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Ihvan-ı Safa'nın "Din" Söylemi 

The "Religious" Rhetoric of Ikhwan al-Safa 

Ozet 

Felsefi bir cemiyet olan İhvan-ı Sara topluluğu. 
amaçh-ın na ulaşmadan din! argiiınanlan kullanarak felse
fi bir üslup geliştinuiştir. 

Din. felsefe \ 'C kültür salıasında ortaya koyduğu pro
jeyi, ilıdlıı-ı Safa. X. yüzyılın sınırlan aşnuş: din. ırk ve 
mezhep taassubunun dışına çıkarcık dünyaıun gününıüt.dc 
ulaşaınadığı hedeneıi kendi çağlarında teorik olanık 

gerçekleşti mı iştir. 

Anahtar Kelimeler: İhvan-ı Safa. Din. 

Felsefe. İnsan 

Giriş 

islam Röne.,·ans,·nın gerçekleştiği altın çağ olarak 
kabul edileu X. y üzyıldaı. her ne kadar Illiafe t merkczı 

olan Bağdat'ta bir sultaıı. B ü\'cyhoğu llan yönetiminde bir 
merkezi idare ıne,·cutsa da İslam coğrafyasıııın çeşitli 

bölgelerinde başka devletler de bu lunmakta) dı : 

Endülüs· re Üıney~eoğıılla n . Afrika'da Ubc~doğullan \C 

İlı.şidoğu llan. H::ı lcb' de Hemdaıuler. Fırat luwzasında 

Şeyban11cr. Umnıan. Balıreyn ve Yemen'de Kannat'ilcr. 
Horasan \'e Maverauıınehir'de Samanoğullan lıüküııı 

sürnıekteydi. Bu taplo. İslam Lnparatorlt@mda nüfu;. 
salıibi her topluluk ve kabilenin hakinıiyeli ele gcçinnck 
i s ted iğini . bazı müslüman topluluklann \'e ai leleri n bu 
yönde çaba gösterdikle rini , adı geçen ~önetiml erin \'e 
toplulukların halifcye cmcak çıkarla n ölçüsünde itaat 
ettiklerini göstemıektedir. Psikolojik olarak biJiımıektedir 
ki hakimiyeti ele gcçimıe hırsı. aynı ailenin bircy l c ıi 

arasında çatışma l ara ve çeşi tli unsurlardan meydana 
gelmiş ümmetin birliğiııin bozulmasına sebep olur: insan
I cu-ı iktidarı sahipleıımc yöntemleri yönünde aktifleşıncyc 
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Swnmary 

The coımmınity of lkhwan ai-Saffı. a plıilosophical 
society. developed a plıilosohical manner in reaching 
tlıeir aims by using religious argmnents. 

Ikhwa n al-Safa exceeded the boundaries of X. 
centuf) with the project wlıich they put in the fields of 
rcligioıı. plıilsophy mıd culte re, and so LllC) Lhcorically 
re<ılised in thcirccntury thcir goals. \l'hich toda;(s \\'Orld 
has not reached yet. by beiııg far awa~ from tlıe seetınian 
ranalic ism . 

Key Words: lkhwan al-Safi!. Rcligio n. Philosoph~·
Human 
\'e örgütlenmeye iter. yönetimi eliLıde bulunduranlara 
karşı tepki ve direniş göstenııe ıneıollannı öğrenmeye 

se\'keder. Yöneten ve yönetilenleri aşan bir olgıı olarcık 
din de, kitleleri n harekete geçirilmesinde. hcdcncııcn 

amaçlar uğnında fırkalann ve topluluklann oluşmasında. 

en etkili faktördür. İ şte bövlc bir siyasal dönemde oı1m a 
1 . • . 

çıkan ihvaıı-ı S<ıfii topluluğııc . mevcut ideoloj ik \'e siyasal 

2 Y:ıklaşıh. yüz yıl sür~n (farklı tarihler ikri silrills" de 945-1 050) gizli 
hır !el~<' fe ceıııiy.:t i lıü\'iyctine hüıiinınüş olan İlıvan- ı SatTı toplu luğu. 
arka larında yaşadıkları dönem de var olaıı çeşitli bilimiale ilgili 52 
(risa l~krin sayı sı konusu tartışına lar olıııah.la birlih.l~) risiil~ lı ırah.

nıışlardır. Bu risiilc ler. Resôi/11 ilıvônı '1-Sa(ci ve H u/lam'/. Vefa adı)
!:ı glinünıüu kadar ulaşnıışl:ırdır. İlll'ıin·ı SaJ'ıi topluluğunun 
liy~kriııdcn sadc~e ~u lı~şiııiıı ısıııı lıiliıun~ı..t~dir: [hu Sülcyın:ııı 

~luhanınıeu lı. ~!:ı 'şer d-Rusıi ~1-\lal-.d isi (d- \luJ..:ıdd..:si). 1 hu · ı

Hasen .\li b. 11:1ruıı c7·i'.~ıı.:;iııi. Ehu . \lıııı~d ~ l uhanını,·d ci 
.Milır~cani (wya Nchrcüri). ei-_\,·Ii (Avfi) ve Z~yd b. Ruıa · :ı. :--J:ıkdl'ı 

dışındaki uörl ismin toplulukıaki liınbiyonu Makdisi ' nin ) atdıg ı 

risiikkri istinsah ~dıp .,:eş ıtli hölgel.;r~ ula.~lııınak . yallm için bilgı 
toplamak. periyodik olanıh. topluluğun kendine has liıaliy~ılerinı 

koım~ınak. düzenlen~n toplmıtı ları organize etııı~k vb. laali) d ler ol:ı
bil~ceği anlaşılmaktadır. Gnıbun isiıııl~rı lıiliııcıı üyderinden 
Zencıini. l!ıviin-ı Safa topluluğunun başkan \ 'c ömlc gdeıı l~ riııden 
lıirisi n larak kabul edilmektedir. 
Ceıniycıin nerede na;;ıl h.unı lduğu nıliıı:ıh.a~" konusudur !3iu:ıt 

İlıvıiıı· ı S:ı!Tı'nın R~s:iil'de anlaıtıllarıııa gör~ C~nıiy"ı ' iıı ii)eleri 
I'<'Ş ı tli ş.:hirkr.: yayılmıştır. Onların l'aııliyd ıııerkai Basra olnı:ısıııa 

r:ığm~n Bağdaı \'e :-.rısır'd:ı da şu belerinin bulunduğu tahının 
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ortamdan Lorunlu olarak etkilendi: düşmanlı ğı örtıııede 

ve amaçlara ulaştınnada en güçlü aracı seçti. Bu <mıç. 
lıa lkcı ve özelde aydınla ra din yoluyla yaklaşmak ve 

~uilrııd .. tedir Ihviin-ı Safa topluluğuna. ancak şahsi , . ., güvene da)ıılı 
t~ınıı~larla girilebiliyordu Propagandacılarına. ya~lı kesını g~nellikl~ 

eğilıp lıfıkülınez olduğu ve halıangi bır harekete uygun yapııla 

huluıııııad ığı i~iıı g~ııç ler arasında faa l iy~t göstmııesi tavsiye oluıı
ıııaJ..taydı . Gnıp üye!~ ri g~nd olarak yaş dunııııuııa göre tayin cdilıııı~ 
olan dört dcr.:~eden o luşıııakta)•dı. 

Topluluğun kunıcularıııııı I.. imler olduğu. n.: /aman 'e ner.:dc nnaya 
,ıJ..tıJ..ları. tiwliyctknnı nerede '~ haııgı tarıhiere kadar sfınlürdüiJcrı. 

Jsliiııı toplumunun lıaııgı J,...:sıınıııden oldukları ı;ıhi konular yütyıllar 
boyu tartışı l nıışLır. lııv:in- ı Sam Risiileler'i ıııle hile topluluJ.. ıneıısup
J:ınıı ı ıı isimlerinin z.i kredilıııeıııesi, çal ışınalanııda gizli liği J..endiler
iııc ı lke ediıım.:leri. bilimsel problem leri tarlı~nıak üzere hdıı lı 

zamanlarda düzenkdikl.:ri toplanlılara kendilerinden olıııay:ınlaıııı 

katılaıııam:ı.'ı bu topluluğun giıli bir örgüt olduğu görüııüıııunü ,..,. 
ıııekte. onların kimliklerı ve dolayısıy la Resd 'liıl ilıviinı ·.,-Sa(ô yazarı 
wya yazarları hakkındaki tartışmaların d:ı bynağını oluştıımıakt:ıdıı 

Rk.ı.. Elı iı 1-l :ıy~·aıı .:t-Tevhıdi. ei-Mıık:'ibcs:1 t. M ıs ır 1929t iJ47. 50: 
T~vhıdi. Kitiibu ' I- İıııta vc' l-Muiiscııc .. \hmet Tuwvli. Tunu~ 19!<2. 
172-173 .. \luıı~t Z~ki Paşa, "Fa'l li R~saili lhvaıı i 's-Safii' '. Rı•sailu 
Üıv:lni's-Saf:i vc HıJHlııi'l-\'effi (t.ıshih · llayruddin ~z-Zırikli) 
içınde. 1\lısır 134711928. I. 23-24. 31; Taha Hüseyin. "1\lukaddjnı~ ... 
Rcsailu İlıviini 's-S:ıra , .e Hılliiııi ' I-Vcl'a . (t:ısh ih : Hayruddiıı 
ct:'Zi rı J..Il) i çind~. Mıs ı r 134711928. 1. 9: T. J. De l:lo~r. ·'İll\'anııüsaJ':ı" 
ıııad .. İ s l.anı Aıısiklobedis i (MEB), İ;t:uıbu l 1993. istanbul 1993. 
5·2. 946: De Boer. İ sl:iııı ' da Felsefe T:ııiJıi. notlar ekky.:reJ.. ı,:ev · 
Yaşar Kutluay. Ankam 1960. GO; Hu.~.:yi ıı F. r\1 -Hanıd:ini. "R.:s:lil 
lklıw:in :ı.~-Salii in the Literature of ılı e !sm ii ' ili Taiyibi Da ·wat''. Du 
Islam . XXV. Berl in 1939. 283: M. Saeed Sheikh. l sJaıııiı' 

Philosophy. London 1982, 32-33; She i klı, " lkhwfuı ai-Safü'' . . \ 
Oictioıı:ıı-y uf Muslim l'hilosophy. Lahor 1 9~ 1. 7: M. M. Shariı: 

l\lusliııı Thought: lls Oı·i~iıı and Achieveııı cııts. Lahor 19!<0. 43 ( 1 
nolu dıpnot): .\. 1.. Tibavi. "IIJıw:in .-\ıi-Sa11i and 'llı.:i r Ras:i'il". Tlıı· 

l slaıııic Quaı1eı-ly. c. ll. 1955.29-30. 40-41 ; .\bhas Hanıdani . .. ·ıııc 
Arrangenıeııt of the Ras;i'il lkhwan ai-Sa1a and the Problem of 
lııterpolati ons". Joumal of Seıııitic Studies. XJ\.'XIX/1. Spring 19R4 
Manchester. !09: l an Richard Nctıon, Muslim Ncopl:ıtonists. 

