs of whlch the famous Tradltlon says: 
What no eye has seen, no ear h as heard and 
dld not occur to the heart of man35

• 

The would-be bellever needlng proff of the 
veraclty of a gıven prophetlc clalm should com
pare the prophetlc message to the 'law of na
turc', seen In accordance wlth the knowledge. 
p~wer of reasonlng and experience film. caqz. 
tajrubah) of the time In whlch lt was dellvered 

»ı"ahdhid al·akhlaq, IIIrd period. vol. III (1896/7), p.4l (fn). 
341b!d. 
3~or this Tradltlon see Wenslnck. Concordance, tom. IV 
(1962), p. 457, Une 37. 
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ve Insan anlayışının ötesinde bulunan İlahi 
Cevher ve sıfatları, ölürnden sonraki hadlseler. 
cennetin lezzetlert ve cehennemfn azabı gıbı 
mecazt gerçeklfkler ve müteşablhlerden haber 
verir. Bunlar hakkında meşhur bir hadis Şöyle 
demektedir:· "Ne göz gördü, ne kulak. Işittı ve 
ne de Insanın kalbinde makas buldu"35

• 

Nebevi vahytn . tddlanın doğruluğuna delil 
ısteyen mümtn, nebevi mesajı lllm, akıl ve te
crübeyle u)rum Içinde görünen 'tabıat kanunu
'na mukayese .etmek ve bu lklslnln uyum 
Içinde olup olmadığını yargılamak durumunda
dır. Şayet uyum varsa, bu vahyt getiren şah
sın rehber (hadi) blrlsl olduğunda ve mesajının 
da 'tablat kanunu'nun · neş'et ettiği aynı kay
·naktan çıktığında şüphe yoktur. Bunu destek
lemek ıçın S.A.Han iön Rüşd'ün Menahtcü'l
Edille fi'.Akaıdi'l-Milleh adlı eserinden bir bölüm 
aktanr36• 

Kur'an 'i'cazının geleneksel olarak Kur'a:. 
n'ın yalnızca beliğ sarabatınden veya bu özel
Uğlyle birlikte eşsiz terkibinden kaynaklandığı 
kabul edilmişti. Seyytd Aluned Han. geleneksel 
görüşü deUllendirmek Için Kur'an'dan çıkarılan 
ayetterin (mesela; K: 10,38; ı 7,88; 1 ı, ı3l;28,48) 
gerçekten .Kur'anın .fesahat ve belag~ıt özelliğine 
değil, fakat biricik rehber olma .. özelliğine (ht
dayet) delalet ettiğini söyler37• Kur'an hldayetı
nln büyük bir mükemmeUyetı de zamanına. sı .. 
nıfına ve eğıtım seviyesine bakmaksızın tüm 
Insanlar tarafından müracaat edilmesi ve an
laşılinış olmasıdır. Kur'an öğretısı Arap toplu
munun Muhammed (as) zamanındaki alılaki ve 
dini bozukluğU dikkate alındığında çok daha 
şaşırtıcıdır. Kur'an bu topl~mda ortaya çıktı 
ve mü'mln, kaflr. eği~imll, eğitımsız. · herkese 
eşıt değerde derin bır ruhi ~ğitim sağladı. _Bu 
onun Ilahi kaynaklı oldliğunu.· ısbat ıçın. yeterU- . 
dir38• · ·· 

Hz. Muhammedle Ilgili öğretısınde · Seyyld 
Aluned Han şu Ifadesiyle bır ·yandan herhangi 
bir tabtatüstü valoa doktrinlnden tamamen ka
çınmaya çalışır: Muhammed bu göreve Allah 
tarafından yaşam sürecinde seçilmiş değildir. 
Buna uygun olarak Sir Seyytd Peygamberlik · 
melekesi doktrfnlnl geUştırlr. Dığer yandan da
ha önceki düşüncesine uygun bir şeklide . 
evrensel olarak tüm Insanlığa cazlp ve makul 
görünen mükemmel tevhid'ln ilk üstadı olarak 

~u hadJs ıçın bak. Wensıneck. Concordance, IV (1962). s. 
457, satır 37. 
36Pmaq. xm. 99 vd. 
37Krş. Age. 136. 
~.Age. 137. 
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and should judge whether both are ın harmo
ny. If thls harmony exlsts, then there can be 
no do·ubt that the person who deUvered lt, ls a 
gulde . (hadl) and that the message has ıssued 
from the same source from whlch the ·'law of 

. nature' orlglnat~s. In support Sayytd Ahrnad 
Khan quotes a passage from lbn Rushd's Ma
nahfi al-ad111ahfl caqa'id. al millalı36• 

· The miraele of the Qur'an (lcjaz al-Qur'an) 
tradltıonally was held to Ue In the lnlmltabillty 
of te Qur'an's eloquent clarity alone or In the 
Qur'an's eloquent clartty coupled with ıts unı
que composltıon. Sayytd Ahrnad Khan clalms 
that the Qur'anJc versis adduced to supprt the 

. tradıtıonal t~achıng (e.g. Q. 10, 38; ll, ı3; ı 7, 
88; 28, 48) In fact do not refer to the qualtty 
of fast.ihat wa balagh,at but rather to the un1-
que qllality of guldance (hldayat)37• One great 
marvel of this gtudance of. the Qur'an ls that lt 
ls understood by ahd appeals to all men regar
dless of time, class, degree of educatıon. 

The teachlng of the Qur'an ıs all the more > 

astonıshıog when vıewed ·agaınst the moral 
and religlous deP.ravıty of Arab socıety ın Mu
hammad's ·tıme. In this socıety the Qur'an ap
peared and provıded det~lled sprıtual . educa
tion . ın words that were of equal ;value eta ali, 
educated and unedıicated, believet . and unbe
llever. This ls en~ugh to p~ove lt devlne38 • . · 

In his teachlng on. Muhamm3:d, SayYid Ah-:
mad Khari, on the ·one hand, wants · to avoid 
any doctrlne · of a tr~ly s'Uper~atural event: 
Muhammad was not chosep durıng his lifetime 
for his office· by Gad. ·Accordlngly, Sir Sayyld 
devdops t.-ıe theory of habitus (malakah) of 
propliethood. On the other hand, In cansisten
ey · ~Ith his · earller thought, he ls keen to un
derllne the .unlque positlon Muhammad holds 
tn world history as the first teac~er of perfect 
taulıfd who was universally appeallng and 
comprehenstble to · all . mankin d . . In this sense 
Muhammad ıs the ftnal Messenger of God. Yet, 
as the system qf nature further unfolds itself. 
thl& habitus of prophethood ls actıve on suc
ceeding men,. We can expect other men after 
M u hammad . having the gıft en d vocatıon to 
preach the message of tauh1d ın new clrcum
stances and alsa in the cantext of non-Islamlc 
rellıpous tradltions39

• Nevertheless, Muhammad 

• 
30PMaq, XIII. 99 f. ·. 
37cr. tbtd .• 136. 
38cr. ıhtd., 137. 
39cr. Jbbld.. p. 392. Sayytd Ahmad Khan mentlqns Cal~ 
(1509-64). Luther (1483-1546) and his own contemporaıy 
and personal acquamtance the Hlndu rlformer Keshub 
Chander Sen (d. 1883). 
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Hz. Muhammedln dünya tarihinde elde ettiği 
eşsiz mekAnın altını çizer. 