London 19!<2. 2: Isına'i l Riigi AJ-Faruqi , "On tlıe Eıhics of the 
Br!!thren of Purity (lkhwan Al-S ala wa Khıllan r\-W ata) 1". Muslim 
World. ~: 50. sayı : 2. 1960. 109 (1 nolu dipnot); lsınnıl K. 
l'ooıı:ıwa l :ı . "lklıwiiıı al Sal'a". Eııcyclopeılia of Rcl.igiuıı. New YorJ.. 
1 ~!<7. VII. 93: t.-1. St~nı ... New l nforıııa tion r\bout The ,\uthorı- of 
llı~ 'Epis tles ol' 'llıc Sinc~re Bre lhreıı'". Isianık Studies. c. J. 
1-:ara~ Jıı 1964. 405,4 12.42 1: S tern, "The Authorship ofTh..: Epistl~ş 

ofTh~ lklıwfuı-as-Sala". Jsl:ıınic Culture. c. 20. 1946, 367-369, 372: 
St~nı , Studies iıı Early lsma'ilisnı. Leid~n 1983. 155. 175: !\IUnl!t 
Suphi. Furaı. "İs l.iirn Edebiyatında Ansiklopedik Eserler". İslam 
Telkilderi E nstitüsü Der~isi. Istanbul 1979, 2 1 4; Henry Corhin. 
İsianı Felsefesi T:uilıi. çev: Hüseyin Hatemi, ll. baskı , lst:ınhu l 
1994, 249: Hüseyin M erruh, en-Nezeatu ' l-Maddiyyc fi ' l-felsefeti' I
Anıbiyyeti ' I-İslamiyye. VIIJ. baskı , Beyrut 1985. 11. 362. 434; C. , \ . 
1-::ıd ir. "ihviin- ı SatTı". İslam'da Bigi ve Felsde. haz. Mustafa 
Armağan. lsı:ınhul 1997. 117: G.:o Wıd~ııgren. "Tb~ Gııost ic· 
T.:~nical L:ınguag~ in ·nıe Ra~ii' il llıkw:in AI-S:ı.ta". Act:ıs. Leıdeıı 

197 1. 1 !<2. İsmaıl H aiJ< ı i zıni rli. "l lı v:iıı -ı SaJa F.:lscfesı". 
Scbilürrcş:ıd . sayı : 29lstanbul 1949. 53: H:ı nııii c i - FfıhCıri - Halil d
C..:rr. Tarihu' l-Felsefeti ' l-Arabiyye. lll. baskı, Beyrut 1993. I. 224-
226: Hanıid InayeL Çağdaş İslami Siyasi Düşünce, çev: Yusuf Ziya. 
lll. baskı , İstanbul 1995, 179; i. Agah Çubukçu, İslam Düşünürlcl'i. 
ll. baskı. Ankara 1983, 32; Yves MarqueL '· Tklıwfuı ai-Safii". T h e 
Encydopcılia Oflslmıı , London 1979, lll. 1071: Marquet, ·' JIJıw:lıı 

iıi-Sa11i". DSB. J'l:e\\ York 19!< 1. XV. 25 1: lzıııirl i. '· İ slfım 'da Felsd~ 

514 

eıkil eınektir. 3 

O halde. X. Yüzvıllslam . ..Jnsiklopedisrleri olarak biJi. 
nen ve kendilerine İhvan-ı Sam denilen bu entelektüeller 
kimlerdi '? Neyi amaçlamış ve ne tür ülküleri vardı? "Din··. 
onlar içi n neyi ifade ediyordu? Onlara göre gerçek dindar 
kimdi? Dinsel bir özgürlükten neyi kastediyorlardı'' 

Kısaca nasıl bir "Din Söylemi" gelişti rınişlerdi r? .. İşte bu 
çalı şma. bu ve benzeri sonılann cevaplanru aramaya/bul
ınaya çalışacaktır. 

Is lam düşünce tarihinde. başlangıcından gunuınüt.e 

kadar çok sayıda sıra dışı akım ortaya çıkmıştır. Aııcak. 
eserleri bugüne ulaşmış olanian n say ıları yok denecek 
kadar azdır. İşte. bunlann başında. ta nı adı İhvônıı 's-Sa{a 
ve H111/dnu '/-Vefa ve Ehlii '/-Adi ve Eb11ôu '/-HamcJ4 olan 
grup gelnıektedir.5 

ilıvan-ı Sa:ffi, Ab b asi Devleti ' nin son zamarnanna 
rasUayan. dini. felsefi ve siyasi çek işmelerin yaygın 

olduğu bir dönemde, felsefi \'e ilmi çabşına lan. dini ve 
ahlaki gayretleriyle birlik ve beraberli k. kardeşlik. 

yardımlaşma ve dayanı şnıay ı öne çıkara rak islam 
toplumunu fıkri bakımdan yeniden yapılandırmay ı hedef
leyen gizli bir felsefe cem.iyetidir.6 Ancak. cemiyetin hicri 

Cer.:yaııları (3)". DİFM (şubat). sayı : l·t lst;uıbul 1930, 38-39: 
İsmaıl llakkı lzmirli, İlmin- ı Sa.ffi Felsef..si n İslııııı' ıl:ı T ck:'imül 
Naz:ıl'iy~si , haz: Cel:ıleddiıı ızmi rli. İstanbul. 1949. 5-6: lznı irl i . 
"İiıdn- ı Sam F~lsefesi" , Sebilül'l'cşad. sayı : 29 Istanbul 1949, 53: 
Öm~r l"ernıh, T:ırihu'l-Fikri' I-A I'abi il il Eyyiiın-i İbn-i H:ılılun, 
1\'. h:ısJ..ı. Beyrut 19!<3. 377-378: Ö. F~rnıh. "İhv:in-ı Salii". is lam 
Düşüııc~si Taıilıi. ~e\ lllı:ın Kutlu~r. Edıtör: M. M. Şerit: 1-.ııınbul 
1990. l. 327-329: K. Philip lliui. Si~·:ıs:ı l ve Kültürel İslam T arihi. 
çe,·: Salih Tuğ. İstanbul 1995, I, 570; Zahinıddin el-l:leyhakı". Tarilıu 
Hukeııı:ıi'I -İslaın , Dıma.~k 1946. 35-36;M. H Sharil: Muslim 
Tlıought : Its Ori~iıı an ıl Aclıicvements, L~ıhor 1980, 43 ( 1 nolu 
dipnot), Şemsuddi n Muhammed h. Mahmud eş-Şehrezuri, 

üzlıctu' l-Erviilı ve R:ıvdatu' I-Efr:ih fi Taıilıu' I-Hukenıa n'l
Felasife, (b~sım yeri yok). 1976. IL 20. Mustafa Çağrıcı , İsJrun 
Düşünccsiıııle :\lıJ:ik, ls"ınlıul 1989. 52-53: Uysal. İlı v:lıı - ı Saf:ı 
Fcl~dcsiıu(., Taıu·ı ve Alem . istanhul 199!.<. 17-19: Macit Fahri. 
isl:'lııı Felsefesi T:ıı·Hıi. ll. basJ..ı . .;ev: Kasını Turhan . istanbul 1992, 
152: Ahmet Koı,:. İlıviin- ı S:ıta ' nuı Eğitiııı Felsefesi, İstanbu l 1999, 
19-21. 

3 e i-Bııhiy. Muhammed, İsl:1nı Düşüncesinin İhıhi Yönü, çev: Sabri 
Hizmetli. Ankara 1992.450 (39 nolu dipnot): Doj!uştan Günümüze 
İslam T a ı; h~ (komisyon), Istanbul ı 992. lll, 327-328. 

4 Bkz. llwfimı 's-Sa1a. ResiiiJu İlıviini's-S:ıffı ve HuUani' I-Vcffi, neş: 
Butro~ d-Bust..'lni. Danı Sadır. Beynıt. tr.ı:. lll, 2 1. Bozı ycrlcrd~ 

"Hıllii ıı" şekl inde de geçmektedir. (Resiiil bundan sonraki dipnotlar
da "R'' ile gösterilecektir.) 

5 Ka1.ını Sarıkavak. Düşünce Taıihind~ U ı·f:ı ve Ilan-an. AııJ..aru 
1997. 13 1: Uysal. hıvan-ı Siıfa Felsefesiıulc T:uın w . \kın. 17. 

6 Uysal, iııvaıı-ı Safa Felscfcsimlc Tıııın ve Alcnı,24: Uysal. "l lıvii
ıı-ı Saf:ı'' mad., İslam Ansiklopedisi (TDV), ls truıhul 2000, XXII, 1-
2: Neı:ip Tay lan, Anahatlarıyla İslam Felsefesi Kaynaklaı· ı
Tcnısilcileri-Tesirlcıi, lll. ba~kı. istruıbul 1991. 148; Ömer Ferrub, 
Tan1ıu ' l-Fikri ' l-Arabi ila Eyy:lnı-i İbn-ı H:ıJdfuı, IV. baskı. 
Beyntt 1983, 379; Hanna ei-Fiilıüri-Halil ci-Cerr. Tarilıu ' l 

F clscfct i'I-Arnbiyye, 1. 224, 22!< 
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J.V. yüzyılda. İslam coğrafyasında yaklaşık bir asırlık bir 
zaman dilim:inde varlığım konıyıırak felsefi, ilmi kültürel 

çalışmalar yapan v~ bunlan yaşadı~aı~ ?ağın_ insanl~ınııa 
varmaya çalışaıı bır felsefe demegı gıbı faalıyet goster
~~si gerçekten ilgiııçlir. Bu göıiinüm. daha doğru~ı bu 
topluluğun yapıp ettikleri ve uğraşlan. o dönem Islam 
dünyasnun düşünsel ve entellektüel alanda katettiği 

111esafeyi göstennesi açısmdan kayda değerdir. 

Bu teşkilatLn doktrinleri. Resai/u fhviini 's-.)'a(a adlı bir 

('eya birden fazla) kişi tarafından yazılmış bir eserde 
ötetlenmişlir. Bu eser. elli iki risi-Ueden7 oluşmakta ve teş
kilatın bütün düşüncelerini ve bu düşiiııcclerin dini dokt
riııJere uygulaı~ııu detay lı bir şekilde yansllnıaktadır.~ 

İlıvan-ı Saü1 Kur· mı· a ve felsefecilerin göriişleıinc 

dayalı. dini bir sistem kLmnak istemişlerdir. Öyle 
zaıuıediyoruz ki. sistemlerinde çelişki ve tutarsızlıklar 

olduğu suçlaması. tophınıa fikir yapılanndmı kaynaklan
maktadır. Dini hükümleri yonıııılamalan. büyük olasılık
la faaJiyetleriıti esnır perdesi altmda yürüttükleri içiıı. 

dunıma göre değişmektedir9 

Resdil. Süıuıl İslam anlayışının kabul edilemez olarak 
nitelendirdiği bir çok diişünce~ i içerir. Buna rağmen. 
Risaleler" de, İlıvan· ın kendi eserlerinin bir sonucu ol anık 
herhangi bir fiziksel şiddet veyc.ı eziyet çektiklerille dair 
bir kayıt bulıuunmnaktadır. Zaten. Cemiyet"in üyeleri 

arasında her gnıptan insanlar. emirler, aliınlcr ve i şçi ler 

vardır. Dolayısıy la. Risaleleri . okuyanlar arasında Süım1 

Müslüımınlann da alınası ihtimal daJıilindedir. Nihai 
olarak RisJieler. lan Richard Ncuon ifadcsiylc. ih\'iin-ı 
Saf;! felsefes inin Sünni olmayan bazı çıkarıınlannın 

başarılı bir şekilde gizleıncsine bir övgüdür. 111 

i h van· ın amaç ve hedefleri konusunda farklı 

düşünceler ileri süriilınüştür. OnJann hedef ve maksatları 
bir yandan bütün iliıniere vukufiyet kazaıunakla diııe yar
dı ın , din kardeş lerine nasihat ve Allah·a yaklaşmak. diğer 
yandan felsefi \ 'C dini ilimlerdeki gerçekleri keşfetınekti r ı 1. 

Bir kısım fikir taıihçileri. ihvJn " ın amacının yeıti bir 
felsefi sistem geliştirerek. var olan siyasal ınekanizıuay ı 

değiştinnck olduğunu söy lemiştir.ı 2 BaLılan na göre ise. 

7 R.L 21. 

X lgııaz Goldlih~r. h]asik Arap Litcı·atliı·ii. çev: Azmi Yüb~l. 
Rahmi Er. A nkara 1993. 108: Ehu H~yyan d·Te,·hidi. cl
.\1ukalıcsılt. l'vlısır l\l29il347. -lG. 

!! I. .·\ gah Çubuh.ı;u. İsl:lııı Dü~iiııüı·lui. 39. 

l(J lan Rıdı:ınl '\ethın. i\lusliııı '\copl:ıtoııht,_ Luııduıı 19X2. 7!< 

ll R lll. 2\1: i llakJ,.ı izıııırlı. İlıviin -ı sam F(•lselbi \'C is l:ıııı ' da 
Tck:lıııiil ~azııı·iycsi . G: Musuıla Ç:ığrıcı. isiilm Düşiiııccsiııclı· 
Ahl:1k. bıanhul l 9l<9. 54. 

12 Ta ha llüse\ in. --~ıukaddime"'. Rcsılilu iiıvilni's-SaJrı ' ' C H.ı1J:lııi"I
Vcf:ı i,·ind~. I. 7-8: 1\'asr. Seyyid 1-Jü,<·yin. İsliiııı Kumıoloji Öi!ı-di· 
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onlann ;una cı, İ slam aleminin her tarafına yayılmak ı3 ye 
din felsefesi yaparak bütün dinleri tek bir din halinde bir
leştinnektir. Bu nedenle. Risaleler'i yazarken. yaşadıklan 
çağda mevcut her dinin göıiişlerinden ~'ararlaıuıuşlardır. 

Böylece. fikirleri ağırlıklı olarak İslfuni karakterli olan 
ihvan, Arap şeriatı ile Yunan felsefesini uzlaştırmaya 

çalışmışlardır. Fakat. k<Uıaatimizce gizli ve gizemli bir 
örgütleıuııelerinden kay naklanan sebeplerle 1.a ırıan 

za man sünni İslam öğretisiııe ay kın ve çelişik ifadeler de 

kullanınışlardır. Kolluk f,'i.içlerıncc ı.zleıuneleri. onları 

esrarlı bir şekilde çalışınaya itmiştir. 14 

L Kavram Olarak Din 

Hz. Ade m ' den Hz. Muhammed· c gel i nce) e kadar. 
Allah· ın insanlığa çok sayıda peyga mber ve din gönder

ınesinin ana sebebi, insanlığın. bem sosyal hem de 
psikolojik evrimini sağlmııaktır. İlıvan-ı Safa 'ya göre, bu 
sebeple Allah, kendisine \c öte dünyaya iman gibi esas 
unsurları değişmeyen ilkeler vazctıniştir.ıs Her gelen yeni 

din. bir önceki dönemin sosyal yaşantı ve düşünceleriyle 
ilgili olan sistemi ya t:ınıaınen, ya da kısmen dcği ştirir. ı 6 

İlıdn. dini anlmnaya yönelik yeni bir siyc.ısal program 
lıcdeneınişlir. Onlann dirıi , felsefi ve aklldir. Onlar diıti, 
pratik ve yonınılama açısmdan felsefe ve tabii bilimlerle 

açıklama yolunıı tercih etmişlerdir. Öğrctileriııdc. din1 
konutann her biri için özel anlamlar kullanrnışlardır . 

Onla n n dini anlayış lan. teori ,-c kaynak açısındmı ilaıli ve 
maddi iken tasavvuf anlayışlan da aklldir. EI-Fahuri. 
Resiiil"den hareketle bunu şu ifadelerle teınellendirir: 

··Bil ki ey kardeş, cisimler alcıniııde her münıiııin 
ebeveyni olduğu gibi , llıhlar alenlinde de cbevcy ni \'ardır. 

Rasulullalı"ııı (SAV) HL. Ali'ye buyurduğu gibi: Ben ve 
sen bu Liııunclin babaJanyız ... ve bu limınet cisınan'i değiL 

nılıanidir."ı7 

İmanın pratik yaıııyla ilgili olarak ihdln. elin ve 

kanundan bahseder. Onlara göre Arapça bir kelime olarcık 

lcıiııe Giıiş, ~~v : Nazift: Şi~ıııan, is ıaıılıu l I 985. -14: d-f;1lıfırl-d
c~rr. Taı-Hıu'I-Fclscfeti'l-Arabiyyc. I. 225: Süleyman uludağ. 
isl:lın Düşiiııcesinin Yapısı. IV. lıash.ı, İstanbul 1999. 219. 

13 Çubukçu. İsiilm Diişiiııiiı-lcri. . 32. 

14 Çuhukyu. age. 35: ayrıca bkz. Alını<t Zeki Paşa. ··ras i li R<!s iıili 
ilıviini 's-SafıL Ht·sfıilu iıwani's-Safil vt• Uılliiui ' l -Vet1l i1·iııd~ 
(ıaslıilı: Haynıddiıı ez-Zirik.li). !\ !ısır I34711'J2K I. 24: Butros d· 
B us tani. · ' İJı\'ilııu· s-SaJ1i"'. (Rcsailu İlıvfııti's -S:ıfii ve Hull:lııi ' l
\ "d"a ir; iııd~)- Dfını Sadır. [3"yrııı. ırL 6: F<'mılı. T:ırilıu'I-Fikri ' J . 

,\ ı-:ıbl il ii ~:yy:lın- i i h n-i U alı! un. 3!<0: <1-Fahürk l-Ccrr. Tiirllııı"l
Fdscfeti ' l -.\rabi~)'C. TIL lı;"kı. l:kynıı 1993. L 22~. 

15 R. lV. 1!<0: i'vldımcı l:la~Takdar. islfinı'1la En-inıci Vaı~ıtılış 
Teorisi. IL baskı , Aııkarn 2001.70. 

l G R. lll. 4l<7-4!ıi<; Hayrakdar. :ıgc.7()_ 

17 R. I. 213: IV. 53: el-Fiilıüri. ei-CeıT. Taı·ilıu'l-Fclscfeti'l-.-l.mbiyyt·. 
ı. 230-23 ı. 
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dm. ticler ı ·eva başkan olduğu kabul edilen btrine bvvım 
eğme anlanuna ge ldiği kaynaklarda zil<redilir. ı ~ Bir başka 
yerde ilwan. dini. "IJir roplımıun, karşılık verınesi bekle
nen bır lidere itaar ermesi" şeklinde taıumlar.1 9 Dill 
toplumun yönetimi ,·c ruhun annması için sos) al bir 
ııı üey~ ıdc o l arcık gereklidir. bununla birlikte bütliıı insan
lard ı.ı f'ıtrı.ıten din duygusu vardu. Bu anlamda din. bütün 
insanlar ve milletler için aynı şeyi ifade eder. 

Ka nun (şerwr nômus) ile ihva n · ı n kastetti ği şe~ 
bugün b ızim dinde kastcuiğinıiz şe) d ı r. \ 'titnü., _ fa rk lı 

ccıııaa ı. gnıp \'C l~ıtta fertlere uygun ol:mık farklılık 

arLcdcr ve lıer toplumun içinden çıkan "hakim·· kişil crcc. 

o toplumun yaranna uyg111ı olarak vaz'cdilir. ~ 1 ' Bu nokta
da. eğer din ,·e şeriat aynmııu \'erirsek mcscle dah<1 i~ ı 

aıılaşılacaktır. 

ll. Din ve Şeriat Ayrımı 

lslfını öğ retismin en önemli tc nısilcilerindcn Ebü 
Hanife (ö. 1501767) gibi din ile şeria tı bi rbirinden 
ay mı rak aralanndaki farklılığa dikkat çeken ihvan · a göre. 
din. emr-i İlrulidir. O. insanda bir tatm.in, Allah·<!. dünya 
ve alıi ret hallerine inarunaktır. Bundan dolay ı , dinde t.or
lcuna cfı iz değildir. Zira Lorlama (iknılı). b::itın ilikadında 

hiçbir değişime imkan vem1eL.. Bütün peygamberlere 
göre. din tektir. Fakat din için, pe) gamber sa) ısınca şeri 
at vardır. Şertar veya d.in.in şeriat.i. ortaya konan dünyevi 
i şlerdir ki. bununla insanlar arasında din güçlenir 
(sağlamlaş ır). Bwnın için. insanları şeriate tabi olmaya 
zorlamada bir ınalızm yoktur. Anc<tk. insanların din 
seçmeleri konusunda baskı yapılamaz. Şeriat . ruhani 
dev lete (şehir) tabi olmakla olur. İnsanlar. orada ruhi bir 
ha) al ) aşa rlar. Şe ria te tabi olmıla r. d<! ha çok mutluluk ve 
sc,·inç içerisinde olaıılardır. Hiç kimse. şeriatın (namüs) 
emirlerini küçümseme hakkına sahip değildir.2t 

Ilwan · a göre şeriat. noksans ı zdu. tamdır. Şeriat . 

insaıun dunımu) la ilgili her şeyi kapsar. Fakal şeria li, on
ların hıdefı ibn Rüşd'ün (1126-1198) de kabul ettiği gibi22. 

l l< 13'-z. R. ll l. 392: Ümer f'~rnılı . "İhvfuı- ı Safii". İslam Düşütıc(·si 
T:ııihi iı,:ınd~. ı,:ev: İlhan Kutluer, Editör: M. M. Şeri[ istanbul 1990. 
1, 146. " Din" J,.anmııının tııııınıı \'c i ı,:.:nği . Islam dOşüncesind~ 
ın rıışı laıı hir pnıhknıa t iJ,.tir. Bu konuda g.:n iş hilg i i1· iıı bkz. lsımı i l 
Çalı şkan. Kur'aıı' ıl:ı Din Kavmnu . .-\nkara 2002. 40 vd. 

ı 9 R. lll. 392. 486. 

20 Fcmıh. ·' llwan-ı Safii''. İslam Düşüncesi Tarihl, I, 346. 

21 Ebı'ı 1-lanifc. cl-..\linı ve'l-1\fütealliııı . ( İ.nı:inı - ı Azanı'uı Reş E.~~l'i 
iı;indc). ı,:ev: ~ lusta!a Öz. istanbul 19l< l. 15- 16; Femıh. Tıırihu ' I
Fikl'i'I-Ambi iHi Eyyiiııı- i İbn-i Jl:ılılüıı, 392: krş. llü,ey i ıı 
M erruh. en-Nezcatu' I -Madıliyyc fi ' I-Felsefeli'I-Arabi) ycti ' l
isliinüyye. VIII. haskı . Beyruı 1985. ll, 369; Ömer Fcrnıh. 
itı, :iııu's- S:ıffi. lll. baskı. Beyruı 19!! 1. 12 1-122. 

22 Bkz. Elıü \ 'did Muhammed lı . Rüşd Faslü ' l-!\lakaJ li bc)1ıc ' l
llikıııcti ve'ş-Şeri:ıti ıııine' I - İitisfıl. tak: Abdilikerim el-MerrfiJ,., 
Tunus 199 1. GG vd. 
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sadece burhaıu kıyas erbabı bilir. Cedeli kıyas 
gelince. i limde bilgisiL olduklan içi n fesad Ye ifsi\d 
luğudur. Zira. oıılar ne şeriatın balln manasım iyice 
lar Ye ne de halk gibi zahir anlamlara tabi olmlar_23 

ihvi\n için. araştınn<ık ve tahkik. etmek insan 
ilke lerindendir. Şeriat bu prensipten soy u 
değildir. Akıl, şe riatın batıili hakikatlerine 
kadar. şeriat de anıştımıamn kapsaınındadu 
tabi olmakLadır)_24 

ill. Dinsel Kimlik ve İnanç Özgürlüğü 
Ömer Fcmılüı göre. İlıvan-ı Sara mevcut 

biriyle yetinmemiş: ama herkese bunlardan 
seçmesini önemtiştir. Onlara göre kusurlu bir din, di 
olmaktan iyidir. zira her dinde hakikat.in çeşill i 

bulunmaktadır. Herkes isled.iği di ni seçınedc 

bıra kılıııa lıdır. Her ne kadar kendisinden çağının en 
diıtini a raştırıp bulması is teniyorsa da insan dinini, 
de sık sık- değiştirebilınelidir. Ancak çe lişkili fıkir 

bozuk inançlardan kaçınınalıdır: bilge bir kişi aynı anda 
iki zı t d ine iman etınez.25 Yine ihvan, gerek kendi takipçi· 
lerine gerekse bütün müslümanlara mezhep taassubundan 
uzak kalmalan konusunda uya rılarda bu lunmakt::ıdu.26 

i ııaııç , -e ifade ötgürlüğü konusunda hassas ve <1) ıu 
Lamanda liberal bir tav ı r sergi leyen İlıvan-ı Safa·ya göre. 
dinde Lorl a nıaya gidilıneme l idir. Onlar "dinde zorlama 
yoktur'· (2 Bakanı , 256) ilkesin.i kendilerine rehber 
edinerek, icbarın, kanuruann işi olduğunu savundular. 
Nitekim, diııin "kalp ile tasdik olması"27 bu yüzdendir. 
Buna mukabil dinin kanunlan. topluınU11 enutiyet ve 
refahırun deval11J iç in zonınlu olarak tabi oluruımsı 

gereken sosyal düzeıılemelerdir. "~ 

Yukarıdaki söy leneııle rle birlikte düşünüldüğünde 

denilebilir ki ih,·an · a göre. din nasıJ kalbi bir mesele ve 
insamn kendini ikna etmesine dayanıyorsa. o halde dinde 
zorlamadan da söz edi1emez.29 

IV. Yetkin İnsan Modeli 

ihvaı1 ' a göre ... insanların en (cm ası, dini olmavan ve 

23 d -f'ah üri - ci-C.ırr. Tiiıilıu ' t -f'clsefcti ' I-A r:ıbiy)'C. 1. 24!<: 

24 ~ 1-F<ihlı ri- ei-Cen·. age, !. 24!<. 
25 f'cmıh. ·' lhvaıı-ı Sala'', isl:ını Düşüncesi T:ırih.i. 1. 346. lhviin, 

Resail 'de bütün dinlerden ve bilg~ insanlardan y~ri geldiğinde yarar
lanmaktan çekinnıemekıcdir. Bkz. R. IV. 10-GO, 73. 

26 R. IV. 41 -42. 

27 R. IV. G5. G7-68. 
2l< f'emıh. " İ h van-ı Sal'ii'' . İslam Düşüncesi Tal'iJıi , I. 346-347: Fernıh . 

T:ırihu ' I-Fikri'I-Arabi ila Eyyanı-i İbn- i Haldun, 392. 