Bu anlamda Muhammed (as) Allah'ın son 
elçlsldJr. Ama. tablat sıstemi daha Ileri ·se
viyede kendini ortaya koydukça· bu Peygam
berlik melekesi daha sonra gelen Insanlarda 
da kendini gösterir. Muhammed'den sorira 
başka Insanların ·da bu melekeye sahip olma- · 
larını ve yeni şartlarda tevhld mesajıria çağır
malarını ümit edebiliriz. -Bu durum İslam dı~ı 
bır gelenek ortamında da cereyan edcbllır3 • 

Bununla blrllkte Muhammed Peygamberlerin 
sonuncusudur ve öyle de kalacaktır. Zira on
dan sonra asıt olarak hlç bir yenı şey ortaya 
konamaz. O peygamber vasıtasıyla (Yahudlllk, 
Hrlstlyanlık ve İslamın ortaya koyduğu) üçlü 
tevhld, yani mükemmel din tam ve açık bir 
şekilde lüm Insanlara vahyedilmlştlr. 
. 3- Seyyid Ahmed Han ve Klasik P~ygam

berllk Geleneği, 
Sır Seyyld'ln Peygamberilk anlayışı gele

neksel Peygambertık görüşü arasında üç ana 
noktada anlaşmazlık vardır: İnsan ıçın vahyln 
gerekllllğl ve Tanrı'ya nisbette yeterllllğl; vahyln 
karakteri ve gelme şeklı ve son olarak Mu
hammed'ln misyonunu Ispatlamada mucizevi 
karakteri. 

Mutezlliler nebevi vahyl, Insanlar arasında
ki mevcut ayrılıklar gerçeğine dayanarak ahla
ken zorunlu kabul etmlşlerdtr40• Onlara göre 
akıl vahyedllen metinler Için bir krltcrdlr. fakat 
onlan kesinkes bllcbllecek bir kaynak değildir. 
Tersine filozoflar41 vahyi gerçeklığın ·ııımlerde . 
derın vuküfa ulaşanlar' tarafından kavranabl
leceğlnl Iddia ederler. Bu derın gerçekilkiere 
dair tüm b1lgllerının kaynağıdır. Bununla bir
likte nebevi vahly gerçekten zarüridlr. Zira lba
detle llglll zorunlulukları tam detayı ile yalnız
ca O açıklamaktadır. Aksi takdirde bunlar- -blll
nemeyecek, en azından evrensel olarak bunlar
dan haberdar olunamayacaktı. Dahası. avani 
dini doğruların bütününü yalnızca Peygam
berlerin sembollk ve mecazi anlatımlarıyla 
öğrenirler. Zira Peygamberler yüksek bllgllerlni 
anlatmalarını sağlayan akıl ışığına Ilaveten 
(kesbi'ye karşı) vehbi bir hususlyete de sahip
tirler. 

Seyyid Ahmed her ne kadar filozofların bu 
öğretisini pek tekrarlamasa da kendısını telstlk · 

39Krş. Age. s. 392. Seyytd Ahmed Han. Calvfn (1509-64). 
Luther (1483-1546) ve kendi çağdaşı ve şahsen tanıştığı 
Hlndu reformıst Keshub Chandcr Sen (ö. 1883)'1 zlkreder. 
400ardet, Age. s. 159. 
41Age. ss. 160-161. 

ls and wııı remaın 'the seal of the prophets' 
because after him nothlng lntrlnsically new 
can be glven. Through him the rellglon of per
fect, threefold taulırd has been revealed fully 
and clearly to all. 

3. Sayyid Ahma4 Khan and the classical 
tradition on prophethood. 

There are three main polnts of contrast 
between Sir Sayyld's teachlng on prophethood 
and that of classıcal tradltlon: the necessıty of 
revelation for man and ı ts · adequateness w1th 
regard to God; its nature and mode of trans
mission and, flnally, lts mlraculous· character 
tn proof of M~hartımad's missıon. · 

The Muctazıııtes hcld prophetlcal revelation 
to be morally necessary, lndlspensable 'glven 
the fact of the dlvlslons whlch exist between 
men40

• For them reason faql) ls the crıterlon 
In ~atters41 revealed but, deflnltely, not the 
source for knowıng them. The faUıslfah ·In 
contrast. taught the tnıths of revelation to be 
fully accesslble to the 'people of deep know
ledge'. the 'phllosophers' whose power of rea
son ls the source of thelr knowledge of all rell-

. gtous truths. Nevcrlhclass, prophetlcal revela
tion ls truly necessary because ıt alone spells 
out In preelse detall the obllğatıons pertainlng 
to workshlp, whleh otherwise would not be 
known, or, at least, not be known unlversally. 
Furthermore, the coinmon people (cawamm) 
learn· about the fullness ·of rellgıous truth only 
through the symbollc and allegorlcal teaehlng 
of the prophets who have recelved, as a gıft 
(wallbr as aga.inst kasbı). ın addition to the 
llght of reason a llght for the lrnagtnatlon. en
abling them to lmpart thelr hlgher knowledge 
In an adapted form. 

Although Sir Sayyld d~es not slmply re
state this teachııig of the falasifah, he never
theless ldentlfles hlmself whıt what he calls 
the group (firgah) of the jallisifah-i iliihiym42 

(thelstlc philosophers) whlch flgure prominent
ly, for lnstance. In his review of al-Ghazfıll's 
rellglous :ldeas. They seem to hold a posltlon 
analogous to that of the 'people of deep know
ledge' in classlcal falsafalı. Helped by the re
sults of modern sclence and phllosophy, the 
contemporary falclsifalı- i ila.Jıryın reach the 

40Gardet. op. clt., p. 159. 
41lbld .. pp. 160-61. 
42IdenUcal wUh the nechariyin-1 llahiyin: thelsUc naturallsts. 
PMaq, lll. 281. CC. PMaq, lll. 86: 94: 96; 101. 
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filozoflar (feUislfe-1 ilahiyyün)42 dediği grupla 
özdeşleştlrlr. Gazali'nin dini düşüncesini ten
kidlnde· en çok göze çarpan husus budur. On
lar klasik felsefedeki 'llfmde rüsüh sahibi olan- · · 
lannkine benzer ·blr gÖrıişe l sahiptlrler. Modern 
bilim ve \elsefenln ~onuçlarıyla desteklenen ça
ğdaş telst filozoflar 'tablat kanunu' yardımıyla 
nebevi vahyfn (bJlhassa l'caz üslubuyla Kur'a
n'ın) herkesee arıtaşılan lfadesinde taşıdığı ger
çeğin aynısına ulaşırlar. Felaslfe~ı llahiyyün'un 
eşyanın soyut · düzenine dair bilgllerinin eksik 
olduğu doğrudur, ama nebevi vahlyde potan- · 
sıyel olarak Insan aklının sahasını aşan yenı 
felsefe-ı Ilahi'nin ulaşamadığı bir şey söylenmiş 
değildir. Bu noktayla · liglll olarak S.A. Han 
böylece -ondokuzuncu yüzyıl bağlamında
(İlahi Kökenli bl~ vahly fikrini . reddctler) bera
hlmenln ıfeğıl, klasik filozofların görüşlerini 
tekrarlar43

• . . · 

Klasik kelamda44 resül (messenger) yalnız
ca Cebrail'ln ona kitap lııdlrmesı ve Allah'tan 
şeriat alması yönlertnde nebi (prophet ın gene
ral)den ayrılmıştır. Seyyid Ahmed, İbn Sina gl
bl, melek kavramını muhafaza ederken, mana
sını kökten değiştlrmlştlr. İbn Sina bunu Ye
nl-Eflatuncu, sudurcu ve determlnistık alem 
bağlamında yapar45

• Halbuki Seyyld Ahmed'e 
göre melek, filozoflar tarafından ortaya konan 
peygamberlik sıfatıyla · oldukça mukayese götü
rür bır tarzda doğuştan, fıtri bir peygamb~rllk 
yaratılışın önceden belirlenmiş sisteminin bir 
parçası ve llahi tercihten bağımsız olarak algı
lanmıştır. Filozoflar aynı meleke terimini 
Seyyid Ahmed Han'ın nadiren ve söz sırası gel
diğinde ele ·aldığı ısmet (prophetical lrİıpeccabl-· 
Uty)'le Hglll g6rüşlerını açıklarken de kullan-

46 . 
mışlardır . .. . . . . . 

Berahlme mucizelerı n varlığını . tamamıyla 
inkar ederken, filozoflar bir yandan nebevi va
hye lnarımada ilk ve tiaşlıca motif olarak va- · 
hyfn asU değerini \rurgularlar, diğer yandan da 

42Bu terlm NechO.rly.in-l İlO.Iılyyin: telstık naturaıi~t'le 
Ozdeştır. Pmaq, lll, 281. Krş. Pmaq, lll, 86;94;96; lO ı. · · 
43Kiaslk Ilm-I kelam çalışmalannda göztlmi.lze· çarpan, · Ilahi · 
vahly ve peygamberilk göri.lşlerlnl toptan reddeden bir· fırka. · 
Krş. L. Gardet, Anılan yer. s. 166; Islam Ans (2). ı. 1031,. 
(Benüılme mad.) 
44 . . 

Gardet, Age. s. 158. 
4~Age, ss. ı 78- ı 79. 

46peygamberl1k melekesi hatasız bir şekilde tevhid'l anla
mayı ve detaylanyla yerine get.ırmeyt, yanı kavram olarak 
geleneksel ısmet mefhumundan farklı bir .. şekilde yanılmaz 
bır öğretıyi -Içermektedir. Seyyld Aluned bu bağlamda sadii
kat tertmlnden de . bahsetmektedlr. Tehzlbü'l-Ahlak. III. dö-
nem, c. III (1896/7) s. 40. · 
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truth by 'the law of nature', the same truth . 
whlch prophetical revela~on (above all the Qu
r'an by vlrtue. of lcjaz) conveys ın a language 
comprehenslble to. all. True, the knowledge . of 
the fala.sifah·i lllilılyln In the concrete order of 
thlngs ls lncomplete, but potentlally · there ıs 
nothlng stated in prophetlc · revelation whlch 
would be outside the range of· human reason. 
that is, outside the eventual · reach of the falsa
fah-i lllilıi. Thus Sa}'yld Ahmad Khan on . this. 
polnt renews-ln a nlneteenth-centuıy cantext
the teachlng of the classlcal falaslfalı not that 
of the barahimah43

• 

In classıcal kal.anı45 the messenger (rasül) 
ls dlstlnguıshed from the prophct In general 
(nably) ın that only upon him the angel Gab-· 
rıei makes the Book and the Law from Öod 
descend. Sa;YYtd Ahmad Khan, Ilke for exam
ple, lbn Sina, whllst retaın_lng the term · angel. 
radlcally alt~rs lts···meanıng. lbn Sina does this 
In the context of the neo-piatonıc; emanatlonal 
and determlnlstıc 'untverse45• whereas fo~ 
Sayyid Ahmad Khan the angel becomes ano
ther name for the lıabttus of prophethood, 
whlch ıs lnborn, natural gıft quıte comparable 
to the sifalı of prophethood taught by the fala
sifalı. In both cases prophethood ls convelved 
as part of the predetermlned system of · crea
tion and as such ıs independant öf dlvlne 
cholce·. The falti.sifah used the same term.- ma
lakah,- ın thelr teaching on the prophetıcal lm
peccablllty (csmah). a teachlng Sayyfd Ahmad 
Khan takes up only rarely aiıd ın passlng46• 

Whereas the · bw·wıimah deny outrlght the . 
exıstance of mlracle_s, the fala.sifah on the one 
hand stress the ıntrınsıc value of revelation as 
belng the flrst ahd 'for<~most motlve for belle~ 
vlng In prophetic revelation, and on the . other . 
tıi.ey malntaln mirades as a second motıve47• 
Only. they deflne miraele as somethtng whlch 
ıs 'not lmpossıbie ın the eyes of reason', and 
de'ny the posslblllty of a 'miraculOus trans
forination of the substantial qualtty. (istihalnlı) 

43A firqah, figurlng In works of ciasstcctl eli~ al-kalfun, ~at 
rcjects totally Uıe Idea of a dlvfne revelaUon.-and prophecy. 
CC. L. Gardet, pp. clt., p. 166; EI2, I, 1031 (art. Bariihlmah) 
44Gardet, op. cıt. p. 158. 
4~Ibld .. pp. 178-79. . 
4Brhe habttus of prophetlıood tmplles Uıe glft to understand 
In an lnfalllbly true way tauhid and Uıa way to tmplement 
lt In detall. e. e.. an lnfalllble Alunad Khan speaks In this 
cantext of sadaqal. Tahdhib al-akhlaq. lll rd period, vol. III 
(1896/7). p. 40. 
47Gardet, op. cıt.. pp. 195 f. 
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muciZelerı Ikınci bir salk olarak kabul eder
ler47. 