29 Krş . . C. A. Kadir "lhvan- ı Safli". İslilın ' ıl:ı Bigi ve Felsefe, 112; 
:ıyrıca bkz. Neııon, Muslim Ncoplatonists. 49: Fcmıh. Tarihu ' l
FikJi' I-Ar:ıbi ila Eyyanı-i ibn-i Hatılüıı. 390: Ömer Ferru lı . 
İJıv:iııu 's- Saffi, 1!<7-196. 
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hesap gününe inanmavandrr. "3° Çünkü .. insanın kötülük 
işlemesini engelleyecek en büyük güç din ve imandan 
kavrıaklanan erdemlerdir. Bunun yarunda hesap gününe 
inıWnayan, sevap ve ceza beklentisi olmayan insanı, yal
nızca (inanma desteğinden yoksun kalan) kendi çaba ve 
gücü, kötülükten allkoymaya yetmez."3 ı 

jhvfuı ' a göre ideal insan şeriatın hükümleri ni. 
peygamberlerin tavsiyelerini ve fılozoflann öğretilcrini 
uygulayan, düşmanca tutuınlardan, kötü lıuylardan. çirkin 
ctavraruşlardan, yanlış düşüncelerden uzak duran, ilimler 
arasında değer farkı gözetmeksizin felsefe, din, matema
tik, tabii bilimler. ililiyat gibi bütün disiplinlerde bilgili 
olmaya. böylece ruhunu aydınlatma ve anndırmaya 
çalışan, cahillikten uzak kalan k.işidif.32 

İlıvan ' ın filozof ile peygamber, din ile felsefe arasm
da kurduğu ilişkideki sımflandınna ve derecelendimıede 
dikkat çeken anak kavram me/eki kavramıdır. Bu itibarla 
denebilir ki onlara göre dünyada da ahirette de mutlu ola
bilmesi33 için, hem bilkuvve şeytan hem de bilkuvve 
melek olan insaıun, bilfıil melek olabilecek şekilde nefsi
ni anndınnası. huylanıu iyiieştim1esi ve eksikliklerden 
kurtularak yctkinliğini elde etmesi gerekmektedif.34 

İnsanın yetkinliğini elde edebilmesi, İhvfuı' a göre, 
insarii nefsin yani akıl gücünün, gazabi ve şehevl güçlerin 
eğilimlerine engel olup onlan düzenlemesiyle (tedbir 
etmek); böylece melek! nefslerin derecelerine yükse
lebilecek iyi fiilieri huy ve karakter haline getirmesiyle 
mümkündür. ihvan ·ın gazabi ve şehev1 güçlerin genel 
olarak heva adı altında toplanabilecek eğilimleri35 ve 
onlann düzenlenerek bu eğilimlerine engel olunması 
konusundaki fık.irleri Razi (ö. 925 veya 932) ve Farabi'yi 
(870-950) düşündürnıektedir.36 

Fakat İhvan'a göre fıtrattan kaynaklanan huylar, 
kesinlikle nefsin cevherinden kaynaklanan bir farklılık 
değildir. Bu anlamda İhvan nazannda insanlar arasında 
bir eşitsi zlik söz konusu değildir. Çünkü irisani nefsler 
başlangıçta rahimdeki cenine bağlandığında sade ve boş
tur; hiçbir bilgiye, ahlaka ve görüşe sahip değildir. Ancak 
bilkuvve bilici, tabii olarak yapıcı ve eğitimi kabul edi
cidir.37 Nefsin cenine bağlanmasıyla birlikte farklılıklar 

30 R. lll. 451. 521 : Çağrıc ı. İsliinı Düşüncesinde Ahlak. 60. 

3 1 R, lll. 451-452. Çağrıcı . age, 60. 

32 R. lll . 538: Çağrıcı , age, 62. 

33 R., I, 317-3 18; Hasan Hüseyin Bircan, İslam Felsefesinde 
Mulluluk, İstanbul 2001 , 287. 

34 R, ı , 3 17-3 18. 378-379; IV, 109-110, 116-117; Bircan, age, 287. 

35 R, ı, 348; Bircan, age, 287. 

36 R, ll, 387-388; Bircan, age, 287-288. 

37 R, J, 21: HI. 51-52: Bircan. age, 288. 
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başlamakta: çocukluk döneminde mizacın terkibini teşkil 
eden ahiat-ı erbaanın3s niteliği, burçlann etkısi, tabii ve 
sosyal çevre şartlannın değişikliklerine göre insan tabiatı
na ya da yaratılışına yerleşmiş bulunan ve bedenin her bir 
organından (veya nefsin her bir gücünden)39 fiillerin, 
sanatlann, iliınlerin, edeplerin, siyasetlerin düşünmeye 
gerek kalmaksızın kendisinden kolayca sadır olduğu 

karakterdir.40 

Doğuştan getirilen huylar, İhvan'a göre, değiştiri
lebilir türdendir. Onlar şuna inanmaktadır: Huy ve 
davraruşların bir kısmı nefsaru 1 ilıtyaridir. bazısı akü 1 
fıkridir ve bazısı da dini (nfunusi) /siyasidir. Tabiat nef
sin, nefs aklın, akıl da dinin hizmetçisidir. Böylece tabiat 
bir huy oluşturarak nefse yerleştirdiğinde, nefs seçme 
gücüyle onu ortaya çıkarır, sonra akıl düşünme gücüyle 
onu yetkinleştitir ve tamamlar. Din ise emir ve yasak
lanyla onu düzeltir, güçlendirirve mutedil yapar. Böylece 
tabialtan yaratılışa yerleşmiş arzu ve istekler, gerektiği 
zaman, gerektiği kadar ve gerektiği şekilde ve gerekli amaca 
uygun olursa buna iyi, aksi olursa ona da kötü denir.4ı 

Şu halde yaratılıştan getirilen tabii huylar, 
düzellilebilir ve değiştirebilir özellikler taşır. Eğer 

ahiakın _değişmesi ve dolayısıyla da ıslahı mümkün 
olmasaydı, Allah'ın, kötü tabiat ve alışkanlıkların 

düzeltilmesinin yolunu göstermek için peygamberler ve 
nebiler göndermesi, .b.aklmlerin ve alimierin siyaset kitap
lannda bunların düzeltilmesinden bahsetmeleri anlarnsız
laşırdı.42 Tabii huyların dışında kalan sonradan 
kazanılmış huylann değiştirilmesi zordur; bazısı ise 
neredeyse imkansızdır. Zira fıtrat halinde insanın son 
derece mu' tedi1 olduğunu söyleyeniere göre irısan bu iti
dal durumundan iyi ve kötü alışkanllklan edinerek çık
makta ve sanki bu alışkanlıklar onda tabiat gibi olmak
tadır. Buna kazanılmış tabiat denir. Tabiatta olmayan bir 
şeyi isıemek ne kadar zor ise, kazarulmış bir alışkanlığı 
terk etmek de o kadar zordur.43 

İhvan' a göre, dine tabi olanlar, din ve dünya işlerinde 
şu dört şeye ihtiyaç duyarlar: 

a. İyi ve kötüyü ayıran (iyiyi emredip kötüden 
sakındıran) akla, 

b . Fiil, söz ve tasarruflarında kendilerine model ola
cak peygambere, 

38 İnsan vücudunda farzolunan dört unsur: kan, salya, safra, dalalc. 

39 R, 1, 313-3ı4; Bircaıı, age, 288-289. 

40 R, ı, 305-306; Bircaıı, age, 289. 

41 R, 1, 3 ı8-319; Bircaıı, age, 289. 

42 R, ı, 534; Bircaıı, age, 289. 

43 R, IV, 137; Bircaıı, age, 289; ayrıca bkz. eı-FaJıfıri - ei-Cerr, 
Taıihu'I-Felsefeti'I-Arnbiyye, ı, 253. 
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c. Pc~ gaınberden. belli vakitlerde okuıuruık üzere 
bırakılııuş vasiyyete, 

d . Her gnıp için, dinin hükümlerini bilen, bunlan 
mulıafaza etmeye çalışan, uygulanmasım isteyen ve bu 
hükümleri değiştirmek istediklerinde. insanlan bundan 
men eden erdemli bir reise. 

Ancak. kendileri gibi. dinin hükümleriyle akıllannı 

güçlendinniş olan seçkinlerin. re ise ihtiyaç la rı 

olmadığım, zinı bu noktada akim reis yerine geçeceğini 

de hemen eklerler.44 

Diğer taraftan İlwfuı. mutluluk ve bedbalıllık açıs ın
dan insanlan dön gnıba ayırnuştır: 

ı. Hem dünyada, hem de ahirette mutlu olanlar: 
Bunlar dünyada. mal. mülk ve sıhhat bakınundan nasip
leri bol ve kudretli olduklan halde, bu inık<uılardan ancak 
ihtiyaçlan kadanyla faydalaıup, fazlasım ahirette azık 
olacak şekilde sarf edenlerdir. 

2. Dünyada mutlu. ahirette bedbaJU olanlar: Bunlar 
di.inva nimetlerine sahip olmak bak.trıundan güçlü kudretli 
an~ bu imkaniann hepsini dünyevi tezzetler ve bencil 
arzular peşinde harcayan, dinin ikazlanna kulak asmayan, 
emir ve yasaklannı dinlemeyen kiınselerdir. 

3. Dünyada bedbal1t, alti rette mutlu olanlar: Bunlar 
dünya hayatuu yokluk ve sıkıntı içerisinde geçinnelerine, 
bela ve ınus ibetlere maruz kalmaJanna, dünya ıtimet

lerinden malınun olmalanna ve ömürlerini ailelerine 
hizmetle geçirmelerine rağmen. bunlara sabır Ye 
tevekkülle katlaıup, dinin emir ve hükümlerini yerine 
getiren kimselerdir. 

4 . Hem dünyada. hem de ahirette bedballt olanlar : 
Bunlann, dünya nimetlerinden nasibi olmadığı gibi, dinin 
emirleriılİ de yerine getirmezler. hükümlerine uymazlar 
ve tı) an lanı da aldınnazl ar. 

Böy lece İhvan, di.inyevi' ve cismalli hazlan. ahHiki 
hayır ve mutluluktan ayrı tutarak. blllllan , ruhu11 
faziletiere ve asıl gaye olan ahiret ınutluluğuna ulaşması 

için vasıla değerler olarak görmüştür. Bu tavırlanyla 

onlar. suf fayda ilkesini esas alan ve mutlulukla hazzı 

aynileştiren hedonist aJlliik anlayışlanrun dışında 

kalrnışlardır . .ı' 

Sufiler ve bir çok İslam fılozofu gibi, seçkinci bir 
tavırla İlıvan da insanlan genellikle ·'avam" ve "havas'· 
olmak üzere iki grupta sııuflandınr.46 Birinciler daJ1a çok 
taklitçidirler; sözüh eğrisiıli doğrusundan ayıramazlar: 

44 R. IV. ı 37: Koç. İlıvan-ı Safii'nııı Eğitim Felsefesi, I 23- ı 24. 

45 R. I. 33 ı -332: K<><,:. age, I 3 ı : ayrıca bkz. Çağrı c ı . age, 69-70; ayrı
ca bkz. Çubukçu. lbrahim Agah, ·'lhvan as-Saf:i ve Ahlak 
Göıiişl~ri ". AÜfFD. sayı : 12. Ankara ı 964, 4R-49. 

46 Ehrı · l -Kiisım Ahdulkerim b. Hevazin el-Ktışeyri en-Nisiibüri. 
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aınellerin şekli yönüne önem veri rler: varlık ve olayiann 
ardındaki gerçeği yakalamaktan acizdirler. Havasa 
gelince, onlann ruhJan aydınlık, kalpleri uyallJktır; Yanlış 

düşüncelerden, kötü alı şkanlıklardan uzaktrrlar ; akU 
süzgeçten geçinneden değişik ınezheplere ve çelişkili 

düşüncelere bağlanmazla r: eşyamn güzellikleri ıli varlığm 

kendisine değil. btulların yapıcıs ı ve yardtıc ısı olan hik
meUi güce bağlarlar."'7 İlwan· ın avfun ve havas ayınıuı, 
daha açık bir şekilde. genel olarak tasavvuf düşüncesinde 

de görüldüğü gibi, batııli bir anlay ışla ibadetlere dair yap
tıklan açıklamalarda göze çarpar. Buna göre avam ve 
caltiller güruhunun en iyi balleri onıç. naına1.. tesbilı, 

Kur" an okuma. sadaka vemıe gibi dinlerde farL veya sün
net olan, onlan boş ve anlamsız işlerden alıkoyan ibadet
leri çokça yapınalandır. Buna karşılık havassm en üstün 
ibadetleri maddi , ·e akli olayları. özellikle din ilc ilgili 
gerçeklerdeki incelikleri düşünerek bunlardan anlaııllar 

çıkarmak, yani kJsaca ·· tefekki.ir"di.ir4R 

ihvan. nefsin arındırılması için çoğu isıa rn fılozofu
nun düşündüğü gibi. insarun Lıem din. hem de dünya 
meselelerinde doywua ulaşmasuun gerekliliğini savunur. 
Bunun için, insaıun gücü ve kabiliyeti ruspetinde tevhide 
ulaşması. eşyanın ha kikatle rini ve evrenin sırlarııu 

araştınnası ve maddi' ihliyaçlanıu yeterince tenlin etınesi , 

blllllan yaparken de Allah'a kulluk ederek. O ' ndan 
yardım dilemesi gerekir.49 

Bu kapsamda ihvfuı. mensupianna Rabhani bilgiye 
(el-maanfu ·r-Rabbaniyye) talip olmaJan ve meleklerin 
<llılakıru kazanınalan yönünde ikazlarda bulunur. so 

Nilıa1 olarak anlaşılmaktadu ki ibvfuı, ideal insanı, 
··şeriatın hüküınlerini , peygamberlerin tavsiyelerini ve 
filozofların irşatlanıu uygulayan, düşmanca tutunllardan. 
kötü huylafdan ve çirkin davranı şlardan sakınan. ) rullış 
ve botuk düşüncelerden uzak duraıı cahillerden yüz 
çeviren, ilinller arasında fark gözetrneksizin, dÜllya ve 
allirette nefsin gıdası olan felsefi, dilli, eğitsel. tabii ve 
ilalll ilimierin hepsinde bilgili olmaya çalışan kimsedir" 

tah:Manıf Zerik, Ali Abdulhamid Beltiici, cr-Risaletü ' l-Kuşcyri fi 
İlmi' t -T:ısavvuf. Dırneşk.l993. 197, 434; Alı b. Osman Cüll<ibi 
Hucvuri. k:eşfu • ı-Mnhcub Hakikat BiJ::isL haz: SOleyınan Uıudaj;. 