· Onlar mucizeyi, akla göre izahı mümkün 
olmayan şey ·olarak tanımlarlar ve gerçek bir 
varıığın ·yapısının mucize Ile değişmesi ihtimali
ni reddederler. Ama bu Sir Seyylde göre bu 
şekilde tanımlanan olaylar mucize olarak 

. adlandırılmamalıdır, zira bu olaylar akılla 
keşfettlğlınlz şekliyle tabtat kanunlanyla uyum 
arzetmektedlr. Böylece sözkonusu noktada A. . 
Han felaslfeden daha az muğlak bir tarzda 
mucizeleri inkar eder ve vahyln güvenirlJğlnl 
tamamen muhtevasının asli değerı üzerıne 
otu rtur. 

. Aynı ~da Muhammed (as)'ln eşslzllğl ve 
aşılamaZ büyüklüğü, öğretlsinin ~emel karak
terine ve onu yaymak için gösterdiği eşsiz ah
laki çalıaya bağlanmıştır. Ama, felasifenin ve 
İbn Teymiye'nin48 reformıst tJlmizlerının ter
sine Seyyld Ahmed burada Muhammed'in (as) 
sosyo-polJtlk başarılarını değll , lstlsnasız tar
tışma götürmeyen · dini yönünü sözkonusu 
yapmaktadır49. Bu sebeple Seyyld Ahmed Han 
nübüvvet. öğretlslnde büyük ölçüde filozofların 
görüşünü tenkit etmektedir ve · bunu da ken-

. dine has dünya görüşü ıçınde yapmaktadır." 
VIII. Seyyid A~med Han ve Muhammed 

-- --Abdüll(1849-19-05) ·--· . -·· ·-··----· 

Bitirirken kısaca Seyyld Ahmed Han'la Mı
sır'lı g(!nç çağdaşı Muhammed Abduh'un İslam 
ketarnının yeniden oluşumuna olan katkıları- · 
na, birbirlerine olan zıtlıklarını · ortaya koyarak 
Işaret etmek lstlyoruz. 

· Muhammed Abduh yenıden teşkil ettiği 
kelamınıri esasını muhtasar çalışması Rlsale
tü't -Tevhid (ilk baskısı l897)'de cesur bir 
şeklide ortaya ko:Yrnuştur. Bu arada Seyyld 
Ahmed de W. Mulr'in Hz .. Muhammed~e dair 
kitabı gibi eseriere tek tekreddiye yazmak veya 
M.üslümanların .Hırlstlyanlarla . blrltkte yemek 
yemelerının cevazı gibi problemleri çözmekle 
yetlnmedi. Bu gibi özel meselelerın: çözümünde . 
rol oynayacak temellerı oluşturmaya yönelik 
teolojlk prensipleri formüle etmeye ça,lıştı. Bu
nun Için tefslr prenslplerlnl, hadis tenkltçillğl
nl, kelamı (Usülu'd-Din) ve fıkhı yeniden göz
den. geçirdi. Bunu yapmasındaki hareket nok
tası lik kelaml mezhepterin öğretllerinden her
hangi blrlnl taklit etmeden, geçmiş İslami 
düşüncenin tüm çaba,larına ve · sonuÇlarırta 

47Gardet. Age, s. 195 vd. 
43Age, s. 227. 
49el-Hutubat, Pmaq. XI. 274. 

of a thlng. But to Sır Sayyld. events so defined 
sh01,ıld not be termed mlracles, because they 
canform to . the laws of nature as we discover 
them by resaon. Thus, less amblguous on this 
polnt than the falasifah, he clearly dentes mı

racles and bases · the credlblllcy of revelatlon 
entlrely on the lntrlnslc va:ıue of ıts content. 

In llke manner the unsurpassed and un
surpassable greatness of Muhammad ls based 
on the lntrlnslc character of his teachlng and 
his unparalleled mora:ı effort to spread lt. Yet, 
·unlike the jalüsifah and the 'reformıst'· disci
ples of lbn Talmiyah48, Sayyld Ahmad Khan 
'here thinks excluslvely of the strıctly rellglous 
· (diili) aspect of Muhammad's role, not of 'his 

· ·~Öclo-politıca:ı achievements49• 

· In his teachlng on prophethood, then, 
Sayyld Ahmad Khan revıves to a large extent 
the teachlng of the falasifah, but wlthin the 
cantext of his own distlncitlre world-vlew. 

VIII. Sayyid Ahmad Khan and 
Muhammed 'Abduh (1849·1905). 

To conclude, we propose to ccmtrast brlefly 
Sayyld Ahmad Khan's contrıbutıon to a renewa:ı 
of Islainıc theology· With that of his younger.· 
Egyp~an, contemporary Muhammad cAbduh. 

MuhamJI)ad cAbduh courageously enshrt
ned the essenUru of his reformed theology ın 
his succlnct Risalah al-tauhfd. (lst publ. 1897). 
Sayyid Ahmad Khan, too. did not content hlm
sdf with refutıng single works llke that of W. 
Muir on Muhammad or solvlng problems like 
that of' the admlsslbilicy for Musllms to dine 
wlth Chrlstıans: He endeavoured to formuiate 
theological prlnciples that were ıntended to 
form the basls for his solution to such partı
cula,r 1ssues. Thus he examined the pirlnciples 
of tajsir, of hadith•criticism of kaldm (e.g. the 
usül al-din) and of fiqh ın the convıctıon that 
a new, personal effort (ljtth-ad), had to be 
made in theologıca:ı crltlclsm and constrtJ,ction. 
in the spirlt of operiness towaı:ds the efforts 
and results of all prevlous lslamic thought and 
yet free from followiİıg blindly (taqlid) any one 
of the teachings of the ~arller theologlcal 
schools. · 

Whereas Muhammad cAbduh, even where 
he adopted, for lnstance, Muctazllite positıons. 
deliberately avolded to ca:ll hlmself a Muctazi
lite or neo-Muctaiillte or even expllcitly to sug-

48 . : . 

lbld., p. 2227. 
49AJ-Khutubat. rpt. PMaq. XI. 274. · 
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karşı açıklık ruhuyla yaklaşarak kelami ten
kitçtlikte ve yapılanınada yenı bir lctlhada gt
dllmest gerektiğine dair ınancıydı. 

Muhammed Abduh. örneğin mutezllenln 
görüşü'ne Iştirak ettığt yerde btle kendisini 
neo-Mutezili olarak lstmlendlnnektcn veya da
hası Mutezllenln öğretıleriyle kendlslnlnki ara
sında açık bir Ilişki kurmaktan özelllkle kaçı
nırken, Seyytd Ahmed Han daha az thUyatlıydı 
ve kendi teorilerint desteklemek Için filozoflar 
dahll Ilk dönem düşüncesi ortamından nakiller 
yapmada kendini dah~ serbest hlssetmlştlr. 

Bu tek başına A. Han'ı, meslekten kclam
cılar gözünde şüpheli ve tam bir düşman ha
line getirmeye yettı. Fakat onun görüşlerının 
ulema tarafından tertıpll ve çoğunlukla Insafsız 
blr şekilde reddedilmes inin daha derin kelanıl 
sebepleri vardır. Bu. Muhammed Abduh'la 
Seyytd Ahmed Han'ın akıl-nakil ilişkisi gibi en 
mühlm meseleye verdiklerı cevabı kıyasladığı
mızda daha açık olarak ortaya çıkmaktadır. 
inanan kimse. vahyi metinle aklın te'yld ettiği 
~ --·-····--.- ---··~--·-~~r!.r.~~~~Jı!r._.ı;~t!§.ID.!L.4urumunq!,!,,.Jl.~ll 

· fiareket edecektir? Muhammed Abduh bu ko
nüCiaMufeZıieninkınden de daha temkinli bır 
görünüşe girmiştir. Açıkça çözümlenemez bir 
çelişki durumunda tekrar tckr.ar tefviz'e, yani 
çözümü en iyi bllen Allah'a havhleye. mürncaa
tı tavsiye eder. Ve zorunlu olduğu yerde Kur'an 
dlllnln kaidelerlnde ve kullanımında kat'l bir 
şekilde te'vlle gitmenin zorunluluğunu vurgu
lar. Tersine Ahmet Han tcfvlz'dcn pek az bah
seder. O. yenı 'tablat felsefesının sağlam pren
sipleri' dediği şeylerin geçerllllğlne sınırsız biraz 
da sruça bir güven duyar. Aynı zamanda Arap
ça bilgısı yönüyle Abduh'tan zayıftır ve bu du
rum zaman zaman oldukça şüphe götürür yo
rumlara meydan verir. Akıl ve vahly arasındaki 
herhangi bir açık çelişkiyi neredeyse halledil
miş bir problem olarak sunar ve sık sık tek
rarladığı, 'Tanrı'nın kelimesiyle eseri arasında 
herhangi bir çelişki yoktur ve olamaz' Ibare
sine sıkıca sarılır. 

Hem Muham'med Abdutı hem de s. A. 
Han. vahytn özel blr hedefi olduğunu belirtir
ler: Hem inanç hem de amel yôııiinden tevhld'l 
telkin etmek. Kur' anın . bütün blllııılerl Ihtiva 
ettiğine ve öğretttğJne dair bazı çağdaşları tara
fından lleri sürülen görüşü reddetmlşlerdlr. Ve 
fakat, bilimle keşfedilen 'rasyoner gerçek lle 
dini tecrübede ortaya çıkan 'egzlstanslyal' ger
çek arasını ayırmazlar. Bunun yerine Kur'a
n'ın, tamamen tekdüze ve Istisna gözctllmeden 
algılanan hakikate aykırı hlç bir şey Ihtiva et
mediğini lleri sürer ve Ispatlamaya çalışırlar. 
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gest a connectıon between thelr teachlng and 
his, Sayytd Ahrnad Khan was less clrcums 
pect and felt free to quote wlth approval and 
ın support of his teachlngs passages from any 
quartcr of earller ıslamlc tlıought. the faldsifalt 
Included. This alone made him suspect and an 
outrlght enemy to the professtonal tlıeologlans. 
But there are deepor lheologıcal reasons for 
the stralght and often harsh rejectıon of hls 
ldeas by the cu lama.'. This emerges more elear
Iy when we compare .. Muhammad cAbduh's and 
Sayyld Ahmad Khan's answer to the all-Impor
tant questıon of the relaUonshlp 'between reve
lation and reason. How should the bellever 
react ın case of confllct between the revealed 
teXt and the confirmed conclusions of reason? 
Muhammad cAbduh here takes up a posıtıon 
the tlıat ls more coutıous even than that of 
the Muctazıııtes. In case of an apparently ınso

·luble conflJct he, agaln and agaln, has and ad
vıses recourse to tajwld. that ıs. to 'entrustıng 
the solutuln to God who alone knows·. and h e 
stresses that ta'wll, where necessary, must be 
applled strlctly accordıng to the rules and 
usage of Qur'anlc language. Sayyld Ahmad 
Khan. In contrast. rarely speaks of tajwid.. He 

· dlsplays a boundless. almost naıve, trust In 
the final vaHdlty of what he consldcrs to be 
the flrm tenets of the new natural phllosophy. 
At the same time he ls less assured ın his 
knowledge of Arablc lhan cAbduh and thus 
proposes at tım.es phllologıcally rather doubtful 
ıntcrpretatıons. He presents a solved almost 
any apperent confklct between ı·eason · and re
velation and holds his oft-repcated theorem as 
vindlcated that there never ls nor can be any 
confllct between the work of God and hts 
word. 

Both, Muhammad cAbduh and Sayytd Ah
road Khan, teach that the word of reveltıon 
has a speclfic alm: to lnculcate taulıid.. both tn 
the sense of bellef and practıce. They reject 
the vlcw, held by same of thetr contempora
rlcs. that the Qur'an contaıns and teaches all 
scıence. And yet, they do dlstlngulsh between 
e.g.. 'ratıonal' truth as dlscoverep by scıence 
and the 'exJstentlal' truth as dlsclosed In rell
glous experience. Rather they malntaın and try 
to demonstrate that the Qur'an contaıns no
tlılng contrary to the truth, understood In an 
entıı:cly unlform and undHTerentıated sense. 