Il. baskı, lstanhul ı 996. 75. 82, 129. 435. 524, 566; İbn Arabi, 
Fusfısu' l-Uikeııı Tercümesi ve Şerhi , çev. ve şerh : Alımed Avııi 

Konuk, haz: Mustafa Talırah, Selçuk Eraydın, Istanbul 1992, IV, 
173, 263-264; Gazali, İJıyiiu IDfimiddüı. Beynıt 1992, 19 1. ibn 
Rilşd Faslfi' I-Makiil ti beyne'l-Hikmeti ve'ş-Şeriati mine'l-İttis5J., 
6!ı-R3. 

47 R, III. 284; IV, 1 58; Çagrıcı , age, 57. 

48 R, III. 504-505: Çağrıcı. age. 57: ayrıca bkz. Memıh, en-Nezeiitu' l
M:iddiyyc fi ' I-Felsefeli'l-Arabiyycti'l- İslamiyye, II. 369. 

49 R. lV, 419; Koç. İlı viin-ı S:ıfii 'ıun Eğilim Felsefesi, 105- ı 06. 
50 R. l, 45 1. 
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şeklinde tarif eder. ·;ı 

V. İlıvan'ın Batıni Yorum ve Sembolizmi 

İlıvan. Peygamberlerin getirdikleri. meleklerin haber
leri, İblis kıssası. Adem. meleklerin secdesi, misak. 
kıyamet, yeniden dirilme (ba·s), ha.şr, hesap. mizan. sıTal. 

cehennemden kurtuluş. sevap. ceımet. vb. hususların 

Tevrat, İnciL Kur'an ve diğer peygamberlerin 
salıifelcrinde mevcut olduğunu söyleyerek, btınlann var
lığı konusunda bir şüphesinin olmadığuu açık ve kesinbir 
şekilde ifade ctınektedir52 Ancak ilginçtir ki İlıvfuı. 
dünya ötesi hayaLın tüm evrelerini kabul etmekle birlikte. 
görebildiğimiz kadanyla bir inanç meselesi olan kabir 
azabı konusuna pek ginnemcktcdir. 

Bir aydınlar topluluğıı olan İhvi!JL hedeflerini gizlilik 
içerisinde gerçekleştimıe yöntemini tercih ettikleıi için 
ışleri ni. fikirlerini 'e amaçlanru hakikat kılıfıy la 

perdeledilcr. Bu eyleınleıinde belki de zonınlu olarah 
senıboilere (reınz) dayandılar. Ancak y ine de 
Risaleler' i ni bilimsel kıstasları gözeterek yazdılar. felse
feyi geçmişin şüınullii anlayışı çerçevesinde anlatttlar. 
düşiincelerini satırlar arasına sıkıştırdılar. Bundan dolayı 
her şeyin tevil edilerek. her zillıirin de batın olarak 
anlaşılacağmı ifade ettilcr.s.> 

Kur' an· ı ınceazi olarak yorumlama yolunu tercih eden 
İhvfuı-ı Safa fılozofları, şeriaLin ruhçu bir açıd;uı yonıın
Jaıunası gereğini öne sürdüler. Bu konuda yalıuz din ki
taplarına bağlı kalmadılar, Ketile ve Dimne gibi Hint kay
naklı kitaplan ve Zerdiişt eserlerini yorunı.ladılar.54 

jhvan-ı Safll. kutsal kitaplardaki yaraWış, Adem. şey
taıı . bilgi ağacı. haşr. hesap giinü. ceheıınem . cennet gibi 
bütün metafizik ınoliflerin sembol olarak alıımıası ve 
mecaz( şekilde arLiaşılması gerektiği ni i fade eder. 
Yalnızca böyle şeylere akıl erdireıneyen avfmıdır ki söz 
konusu olgulan sözilikteki maddi anlaınlanyla alır. 

Örneğin, ··o, gökten su indirdi" (Ra 'd. 19) gibi temalar 
bile onlara göre sembolik anlamda alınmaktadır: nitekim 
ayette geçen su, bu bağlamda Kur' an demektir. ss 

İhvı:'\n da. yukanda belirtilen çerçevede varalnıa . 
Adem. şeytan, .bilgi ağacı , haşr. hesap günü, c~rınet ve 
cehennem gibi bütün diril temaların semboller o]ar(lk allll
ması ve allcgorik olarak incclcıımcsi gerektiğini iddia 

51 R. J. 53l<; Ko<;, İhvaıı-ı S:ıffi'nııı Eğitim Felsffesi, 26. 
52 R. 1: 363: III. 72-73. 288-289, 5 12: IV. 1 7R- 1 RO. 
53 ei-Fiihuri • e i-Ccrr. Tarihu'I-Felsel'eti'I-Ar:ıbiyyc. 1, 23 1. 239: ayrı

ca bkz. Muhanııııeıl Fcrld Hıcab, el-Felsefetü 's-Siy:ısiyyc uıde 

İlm1ııi's-Saf!i. Mısır 1982.221-225. 
54 ··~1-ihvan-Cl~·Safa'· ma d. Meydan Laroussc, istanbul 1971 , IV, 19 1. 

ei-Ffihlırl-ei-Cerr. TiiriJıu'J-Felsefeti'l-Arabiyye. 1, 227, 255: 
Femıh. İhvanu's- S:ıfii. 114. 

55 R. IV. 19: Fenuh. "İlıvan-ı Safli". İslam Düşüncesi T:ırilıi, I, 34G. 
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ettiler. '\6 Bu bağlamda onlar, melekler, cin, şeytan ve 
ibiisi tabiat kuvvetlerinin (el-kuvvetu ' t-tabiiyye) sembol
leri olarak açıınladılar.57 

Netice itibariyle olaylan ve olgulan zahir ve batm 
aynıru kapsamında değerlendiren İlıvan için zillıir ve 
batın fikrinin. kendi düşünceleri üzerinde geniş bir etkisi 
vardır. EI-Hilıful'ye göre, bu hususta onlar. tevil için bir 
kapı. Risale/er' i için bir üslup buldular. Ye onlar tevilie
rinde bir sınır tarıunadılar. Çoğu zaman İslfun dininin iyi 
vasıllarından çıkardıklan güzel ürünlerin propagandasım 
yaplllar. Yayılmasım kolaylaşlınnak için, .fikirlerirıi ilmi 
lastaslar içerisinde sundular ve marifet boyasıyla boyala
dılar, sembolierle ve işaretlerle göndermelerde bulunduJar5~ 

VI. Din ile Felsefenin Uzlaştınlması 

Felsefe ve sistemlerinin eklektik malıiyette olduğıı 

daha önce zikredilnıiş olan tlıvan-ı Safa Cenıiyetiııin her 
ne kadar Lillıiıi amacı, dinle fclsefeyi uzlaştınııak ise de 
gerçek hedeflerinin her çareye müracaat ederek siyasi bir 
ceıııiyeı oluştumlak olduğu aıı.laş1lınaktadır.s9 

Ancak. İlıvan'ın din ve felsefe uzlaştırma gmşınu 
mantıktan bağunsız değildir. Felsefeyi, mantıkla ilişkilen
d iren bıvan·a göre mantık, felsefenin Lerazisi (mizfuı) ol
duğu gibi filozofun da terazisidir. Madem ki. f elsefe pey
gamberlikten sonra beşeri sarunların en şereOisidir, o hal
de felsefenin ölçüsü, ölçiiierin en doğrusu olması. :filozofun 
aletinin de en üstün alet olıı1ası gerekir ki, o da ınaı1uktır.6o 

Eflatun'un taronuna paralel bir tarifle6ı İhvfuı, felse-

56 Kadir, "İhviin-ı Sata". İslam'da Bigi ve Felsefe. 1 12. C. A. Kadir. 
İhvıiıı ' ııı lıa~r. cennet-cehennem. nıizan hesap. sıra! vb. konularda. 
Mut~zilc il~ aynı düşünce leri paylaştığını iddia etmektedir. Ancak 
bu görüş. çoğu z~an olduğu gibi Mutez ile ' nin birinc il kaynakları
na dayalı <ıraştınmılarııı eksikliğinin bir sonucu olarak. bilimsel 
dayanaklardan yok sundur. Zira, Mutezile"nin en önde gd cn i siın

lerinden ve aynı zamanda İlıvfuı ' ın <;ağdaşı Kadı AbdOlcabbar (ö.h. 
4 1 5). bahsi geçen konuların sembolik olduğu iddialarına karşı çıktığı 

gibi, bunun aks ini iddia edenleri cehennem ehli olarak nite
l endirınektedir. Bu kapsanıda Mutezile ' nin belirtilen hususlan zahiri 
w hakiki anlamında kullandığını söyleyebiliriz. Bkz Abdullah b. 
Alımed Ebu ' I-Huseyn Kadı A bdullcabbar. Şerlıu 'J-Usilli'I-Haınse, 

tah: Alıdülkerim Osman. Kahire 1965. 736-738: N etton, Muslim 
Neop)atoııists. 49: Ferrulı . Tarihu' I-Fikri'I-Ambi ilii Eyyanı-i 

İbn-i Halıluu, 390: Femıh. İhvaııu's- S:ıtfı, 187-196. 

57 F~rruh, TariJıu ' l-Fikri' I -Arabl ila Eyyiiın-i İbn-i Haldun, 390; 
krş. el-Fiihfiri · ei-Cerr, Tiirilıu 'l-Felsefeti'I-Ar:ıbiyye, J, 2 54: 
Femıh. İlıvanu's- Safli, ı 14. 

58 e l - Fahıiri-el-Cerr. Tiirihu'I-Felsefeti'I-Ar:ıbiyye, I. 246-247. 

59 Çubııkyu ... İhviiıı as-Sata ve Ahiiık Görüşleri". AÜİFD. 43; ArUıur 
Jelli:ry, .. Eclecism in Islam··, The Muslim World, XJ]/2, Nev York 
1922, 239: d-Fiilıurl-eJ-Cerr, Tiiıihu'I-Felsefeti'I-A,..dbiyye, I. 228-
229. 

GO R. !, 427. 