Muhammad cAbduh docs not use any Ara
blc equlvalent of the term 'natural law'. But 
the tradltlonal term sunnat Allah (dlvlne cu
stom) as he uses lt, tn effect means 'the order 
of the unlverse, once and for all fixed by .Di-
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{ Muhammed Abduh 'tablat kanunu'na denk 
~düşecek herhangi bir Arapça kavram kullan
j maz. Fakat kullandığı şekliyle 'Sünnetullah' 
} (dıvtne custom) terlmlyle, gerçekte 'llahi bllglyle 

ı
s bir kere ve ebedlyyen tesbıt edilen ve bu sebe

ple değışemez olan kalnatın düzenını kasdet
. mektedır. Bu süretle 'Sünnehillah' kavramı 
. onun yazılarında 'tablat kanunu' karşılığı ola

f rak ortaya çıkılıaktadır. Bununla birlikte Ab
i duh, yaratılniış gerçeklJğln tam anlamıyla bir 
~ f determlnlstık bakış açısına sahip değildir ve 
i bu yüzden -mesela Ahmet Haı:ı'dan farklı ola-

ı
., rak- {yalnızca nebevi mesajla lllşklll olarak 
. meydana gelen ve bu sebeple Muhammed'le 
sona eren) peygamberiiği Ispat mucizelerine tm-
kan tanır. · · · 

. İslam kclarnında çok önemli yer tutan İla
hi kudretle, insanın muhtariyetınl Ihtiyarını 

uzlaştırma meseles~nde. ne .Muhammed .Abduh 
ne de Sir Seyyld bir gelişme kaydetmiştir. Da
hası, bu uyuşmanın gizemli tabıatı n e tam 
olarak kabul edilmiş ne de bu yönde bir tet
klke gidilmiştir. Fakat yine Abduh bu mese
lede gerçekten tatmin edici bir çözüme 
ulaşınada aklın yetersizliğinin daha çok farkın
dadır ve bu alandaki meraka karşı da.· ikazda 
bulunur. · Ama bununla birlikte bu Iki refor
iriistın kendilerine has öğretllerını Eş'arllik, 
Mutezlle veya felaslfe gibi İslam düşüncesının 
geleneksel ekollerlnin görüşlerine mukayese et-. 
rnek tlglnç olabilir. Bunu yaparken ayrı ayrı 

akidelerlnl ve bu akldelerin altında yatan ruhu 
geniş bir şekilde ele alıp mukayese etmenin 
daha etkili olacağı kanaatındeylz. Muhammed 
Abduh ve Sir Seyyld, Ikisi de İslamın rasyo
nelliğıni vurgularlar. Ama aynı zamanda Tanrı
'nın cevherlne ve herhangi bir yaratılmış · ger-

. çeklJğJn btlglslne ulaşınada aklın yeterllliği hu
susunda şüphecldlrler. Ve Ikisi de İslam'ın bl
llmle tam anlamıyla kabll-l te'llf bir özellik ar
zettığlne Inanırlar. Fakat Muhammed Abduh 
zatl olarak Insan aklına makul gelmeyebilecek 
her vahyi gerçeklik alanının varlığını kabul 
ederken, S . . Ahmed Han baştan sona tek d üze 
bir sebep-sonuç kanunuyla idare edilen bir 
alem anlayışına uygun olarak, vahyi gerçeklik 
(nakil) alanıyla aklın alanının (en azından po
tansiyel olarak) tamamen örtüştüğürie kanidir. 

Bu yüzden bize öyle görünüyor ki, şayet 
R. Caspar50'Ia beraber Muhammed Abduh'un 
teoloJisİni bir tür yeni-mutezlle (Neo-Mutezı

J llsm) kclarnı olarak karakterize edecek olursak, 
l buna bağlı olarak. bir çok meselecte· Mi.ıtezllı' 
n görüşlerı yeniden canlandırmasına rağmen 
l ' 

vtne knowledge, and thus lnvariable.' Sunnal · 
Allah ls thus, In his writıngs, practıcally an 
equivalent of 'natural law'. However, c Abd u h 
does not hold a fully determlnlstıc vlew of 
created reality and so he makes. ' for example, 
-as dlstınct from Sayyid Ahmad Khan- room 
for · prophetıcal mlracles (whlch occur, only ın · 
associatıon with ' the prophetıc message and 
therefore have come to an end wtth Muham
mad). 

On the issue, so· p:r'ominent ın Islamlc 
theology, of the concurrence of dlvtne omnipo
tence and human autonomy both Muhammad 
cAbduh and Sir Sayyid fall to advance · the de
bate. The mysterıous nature of this con cur
r'ence, furthermore, ls nelther properly acknow
ledged nor explored. But cAbduh, aga!n, seems 
tq be more aware ·of the lnadequancy of reason 
to flhd a truly satısfyırig solution the this ıss
mue and warns agaJnst curlosity in this field, 
Yet, however ınterestıng lt may be to compare 
the parUcular teaclngs of the two reformers to 
the posltıons held by the tradJtıonal schools. of 
Islamlc thought like Ashcarlsm, Muctaz!lJm or 
jalsajah, we think lt to be more tınportant to 
grasp and· ·compare the overall shapre (Gestalt) 
of thelr respectıve credo and the spirlt which 
permeates lt. Muhammad CAbduh and Sir ' 
Sa)'yld, both stress the ratıonallty of Islam
being at · the same time sceptıcal about the 
abiUty of reason to reach a knowledge of the 
essence of God or aiıy created reallty-a,nd both 
hold . Islam to be perfectly compatıble .wıth 
scıerice. Yet whereas for Muharİırİıad Abduh 
there remalns an area of revealed truth which 
ls lntrlnslcally lnaccessible to human reason, 
for . Sayytd Ahmad Khan, In accordance wlth 
his bellef In a unlverse governed throughout 
by a unlform law of cause and effect, the 
realm · of revealed truth (naql) and that In (at 
least potentıal) reach of reasori faql) overlap 
completely. 

It wouid seem to us, therefore, that ır. 
~th R. Caspar,50

, we characterıse Muhammad 
cAbduh's theology as a kİnd of neo-Muctazı
llsm, then Sir Sayyld's rellgıous thought, al
though it reVtres, on 'a nu.mber of tssues, Muc
tazillte posltıoris: would be most aptly deseri
bed as a klnd of neoj'alsafah, because S~yYtd 
Ahmad Khan by his· convıctıon of a fully deter-. . . . . . ' 

·. 
30R. Cas par. 'Un Aspect ·de la Pensee Musllmane: Le Renou
veau du Moctazlllsme.'. MIDEO. 4 (1957), 157 ff. 
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CHRISTIAN W. TROLL / ÇEV: ŞABAN ALl DÜZGÜN 

~ . ~eyytd A. Han'ın dini düşüncesını bir tür Ye-
; rif:"Felsefe ~.~.~!.~~p~}!t:~~jl.-:)it~a-
t ca:ktır;-zlrfCs·:~Ahıned tekdüze 'tablat kanunu-
j 'lrifilyalriiZ'ca' -deŞkrtptlf değil aynı zamanda 
\ normatıf karakteriyle de bir alem Inancı sebe
f biyle felaslfeninı determinizmini paylaşmakta
} dır. Bunun da ötesinde 'akli' ve 'nakli' doğru-
1 ların IUşklsl meselesinde Sir Seyytd uzun uza
\. dıya alıntılar yaptığı ve bu husustakl tüm gö
l rüşlerin1 kabul ettiği İbn Rüşd'ü takip etmek-
\ tedJr. · · 
V • 

Seyyld Aluned Han'ın feHislfe(fllozoflar)'yle 
bu temel meselelerdeki benzerliği eri azından 
bir dereceye kadar~ onun sünni çevrelerden al
dığı ateşU kelarni muhalefetin sebebini ortaya 
koymaktadır. Bununla birlikte, bu demek 
değildir ki onun dini düşüncesi diğerleri üze
rinde az etkili olmuştur. İslam ketaniını ye
ruleştırme hususunda hem onun ve hem de 
sünni kesimin Hindistan'daki gayretleri, günü
müz İslam kelaıncılarına meydan okumaya de
vam etmektedir. Sir Seyyld'den beri Deoband
'daki Darü'l-Ulüm gıbı Hindistan'da llahlyatla 
Ilgili önemU kütüphaneler. bünyelerinde natu
raltzmln reddiyle Ilgili eserleri Ihtiva eden özel 
bır bölüm Içerirler ve gerçekten bu şekilde 
tasnif edilen eseriere Seyyld Ahmed Han'ın ve 
ondan esinlenen yazarların görüşlerini müna
kaşa etmede çok şey düşmektedir. ~aha kesin 
olarak ifade etmek gerekirse, Şlbli Nllmani 
(1857-1914) ve Ebu'l-Kelam Azad (1888-1958) 
gibi kelamcıların eserleri Sir Seyyld'in çalışma
lanna çok şey borçludur. Fakat Seyytd Ahmed 
Han'ın kelami görüşlerinin tam etkisi, çok Ihti
yaç duyulan, Hindistan'da 18'iO'den günümüz.e 
kelami düşüncenın gelişmesine dair detaylı bir 
çalışma netleesinde ancak ortaya çıkacaktır. . ~ . 

Bununla birlikte bazı yönlerden S. Ahmed 
Han'ın çalışması direkt olarak İslam kelamiyla 
Ilgili olmaya devam ediyor. Onun tamamlan
mamış eseri Tebyin el-Kelam tarafsız bir ça
lışma olması~ Yahudi ve Hıristiyan kutsal me
tlnlerini değerlendirmesi, Muhammed (as) ve 
Kur'aiı'a kadar olan hristiyan Inancının · erken 
dönem tarihini· vermesi yönleriyle yenı İslam 
Ilahiyatı ıçerısınde tek olma özelliğini de koru
maktadır. 

Yahudi ve Hristıyan teoloji geleneğinin. ye
nı bir çalışmayla tenkltll yorumlarını yapacak 
bir İslami çalışma hala Ihtiyaç olarak ortada 
durmaktadır. Böyle bir çalışma Sir Seyyld'In 

50R. Caspar. Un Aspect de la· Pensee Musulmane: Le Renou
veau du Motazlltsme (İslam Dlışünceslnln Bir Yönü: Mute
zıte Ycnlllkçlllğl). MIDE0-4 (1957) 157 ve devamı. 
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mlned, uniform 'law of nature' of not only des
crlptıve but normative character, shares the 
determlnlsm of the jala.sifah. Furthermore, on 
the problem of the ralatıonshlp of 'rational' 
and. 'revealed' truht. Sır Sayytd takes the stand 
of lbn Rushd whom he quotes at length and 
follows wlthout reservatıon at this polnt. 

The affinlty of Sayyld Ahmad Rhan wtth 
the fala.sifah on these fundamental ıssues ex
plalns. at least to some extent, the fierce theo
loglcal opposıtıon he met wlth from orthoöox 
quarters. It does not, however, mean that his 
rellglous thought Uttle lnfluence on other. per
haps rriore 'orthodox'. efforts In Indla, at rene
wlng Islam Ic theology n or has his work. · we 
thlnk. ceased to be a challenge to Muslim 
theologlans In our day. Slnce Sır Sayytd's time, 
tınportant theologlcal llbrarles In Indla like that 
of the Dar al-culam In Deoband comprlse a 
speclal seetion contaınıng works concerned 
wlth the refutatlon of naturallsm (radd.-i n~cha
li!Jalı) and. In fact, · the works thus classlfied, 
largely have to do wlth dlscusslng ldeas of 
Sayytd Ahmad Rhan and of wrltc~rs lnsplred by 
him. In a more posltıve way the work ·o{ theo
logtans such as e.g .• Sftibli Nu'mtını (1857-
1914) and Abü'l Kalarn Azad (1888-19?8) ow~ 
much to Sır Sayytd's wrltıngs: But the full lm
pact of Sayytd Ahmad Khan's theologlcal ldeas 
wlll only emerge as the result of a much-nee
ded detalled study of the development of theo
loglcal thought ın Indla from the 1870's to to-
day. · 