Gl Eflatun. Devl.et (Devlet613a, 613b). <;ev: Sabahattin Eyüboğlu. M. 
A li Ciıncoz. VIII, ı~tmıbul 1995. 229-230. 
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feyi .. insaıun gücü ruspetinde Tann'ya benzemesidir''62 

şeklinde ortaya koyar.63 Peki, İhvful, "insanın gücü" 
ifadesinden neyi kastediyor? Bu sözle İhvan, insanın söz 
ve ifadelerinde yalandah, inancında batıldaıı, bilgilerinde 
hatalardaıı, ahlakta düşüklükten, eylemlerinde kötülük
ten, arnellerinde günahtan ve sanatında noksanlıktan 

kaçınmaya çalışmasını amaçlamaktadır. "İnsanın gücü 
ruspetinde Tann' ya benzemesi", ihvan için neden önem
lidir? Zira, Yüce Allah, doğrudan (sıdk) başka bir şey 
buyurnıaz, hayırdan başka bir şey yapmaz. Nihayetinde 
İhvan, takipçilerine yukanda belirtilen hususlarda Allah'a 
benzemeye çalışmalanın tavsiye eder. Böylece onlara 
göre, Allah '(l)a ulaşmak/buluşmak, ancak şer'i eğitim ve 
felsefi riyazatla bezenerek gerçek.leşir.64 

Bu noktada şunu hatırlatmak gerekir ki, başkanlığını 
Zeyd b. Rufa'a. sekreterliğini Ebu Süleyman' ın yaptığı 

İlıvan-ı Safa cemiyetinin ortaya koyduğu Risaleler, geniş 
tesir bırakDuş ve Gazali 'den (1058-llll) İbn Arabi 
(1 165-1240) ve Molla Sadra'ya (1571-1640) kadar sonr<ı
ki Müslüman entellektüellerin çoğu tarafından okıınınuş
tur. Risaleler, felsefe ve ilimleri basit bir dille anlattıklan 
ve felsefe ile dinin uyU111unu sağlamaya çalıştıklan için 
herkesin dikkatini çekmiştir. Risiilelerin yazarlan da, 
Meşşai felsefe ve isıarnı öğretileri birleştirerek bir Neo
Pisagorcu felsefe geliştimıişlerdir. Bu nedenle Meşşai 
felsefeyle ilişkili olduklan kadar Cabir ve Hermetizm'den 
etkilenen İhvan, Sabiilerin öğretilerinden de uzak 
kalmamşlardır. Şu nokta unutulmamalıdır ki, Harnın 
Sahilleri geç dönem Grek Neo-Pisagorculuğun ve 
Hemıetizınin mirasçılandır. 65 

Risiileler, bilimlerin sembolik yönü vasıtasıyla bilim
leri dilli bir bakış açısıyla birleştirrniştir. Dönernin bilim 
anlayışını da yansıtan bu ansiklopedik eser, o zaman dili
minde var olan bilgilerin bir sentezini yapmakla birlikte 
din ile felsefenin arasındaki bağı güçlendimıe amacıyla 
önenıli bir işlevi de yerine getirmiştir. Risiileler' in kap
samlı yapısım ve hayati sorunlan basit bir anlatırula ele 

62 R,I, 427; III, 30, 93. 

63 De Boer, İslam'da Felsefe Tarihi, 61. 

64 R, I, 427-428. Nitekim Gazali de "el-Esm:iu ' l-Husna" adlı eserinde 
benzer ifadelere yer verir. Bkz. Gazali, el-Maksadu'l-Esna li Şerili 
EsııııilllıThi'I-Husnii, Kabire, trz (Matbaato 't· Tekaddüm), 23 vd. 

65 Seyyid Hüseyin Nasr, Makaleler ll, çev: Şehabeddin Yalçın, İstan
bul 1997, 112, 307; Gazali, el-Munkızu mine'd-Daiii ve'l
Mufsılıu aııi'l-Ahvat, tah: Kasım en-Nun, Muhyiddin en-Necip, 
Dımeşk 199 ı , 98; Ahmet Zeki Paşa, "Fas! fi Resaili İhvani 's-Safii", 
18; Yahya Huveydi, Ta.rihu Felsefeti'l-İslaın, Kahire 1965, 258; 
Hüseyin Merruh, en-Nezeatu'l-Middiyye fi'l-felsefeti'I 
Arabiyyeti'l-İslıiıniyye, II, 429; Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi 
Kaynaklan ve Etkileri, IV. baskı, Istanbul 1993,335 (naklen Seyid 
Cafer Sacadi, "Tesiri İhvan-1 Safii der Etkari Molla Sadra··, 
Danişgalıi Edebiyat, vol:8, 1962, 3). 
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alışını göz önünde bulundurduğU111uzda Meşşiii filo
zofların, kelamcıların, sufilerin ve hemen her ekoldet. 
Müslüman düşünürlerin bu eserleri okuması ve onlardaıt 
etkilerınıesi şaşırtıcı değildir. 66 

ihvan'a göre, ilahiyat alanında az sayıdaki araştıınıa
cının iddia ettikleri gibi, şeriatın ihtiva ettiği peygamber 
öğretileri yle, ilim ve felsefenin sunduğu rasyonel bilginin 
konuJannın birbirlerine zıt olduğu sonucu çıkarılamaz. 
Felsefe ve şeriatın nihai gayesi, bilgi peşinden koşmak ve 
fazileti yaşamak suretiyle "insanın gücü nispetincfe 
Tanrı'ya benzemeye çalışmasıdır." Böylece nefs, keıniile 
ulaşabilir ve ebedi mutluluğu elde edebilir. 

Din ve felsefe arasında ortaya çıkabilecek farklılıklar, 
her bir Nefs'in özel tabiat ya da mizaç farklılığına tekabül 
eden metot yahut yaklaşım fark.lılıklandır. Nefs ne kadar 
saf olur ve bedelli zevklerden uzak kalırsa Kur'an'daki 
gizli manayı ve onun felsefesindeki akli bilginin veri
leriyle uygunluğunu o kadar iyi kavrar. Taın tersioo, 
beden ve zevkleriyle çokça meşgul olan nefs, Kur' an'm 
lafzi ya da "ziihiri" manasının dışına çıkamaz, sonuçta 
cennet ve cehennenıin zevk ve elemlerinden başka bir şey 
anlamaz. Ancak bu, sonuçta, Kur'an'ın liifzi yalıut ziihiri 
ifadesiyle ikna olan ve onun gizli yahut "örtülü" manasım 
anlamaya gücü yetmeyenierin karşı karşıya kaldığı 

··küfür, daliilet, bilgisizlik ve kötülüğün ta kendisi"dir. 
Risaleler' in müellifıne göre cehennem "ay feleğinin altın
da bulunan kevn ve fesad alenıi" olarak, "cennet ruhiann 
vatanı ve göklerin muazzam genişliği" olarak anlaşılır.67 
Nefs, semavi feleğe ulaştığı zaman ebedi mutluluğu tadar 
ve bedenin maruz kaldığı meşakkat ve sıkıntılardan ebe
diyen kurtulur. Gerçekte, bedenden aynlıştan önce bile, 
Nefs, mezar ötesindeki semavi mutluluğun alametleri 
olan ahlaKi ve fıkir zevkleri, yine hayvaDi beden arzu
larının tutsağı olan yahut Tann ve Ahiret Günü (Last 
Day) hakkında yanlış inançlar tarafından yönetilen Nefs 
için saklanmış mihnetleri tadabilir. Heliika götüren bu tür 

inançlara örnek olarak İhviin, Tann'nın (Hz. İsa) Yahudi
ler tarafından öldürüldüğü şeklindeki Hıristiyan inancını, 
ve Hüküm Günü' nde Tanrı'nın meleklerine asileri ve 
kafideri ebedi yanacaklan bir "ateş dolu hendeğe" atmayı 
ve dindarlan biikirelerle ilişki kurmak, şarap içmek, et 
yemek vb. gibi tanıamen bedelli zevklere dalmaya davet 
edeceği şeklindeki müslüman inanışını hatırlatır.68 

66 Nasr, age, 1 12. 

67 R, m. 63. 

68 Fabri, İslam Felsefesi Tarihi, 162; R, lll, 62-63; ayrıca bkz. Isma' il 
Ragi Al-Faruqi, "On the Ethics of the Brethren ofPurity (lkhwan Al· 
Safii wa Khıllan A-Wafii) f ', Muslim World, 116; Sheikh, Islaıııic 
Philosophy, 39; el-Fahfui-el-Cerr, Tarilıu'I-Felsefeti'I-Arabiyye, 

I, 228; Ferruh, İhvanu's- Safll, 1 87; N adi ye Cemaluddin, 
Felsefetü't-Terbiyye ınde İhviııi's-Safli, Kahire 1983, 176. 
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Aristo tarzında felsefe yapanlan da sıkıntıya düşüren 
yoklan yaratma ile sudüru ayru sistemde birbiri ile uyuş
nıımanın güçlüğü, bunların birbiri ile uzlaşmaz iki 
düşünce olduğu açıktır. Ancak, konu İlıvan'ın teliiçi 
anlayışı kapsaınında din ile bilim ve felsefeyi uzlaştırma 
çabası olarak görülürse, İlıvan'ın niye böyle çelişkili bir 
düşüneeye sahip olduğu daha kolay anlaşılır. Yoktan 
yaratma dini, sudı1r da o dönemde İslam dünyasında özel
likle yaygın olan felsefi imanı temsil etmektedir. İhvan, 
bu iki düşünceyi uzlaşurınaya çalışmaktadır.69 

Din ile felsefeyi, akıl ile nakli birleştirmek isteyen 
ihvfuı, peygamberleri, ne(tslerin doktoru olarak görerek; 
sadece felsefi ve riyazi iliınlerle ilgilenip dinin hüküm
lerinden ve sırlanndan habersiz olanlan aşın bir şekilde 
tenkit etmişler. dine karşı kibirlenerıleri şeytan olarak 
nitelendirmişlerdir . Böylece onlar. hikmet cinsinden 
olmayan felsefeyi. hikmetten ayırarak : faydasız 

tartışmalarla insanlan yanlışa sevk eden, her şeyi akılla 
yorumlamaya kalkarak dinin hükümlerini yok sayan ve 
felsefenin sadece adını bilen mütefelsife dedikleri sahte 
filozofları eleştirirken; metafizik hakikatleri düşünüp 
kavramaya, varlıkların hakikatlerini araştırmaya ve dini 
daha iyi anlamaya vesile olan, hikmet anlamındaki 
felsefeye karşı çıkan bazı ulemaya da müsbet bir gözle 
bakmaınışlardır.70 

Felsefe ile din arasında yaşanan gerilim içindeki 

İlıvan'da alışageldiği.miz anlamlar bağlanıında din ile 
felsefenin tam bir uzlaşmasından söz etmek doğru olma
yacaktır. Satınilik görüşünce ruhların yeteneklerini 
karşılayan çeşitli anlam düzeyleri vardır. "İhvan-ı Safa 
ceıniyeti en yüce anlarıla dayanarak kurulmuştur. Manevi 
açıdan şüphesiz bu girişim bir tür kayıtlardan kurtuluş 
(liberation) hareketidir, fakat Batı terimleri ile akılcılık 
(rationalisme) veya bilinemezcilik (agnosticisme) olarak 
adlandınlamaz. Çünkü bizim düşünürlerimizin anladığı 
anlamda burada bir "dini kayıtlardan kurtuluş" hareketi 
söz konusu değildir. Müridi ulı1hi.yyete benzer bir hayat 
sürmeye sevketıne, lıidayet etme söz konusudur. Bu 

69 Uysal, ihvaıı-ı Safa Felsefesinde Tann ve Alem, 5 nolu dipnot: 
Ayrıca bkz. Çubukyu, lbrahim Agah, "lhvan as-Sal'li ve Ahlak 
Görüşleri", AÜi:FD, 45; Bekir Karlığa, Wim Kayıuklan ve 
Filozoflan lşı~ında Pythacoras ve Presokratik Filozoflar, 
(Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul 1979, 134. 

70 R, IV, 137-138; I, 363, lll, 455-456; IV, 50, 56, 63-64, 79, 137-138; 
Koç, İlıvan-ı Safi'nın E!itiııı Felsefes~ 31; ayrıca bkz. Fahri , 
İslJim Felsefesi Tarihi, 248-249; Taylan, Aııalıatlanyla İsianı 
Felsefesi Kayııaklan-Temsilcileri-Tesirleri, 149-150; Çağrı cı. 

İslinı Düşüncesinde Ahlak, 54; Hasan Hanefi, islami 
Ar.ıştınnalar, çev: İbrahim Aydın, Ali Durusoy, Istanbul 1994, 31-
32; İsmail Hakkı lzmirli, "lslam'da Felsefe Cereyanlan (3)", Di:FM 
(şubat), sayı : 14, Istanbul 1930, 40; İsmail Hakkı İzmirli, "İhvan-ı 
Safa Felsefesi", Sebilürreşad. 53-54. 
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n iVAN-I SAFA'NIN "DİN" SÖYLEMI 

.. irşad edici felsefe'' (Philosophie initiatique) nübüvvet ve 
vahiy temeline dayanan felsefe (plıilosophie prophetique) 
çizgisi üzerindedir.7t 

Bazı araştırmacılara göre İhvan, felsefeyi şeriatın 
ÜStünde bir konumda değerlendirmektedir. Onlara göre 
felasife için felsefi faziletler, şeriatın faziletlerinden 
üstündür ve ebedi mutluluk, akli mutluluktur. Böylece 
ihvan, şeriatın felsefeyle annacağtna inanır. Yani, şeriatın 
amacı, felsefi kıstaslar üzerine temellendirilir ve Gulat-ı 
Şia'da geçerli oları fıkri dönüşüm (inkilap) hedefıne 

ulaşılır. Sonunda siyasi dönüşiim/yeniden yapılarıma 

tamamlanır. Bütün bu düşünceler, İbn Rüşd felsefesinde 
yarıkısıru bulmaktadır.12 Fakat bu araştınnacıların 

düşüncelerinin aksine İbn Rüşd 'ün öğretisinde, felse
fesiııin şeriatla ayru seviyede düşünüldüğü görülse bile, 
felsefeyi şeriatın üstünde konumlandırdığıru iddia etmek 
mümkün gözükmemektedir.73 

Diğer taraftan, din ile felsefeyi uzlaştırma hususunda 
İhvan, bir takım eleştirilere maruz kalmıştır. Örneğin Ebu 
Süleyman Muhammed b. Talıir b. Behram es-Sicistani el
Mantıki gibi bir grup filozof ve mantıkçılar, İlıvan-ı 
Saffi'nın felsefe ile Kur'an'ı birbirine mezcetmeye ve 
şeriatı felsefeye bağlan1a teşebbüslerine itiraz ettiler. Ebu 
Süleyman, bunun çok utandıncı, aşağılayıcı ve kötü 
sonuçlannıu olacağım ileri sürdü: ·'Şeriat, Allah ile halk 
arasında elçilik görevini üstlenmiş oları Cebrail vasıtasıy
la vahiy olarak doğrudan Allah'tan alınnuşur. Çeşitli 

ayetler ve mucizeler buna şahittir. Derinlemesine irdelen
mesi ve incelenmesi mümkün olmayan konularda davet 
olunana teslim olmak zorunludur."74 

Her şeye rağmen Risaleler' in yazan veya yazarları, 

felsefe ile din aı;asında ciddi bir çatışmarun bulun
madığından emindir; çünkü onların ortak amacı, .. insanın 
gücü ruspetinde Tanrı'ya benzerneye çalışmak"tır.75 Bu 
görüş, Kindi ve başkalarına, felsefeııin düzgün tanımı 
olarak nakledilen Eflatôn'un meşhur homoisosis 
Theo 'suna dayanır. Risale müellifine göre bu benzeme, 
bireyin mükemmelliği elde etmesi aracılığıyla hem teorik 
bilgi ve hem de erdemin pratiği ile aktanlabilir. Felsefe 
ile din arasındaki farklılıklar, gerçekte duyarun arılayışına 
sıklıkla uygun ilave konularla ya da, her ikisince de kul
larıılan özel deyimlerle ilgilidir. Yine Risaleler'e göre 
felsefenin en önde gelen faydası, bizi, vahiy metinlerinin 

71 Corbin, İslam Felsefesi Tarilıi, 250. 

72 el-F3hüri. el-Cerr, Tarilıu' I-Felsefeti'I-Arabiyye, l, 228. 

73 Bkz. lbn ROşd Fasli!'l-Makal li beyne'l-Hikmeti ve'ş-Şeriaü 
nıine'l-İtüsil, 41,84. 

74 Ali Sami en-Neşşar, İslam'da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, çev: 
Osman Tunç, İstanbul 1999, I, 175. 

75 R, lll, 93. 
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gı zl i (batıni) anlamını araştınna) a imkan ta rnınası ve 
bıze. onla rın :ziihiri anlamianna ınetoısuz bir şekilde 

tak ılıp kalnıa ınaımzı öğretmesidir. O yine bize kiifrün
cc lıa lctin . körlüğün ve günahın ötünün dünyevl t.cvklere 
~ a da bii~ ük cet.alara göndemıe yapan va h~ in zahiri 
·' orumları ilc ~·eıüunek gerektiğin i arılamanuzı cınrcder. 

Yctk ın bir bılgc için bu göndermeler. nılıaru hakikatiere 
il işkin saf allegorilerclir. Ş u halde. Rısaleler·in yazarına 
göre Celıeıınem. ayaltında bulunan oluş \ 'C bozuluş alc
ıninden başka bir şey deği ldü. O~ sa cennet. .. ruhla rı n 

mekanı ve cvrcnjn gcniş liği '"dir. Daha sonra risale ınücl

lill. ) ;ı nlış dini anla:ı ı ş ve ınançla rdan örnekler \·erereı.. 
Hırıstı) anl arın. Tann ·nm ~ ahudilercc öl düriil diiğii şekli n
dekı ön kabullerini: .) ahudilcritl. Taıın· ıun öfkeli ve 
kıskanç bir Tano oJdu~rıı tamndaki kanaaılerim \ 'C son 
olarak da. Müslümanların. Kıyamet Güni.i'nde Allah 'ın 

ıncl eklere suçlul a rın ateş dolu hendeğe alılmasııu: buna 
karşılık. i :ı i iıısanların da. bakire k ı t. l arl a ilişk i k urınak. 

ıçınck ' c kw:ırınış et yemek gibi dün.) evi zevklcrlc iştimk 

etmelerinin sağlanmasını eınreltiği şeklindeki i ııaııçlamu. 

bır t akım alıntılar yaparak. eleştirirJ6 

lhviin öğre tisiııe göre fe lsefe sadece nazari açıdan 
değil. a~ nı Z<ınıanda Stoa lıl aıda ol duğu gibi insanın t.ihin. 
ruh. ahlak \ 'C aksiyon dünyasım bütünü.) Ic diizenlcycıı 
ge l iştiren kuşatJcı bir disiplindir. Bu bakımdan filozof1ann 
hikıııc ti ile peygamberlerin şeriaUeri . belirtilen erde nıleri 

gcrçekleştirınc amacında birleşir. Çünkü hem filozoflar 
hem de pe:ı ganıbe rler bilgi. düşünce. ahlak \ 'C davranışlar 

üt.erine ortaya koyduktan ölçülerle insanları "kevn ve 
fesAd aleminin geçici liği nden alarak ceıınetc veya fetekler 
a leıniııe. göklerin genişli ~ri ne" yükseltmek istcrlcr.77 

Peygamberlerle filozoflar. din'i ve akidevl gerçeklerde 
birleşlikleri gibi. İlıvan nazarında dünyaya değer ver
ıncıne. ikinci lıayau (nıcad) ve orada iyilik ya da kötülük 
olarak bütün a ınellerin karşılığımn verilcccğiru düşümnc 

gibi a1ı1aki konularda da nıüttefiktirl cr.n 

Din ve felsefe arasında gördükleri bu yakınlık sebe
biyle İlıvan-ı Saf<i. fılo;;ofla r hakkmda iyimser düşünmey i 

ve onların fikirlerini dikkalle inceleyerek doğnı anhuııayı 
tavsjye eder. Bu vesileyle. bir taraflan üstü kapa lı olarak. 
alemin yarcıtı1ınadığuu iddja ettikleri gerekçesiyle fi1o
zof1an eleştirirken eliğer taraftan kelamcıJarın filozoflan 
anlamadıklaruu belirterek oruarı ltikmettenlıoşlanmamak 

76 R. lll. 62-63 . ll l acı l Falıri . İsi ii m Felseft>si, h:elaını ' 'e T:ıs:ıvvufwı:ı 
Giri~. o;~ v: Şahin Filiz. Istanbul 1998. ll2: Femıh. '"ih v:iıı - ı Sa1:1". 
is lam Düşüncesi T:ııihi. 1. 330: <: 1-Falıüri - el-C~rr. Tli ıihu' l
Felscfcti' I-Amhiyye, 1. 252. Şahin fi liz. " ilw:iıı- ı Sam Felsefesinde 
İnsıın", Mn.k:i lat sayı : 2. Konya 1999. 30; Femıh, İhvaııu's- Saffi. 1 19. 

77 R. IV, 124-125; Çağncı . İslam Düşüncesinde AhHlk. 55. 

7'1< R. IV. ı 24: Çağrıc ı , age. 55-56. 
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\ ' C dini de hakkıyla kavrdyamanuş olmakla itharn eder
ler. 79 Diğer taraftan .. hadislerin etkisi alundaki İlıvan ıçin, 
'"al imler. peygamberlerin mi msçılandır. Filozoflar 
(hakimler) da. alimierin en faziletJilcridir. ··~o 

İlıvan-ı Safa hakkında ilk müracaat kay nağı niteliğin
deki Ebü Hayyan eı-Tevhidl'nin (ö. 1023) günlüklerinin 
(el-lmta ve '1-Muasene) ortaya çıkarılınası i lwa n 'ın 

gelenekçilerle ilgili iddiasının malıiyeline de ışık tuttu. 
Günlük ler. [lıvan'dan şeriatı hastalara bir T!aç ve kavbet
tikleri sıhhatlerine kavuşmaları ıçin bir vol gören kimse
ler olarak bahsettiler. itıvan, (else(evı sılihar sahipleri için 
wığlıklanm korumak üzere bır ılaç, ınsanın erdemli 
olmas/lu sağlavan hır araç olarak kabul cniler. Böylece 
l tıvan · a göre şeriatın kendisini ta ııımamasıııa mğıncn 
felsefe. şeriall . sistemi içinden dı ş lamaz. Şeriat kanalıyla 

insan sadeec ilaatJe Allah · ın m lunetine yaklaşacaktır. 
fakat insan, akıl yoluyla bu ralımeti. Allah' ın kozmostaki 
gücünü ve ilaru takilirini aniayarak kcv..arur. Kurtuluş için 
birbirini tamaırılılyan iki yolun. akıl ve vaJıyin varlığı 

All ah'ı n ra lınıeti.nin bir kamlıd ır. Böylece her biri 
iliğerinin mükemmelliğine katkıda bulunur: felsefe 
gerçeğin dini bir ispaurıı . iknay ı ve aklı vererek: valtiy 
akla dayalı bir takvayı. itidali \ 'C Allalı scvgısiıti , ·ererek 
bunu gcrçekleştiri r ler . İnsan tabi a tıy la ilgili olduğu 
sürece. İlıvau, Yunan düalizmini kabul eder. fakat bedene 
\ 'C ruha şcriatJa ve islam ·ın emirleriyle uygun fonksiyon
lar yükler. ··Beden için yiyecek. nıh için bilgi'' onlar için 
bir savaş ç1ğlığı olabilir. Bilgiye ve onun ıakjbine İlıvfuı. 
faziletler arasında ilk yeri ay ırııuşllr. TcUlfl ve o· nun pey
gamberleri bir kez farkedilince şeriat tarafından i nsaıliara 
yüklenen görevlerden biri dahi bilgiden ve onun peşinde 
koşmaktan ve onu yaymaktan daha önemli değildi. 

Bilgiye duyuJan bu istek İlıvaıı · ı bilginin, iyinin ve fazi-
• • 1 

!etin bir diğeriyle eşitJendiği tam bir Solmıtizm ' e götürdü. 
Bilginin öğretilirken beraberinde bütün iyi fazileUeri. 
maddi ve manev] üstünlükleri beraberinde getirdiği belir
tildi. Çü11kü bu. ciınriyi cömert yapar: zayıfa kuvvet, 
ıııüteva.li olana azaınel , gururlanana tevazü kazaııdım.81 

Din felsefesi yapmak için akıl ilc şeriatı uzlaştmnaya 

ça lı şa n İhvan. özellikle bütün dirıleri felsefeli tek bir din 
haline getirmeye önem vennişler. böylece ResruJ'i 
yazarken her dinin görüşlerinden yanı.rlanınışJardır. Sık 

79 R, IV. 356-357; Çağrıc ı. age, 55-56. 

ı<o R. rrı. 384. 

ın i. R:ici Fariıki, .. L. U mia Fariiki, İ slam Kültül' Atlası , yev: M. 
Okan Kibaroğlu. Zerrin Kitıaroğlu. III baskı. İstanbul 1999. 334-
336: Ebü Hayyan el-Te,·lıi di. cl-Lıııa ve' I-Muii.seııe. takdim: Ah· 
mel et-Tuveyli, Tunus 1982. 179-182: Tevbidi. cl-Mukabesat, Mı

sır 1929/1347, 50; Ahmet Zeki Paşa. "Fasl fiResıl ili lhv:ini' s-Sa1a", 
I, 29: Isnıa ' il Ragi Al-Faruqi, ·'On the Eıhic:s of the Breıhren of Pu
rity (Iklıwan AI-Sa1a wa Khıllan A-Wafii) I ", Muslim World, ı 12. 
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sık Kur'an ayetlerini fikirlerine delil olarak suıunalan 
daha çok İslfunıyeften beslendiklerini göstennektedir. 
Esasen onlar. Arap şerialt ile Yunan felsefesi uılaşcm
/nıalıcltr teziııi savumnuşlardır. Fakat bunu gerçekleştir

ıneye çalışırken bazen İslamiyet" e ay kın ve çelişik ifade

ler de kullanınışlardır. Her şeyden önce gizli çalışmaları. 

resmi makamlarca takibata uğramak korkusundandır_sı 

Maksa tla rı iliml e haya tı. felsefi gö ıi.tşlerle dirıl 

ııkideleri uz la şlınnak olan İhv~n·a göre Hz. Muhammed. 
çok cahil ve ilkel bir kavme peygamber olarak gönde
rilmiştir. Kur" an "da bu nitelikteki bir topluluğa lıit;.ıp edeıı 
ayetterin zahiri. hissi ve lafz1 manalan esas alumuş ve 
kasdediimiş değildir. Hukuki ve dini gerçekler ııaslann 
ruhunda ve batımııda mevcuttur. Gerçek ilinı adamlan 
hissi nıanalann ötesindeki akli ımınatan idrak ederler. 