In some respects. however, Sayyld Ahmad 
Khan's work contınues to be dlrectıy relevant 
to Muslim theology. I-lls fragmentary attempt, 
In Tabyin al-kal.Cım, at a dlspacslonate study 
and evaluatıon of the Jewlsh and Christian 
Scrlptures and of the early history of christian 
dogma up to the comıng of Muhammad and 
the Qur'an, remalns unlque In modern Muslim 
theologıcal schoearshlp. A Muslim study of the 
Jewısh and Christian theologıcal tradltion that 
fulfils the exegenefes of modern scholarshlp, 
remaıns a deslderatum. It wlll have to take ac
count of Sir Sayyld's unlque contrlbution. In 
the field of lıadil/ı-criUclsm much work has 
been done sınce Sir Sayyld's day by Muslim 
and non-Muslim scholars. Sayyld Ahmad 
Khan's conlributıon here ls to have demonstra
ted convıncıngly that tradltıonal cam al·hadith 
does not confine ıtself cn!Jrely to external is-
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eşsiz çalışmasını göz önünde bulundurmak 
durumundadır. Hadis tenkltçillğl alanında Sir 
Seyytd'den beri müsllm ve gayr-ı müsllm allm
ler tarafından bir çok çalışma yapılmıştır. 
Seyytd Ahmed Han'ın bu alana katkısı, gele
neksel Ilm-I hadisi. fsnad tenkldfyle yetinmeyip 
cüz1 de olsa yeni tarıhı araştırma metodlarına 
göre hadislerin metin tenkldt Için de bir takım 
prensipler getirdiğini mukni bir tarzda ortaya 
koymuş olmaya çıkmasıyla ümmetin fçlnd'en 
ve dışından gelen çeşitlJ meydan okumalara 
cevap vermek suretıyle, yüzyıllar boyu gelişme
sını mütalaa etme hususundakl önemli gayreti, 
onu bu düşüncenın uzun zamanı kapsayan 
gelenegnt yargılama yoluyla tenkltçl bir yenı
den oluşumunu gerçekleştırecek cesurane ça
balarını ortaya koymaya sevketmlştır. Şayet 
bugün. tarihsel ketarnı geliştirme .yönünde bir 
ilgi ve Ihtiyaç Hindistan müslümanlarının ge
niş bir kesimfnde kabul görüyorsa, bu büyük 
oranda llk yıllarında Allgarh'ta Sir Seyyid'den 
etkilenen Şlbll Numanl'nln ve Azamgarlı'takl 
Daru'l-Musannifin (Şlbll Akademlsi)'nln ça
lışmalarına bağlıdır. Neticede, Seyyld Ahmed 
Han'ın 'yenı blllmler'le ve bati felsefesiyle ta
nışıklığı suni ve bayağı denebilecek bir durum
da olarak addettığl hususları kabulde aceleci 
davral:ıiriış- " ölsa da , isıamda · dlnf llfriilerfn 
prensip ve kaynaklf,J.rının yenı ve tenkltçl bir 
değerlendirmesinin modern bilim ve felscfeye 
açıklıkla uyarlanması gerektiğini Hint müslü
manlan arasında Ilk defa görmüş olma malıa
retine sahipti. Seyytd Ahmed Han'ın geleceğin 
eğitilmiş Inanan müslümaniarına dair görüşü 
her zamanki gibi çekicidir: "Felsefe sağ kolu
muz. tabii bilim de sol kolumuz olacak ve 'La 
llahe lllallah' cümlesi. başımızı tae olarak süs
leyecektır". 

Seyyld Ahmed Han ve -görebildiğimiz ka
darıyla- aynı şekilde Muhammed Abduh her 
telst teolojinin en mühlm problemi olarak ka
bul edilebilecek hususa. yanı Tanrı'nın mutlak 
yüceliği öğretıslnln, O'nun Peygamber vasıtasıy
la konuşmuş olmasıyla ve bunun neticesi ola
rak blzlm O'nun hakkında geçerli lfadelerde 
bulunmamız ve anlamlı bir Ilahiyat gcliştırme
mlzle nasıl uzlaştırılablleceğine dair anlayışımı
za bir katkıda bulunmamışlardır. Fakat Seyyid 
Ahmed Han, kend,l geleneği Içinde yaşadığımız 
günde vahyln Tanrısına lnancımızı canlı tut
mamızı sağlayacak yenı. llg111 bir teolojlyl ge
liştirmek Için taze. tamamen açık fiklrli ve tcn
kltçl bir çabaya Ihtiyaç bulunduğunu ve daha
sı. büyük tek Tanrıcı geleneklerin, buna, bır
blrlerinden bağımsız olarak teşebbüs etmeme
lerı gerektiğini hararelle vurgulamıştır. 

ruld-crltıcısm but prouldes In fact a basls, 
however slender. for the development for true 
Internal critlclsm of the Tradltıons according to 
the methods of modem histarical research. 
Seyyld Ahmed Khan's distlnet efTort to vlew Is
lamic rcllglous thought hlstorlcally, that ls, as 
having orlglnated and developed throughout 
tl1e centur:les In response to dlverse challenges 
from wlthln and wıthout the . wnmalı, Ied him 
to vıew his own bold efforts tow&rd crıtıcally 

ren~wlng lt as justıficd by a Jang-standing tra
dltıon. If, taday, the retevance and need for 
promotıng histarical theology ıs wldely accep
ted by Indiarı Musllms lt ls In no small part 
due to the work of Shlbli Nucmani who In his 
eraly years was lnsplred by Sir Sayyld ın All
garh and to the work of the Dar al-nuısanlj'in 
(Shibli Academy) In Azamgarh. Flnally, however 
coarse and superflclal Sayyld Ahmad Khan's 
acqualntanner wllh the 'new sclences' and with 
western phllosophy may have been, and how
ever rash Sayyld Al:ımad Khan was ın the ac
ceptance of what he thought to be their pre
suppositıons and lastıng results, he ·has the 
merlt to have seen earller .than any other (ln
dlan)- Muslim that- a- new-and crltlcal· apprecia
tıon of the sources and principles of the Isla
mic rellgous sciences musf be accompanled by 
an openness to modern sclence and phlloso
phy. Sayyld Ahmad Khan's viston of the edu
cated bellevtng Musllms of the future remaıns 
as attractıve as ever: 'Phllosophy wlll be in 9ur 
rlght hane)! and natural sclence In our left and 
the kalimalı. "There ls no delty but God" wlll 
crown our head.' 

Sayytd Ahmad Khan and-as far as we can 
see- Muhammad cAbduh llkewıse, have falled 
to advance our understandlng of what may be 
regardcd the crucial questıon of any thclstıc 
theology, namcly, how to reconclle the teachlng 
of God's absolute transcendance wlth the fact 
that he has spoken through the prophets and, 
consequently, wıth the assumption that we can 
speak validly of Him and develop. meanlngful
ly, a theology. But Sayyld Ahmad Khan. wlthln 
his tradltlon, has made the polnt efectıvely 
that lnborder to keep allve. ın our day. tl1e be
Uef In the God of revelation, a fresh, truly 
openmlnded and crıtıcal effort ıs needed to
wards devetoping a new, relevant theology and, 
furthermore, that the great monothelstıc tradı
tıoiı.s should not embark upon thıs· task In Iso
lation from one another. 
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