şifreleri çözerler. ihvan-ı sar~·ya göre din. lıurafe ve batı ı 
fikirler karıştığı için akıl ve felsefeye mesafeli olmuştur, 

bu hurafeler ve bozuk fıkirler ayıklanınca ve dinle ilim, 
islam' la fe lsefe arasında bir zıllaşınarun var olmadığı 
ortaya çıkar. 83 

Felsefe ve din, İlıvan'a göre, ilaili iki iştir ki. benzer 

şekilde İbn Rüşd 'ün ··süt kardeş "'~4 isliaresinde belirttiği 
gibi asıl maksatlan birdir~s. sadece detay larda farklılık 

gösterirler. i nsan ancak fe lsefi bilgiler ve dini terbiye ile. 
rulıi keın~l e ulaşır ve kurtuluşa erebilir. Çünkü onlara 

göre felsefenin ni hal gayesi. Efialu n ' un belirttiği g ibi 
"insanın, gücü nispetinde Allah·a benzemesidir.'' Bunun 

anlanu, insanın yalandan. balıl inaııçlardau. yanlış ve 
noksan bilgiden, alçaltıcı ahlaktan. kötü tııtuın ve 

davranışlardan sakııunas ıdır. Bwtwı için de, dört has letc 

sahip olmak gerekir: 

a. Yariıkiann hakikatleri hakkında bilgi 

b . Doğnı (salıilı) görüşlere inaruna 

c. Güzel alıl§k ve temiz bir karakter 

d. Güzel ve temiz fiil ve eylemler 

Bunlardan maksat, nersi terbiye e tmek sure tiyle 

kötülüklerden anndınnak ve noksanlıklardan kurtanp 
yetkinliğe kavuştunnaktır. ~6 

ihvfuı'ın öğretisinde. kendilerine öz&'Ü nıhi bir atmos
fer iç inde onlann din ile felsefenin, valıiyle hikınetin, 

82 Çubukı,:u. ··nıvan as-Sata ve Ahlak Görüşleri "'. 45. 

83 Uludağ, islam Düşüncesinin YapısL 2 19-220. 

84 Bkz. ibn Rüşd Faslfı 'J-Maldil li beyııe'l-lliknıcti ve'ş-Şeıiati 
ıniııe' l-İttis:i l, 84. 

l<S A. L. Tibawi. ··Furth~r Studies on_ Ikhwfin as-Safi\". The Islrınıic 
Quartcrly. c. XX, X..'\1, XXn , 1978, 60. 

86 R, !, 427-428: lll. 30; IV. 357~ Koç, İlıviin-ı Saffi'ııuı Ejiitinı 
Felsefesi. 175: ayrıca bkz. Çağrıcı. i sıaııı Düşüııccsinılc Ahlak. 54. 
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akılla naklinarasım uzlaştımıaya çalıştıkları görülmektc
dir_ R7 Bu bağlamda İlıvan-ı Safa, peygamberleri. nefis
lerin doktoru olarak görmüşler. hikmet cinsinden 

olıuayan felsefeyi , hikmetten ayırarak: gereksiz tartış

malarla insanlan hakikatin dışına çıkaran, her şeyi akılla 
yorumlamaya kalkarak dioin hükümlerini yok sayan ve 
felsefenin sadece adım bilen "'müte(elsi(e .. dedikleri 

sözde filozoflan eleştirdilleri gibi: metafiz ik hakikatleri 
düşünüp anlamaya, varlıkların halukallerini araştınna:ı a 
ve dini dalıa iyi özümseıueye vesile olan hikmet anianun
daki felsefeye karşı çıkan bazı uleınayı da tenkit etmekten 
çekinmemişlerdir. gs 

İlıvan-ı Safa 'nın Risrueleri 'ne topladıklan kapsamlı 
ideolojik proje ele alındığında görülecektir ki. onlar 
açıkça şunu ilan etnti şlc rdi : "'Şeriat, sapkınlıklar ve 
cehaletle kirleımlişlir. Bunu temizlemenin tek yolu 
felsefedir. Çünkü felsefe. ilikadi lıikıneti ve içtihadi 
maslahatı kendi içinde barındınnakladır. .. İlwan-ı Safa 
kesin olarak şu düşüneeye inanıyordu : ··Yunan felsefe
siyle Arap şeriatı bir araya gelip uyumlu hareket ederse 
kenııll hasıl olur". K9 

ilıvan-ı Saf;-'\. Farabi (870-950) ve İbn Siml' nııı (980-
ı 03 7) felsefeleriılİ daha kapsamlı bir çerçevede 
sürdümıek peşinde olduğu için sadece ilahiyat anlaııunda 
felsefeyi dine sokmak deği l , yaşadığı çağın tüm ilimleri

ni islfun ' ın dini göıüşüue dahil etme gayreti içinde olmuş
lur. Fakat, onlar ne yazık ki, rasyonel ilc irrasyoneli hem 
ilnıe hem de dine sokarak dinin de ilinin de değerini 
düşünnüşler, her ikisini çarpıtnuş lardır. 90 

Farabl. İbn Sina, İhvan-ı Saf~ ve İsınameri bir arcıya 
getiren ortak yöneliş. dini reısefcyc. [elsefcyi dine sok
mak şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Üstelik sudtir 

1 

teorisini Harranltiara özgü bir biçimde yorumlama teme-
line dayanarak bunu yapmak9 1 Neticede de bu sentezi 
başarnuşlardır denilebilir. 

İbn Sina' mn. dinİlı tikelleri ile felsefenin tikellerini 
birleştinnede takip ettiği yöntem ilc ihvan-ı Sara· nın yön
ıeıni ardsmda çok büyük benzerlikler vardır. Bu ortak 

ın Koo;. :ıııc. lR5 . 

88 R. lV, 180: Koy. aı;e. 2 19; Fuıruh . Taı-ilıu ' ı -Fikıi'l-Ar·abj ilii 

Eyy:inı-i İbn-i H:ılılfuı, 390. 

89 Muhammed Abid el-Cahirl. Felsefi Mir:ısuııız ve Biz, çev: Said 
Avkuı. istanbul 2000. 270-27 1; Tevhidl. ei-İnıtii ve'l-Muiiscnc. 
ı 72-1 73: krş . Melunct Ali Ayni, Mu:ıllinıi Siin.i Fa ra bi, lsıaııbul 
1332. 59-60; İzmirli , İlıvan-ı Sal1i Felsefesi ve İsh1nı 'da Tek.'imül 
Nazariyesi, 5: ei-Fılhüri- el-Cen·. T:irihu' l-Fclsefeti'l-Arabiyye. 1, 
22!<. 236; Merruh, cn-Nczc:itu'l-M:idıliyye li'I-Felsefcti'I
Ar:ıbiyyeti'I-İsliinıiyye, Il, 366: Hasan Şahin. İsliinı Felsefesi 
T:ırihi Deı·sleri. Ankara 2000. 72. 

90 ei-Cfibiri. Felsefi Mirasını ız \'e Biz, 355-356. 

91 ei-Ciilıiri. age. 165 . 
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üslup felsefi problemler ile Kur'an ayetleri arasında 

mutabakat arama temeli üzerinde gelişmiştir. Çoğunlukla 

ayellere felsefi bir elbise giydirilir. Kur'an ayeti çoğu kez 
bir felsefi problernin doğruluğu konusunda tanık olarak 
gösterilnuşse de bazen aksi de olabilir. Bazı durumlarda 
da, felsefi problemin kendisi Kur·an ayetiıun anlamının 
··derirıHğj'·nc tanık olarak sunulur. İbn Sina, din ve felsefe 
problemlerini uzlaştumada İlıvan-ı Safa'run yolunu 
izlediği gibi Kur' an terminolojisini onlann fey z felse
fesinin temunolojiyle uyuşacak şekilde felsefi bir oku
maya tabi tutarak yine İlıvan-ı Sa!a'yı takip eder. Mesela. 
arş. kürsi, rühü '1-kuds, melekler, mutmain ne(is ... 
Bunlann tümünün felsefi anlamı hem İlıvan nezdinde 
hem de İbn Sina ve Farabi nezdinde tıpkı Harran fey z 
felsefesinin ortaya koyduğu terminolojideki şekliyle 

yorumlanabilir.92 

Din ve felsefeyi uzlaştımıa gayreti içindeki İhvail 
zillıir ve batm her şeyde batııll ilkelere tabi oldular. ilmi 
dinle, felsefeyi şerialle mezcettiler. Sözleriylelkonuş

ınalarıyla Yunan, Farisi, llind felsefeleri, Hıristiyanlık ve 
diğer fikirlelin karışımından oluşan eklektik bir ekol 
haline geldiler.93 Bu bağlamda İlıvan'ın felsefe anlayışı 
ile Sokratik aıllamdaki insan ruhunun annması arasında. 

Peripatetik mantıkla ihvan arasındakinden daha yakın bir 
ilişkinin varlığı gözden kaçnıamaktadır.94 

Tanrı anlayışı konusunda farklı düşüncelerin bulun
duğu bir dönemde İhvfuı-ı sara ortaya çıkmış ve onlar da 
bu konuyu, Fisagorasçı yaklaşımlan doğrultusundaki 

yonunlarını ekleyerek yaymaya gayret etmişler, aynca 
Tanrı·nın sıfatları konusunda Kur' an ilk başvuru kaynağı 

olmuştur. Çokluk problemine geçişte, bir başka deyişle 

Tann-Alem ilişkisinde ise İhvful, bir taraftan Kindi gibi 
yoktan yaratmayı kabul ederken, diğer yandan varoluşu 
açıklama noktasında -detaylarda dini motiflere dikkati 
çekse de-Yeni E fiatuncu sudfu nazariyesi ni temel almak
tadır. Bu da onların eklektik bir sisteme sarup 
olmalarırun, din ve felsefeyi uzlaştırma gayretlerinin açık 
örneği ve kanıtıdır.95 

Dinlerin öğretilerinde olduğu gibi alemin yaratıldığı
na inanan% İhvan, bu anlayışlarını felsefenintanımınada 
yansıtarclk felsefenin daha kapsamlı bir tarifıni şu şekilde 
yapmıştır: ··varlıkların mahiyeti hakkındaki bilgiye işti-

92 ei-Cabiri. age, ı 85; aynca bkz. el-Behiy, İslam Dü~iincesinin İlahi 
Yönü, 202. 

93 ei-FahOri- ei-Cerr, Tiirilıu'I-Felsefeti'l-Arabiyye, , 1, 236. 

94 Uysal, İlıvan-ı Safa Felsefesinde Tann ve Alem, 38. 

95 Uysal, age, 48-49; ayrıca bkz. el- Behiy, İslam Düşüncesinin İlahi 
Yönü, 33; Cavit Sunar, İbn Miskeveyh ve Yunan'da ve İsianı'da 
AhJ!ik Göıiişleri, Ankara 1980, 13. 

96 Femıh, Tarilıu'I-Fikri'I-Arabi ila Eyyam-i İbn-i Haldun, 386. 
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rak eden ilmi elden geldiğince artınp sevmek, bu ilimler. 
le iman ve arneli uyumlu hale getirmek". 97 Felsefeyi "hik· 
meti talep etmek" anlaırunda da değerlendiren ve bu kap. 
sarnda yukandaki tarifin ışığı altında hareket eden 
İhvan'a göre, felsefenin başı ilimleri sevmek (muhabbet); 
ortası mümkün olduğu ölçüde varlıkların hakikatlerini 
bilmek; sonu ise. ilimlerle söz ve fiili birbiriyle uyumıu 
hale getirmektir. 98 

Yukandaki veri ve düşüncelerden hareketle şunu 

söyleyebiliriz: her hangi bir fırkaya mensup olmamakla 
beraber, ilıvan'ın esas gayesi islam 'ın ve Grek felsefe. 
sinin yardımıyla tarih içinde intişar etnuş dinlerin yerini 
alacak ve aynı zamanda herkese uygun düşen, hiç kimseyi 
ineitmeyen manevi bir doktrin geliştirmekten ibaretti.99 

Sonuç 

İlıvan-ı sara dönemlerinde yaygın olan bizantinist 
politikalar nedeniyle, mevcut ideolojik ve siyasal kon
jonktürün baskılanndan zorunlu olarak olumsuz yönde 
etkilendiler; bu sebeple düşmanlığı perdelernede ve he
deflerine ulaşmada seçtikleri en etkili araç, dinsel retoıik 
olmuştur. 

Bir ahlak felsefesi oluşturma çabası içinde olan İlıva
n-ı sara, seçkinci olmakla birlikte Risaleleri'ni toplumun 
tüm katmanlarına yaymaya gayret ederek felsefi kültüıün 
yayılınasında etkili olmuşlardır. Enteresan olan onlann 
Ortaçağ'da bu gibi eylem ve görüşleri sergilemiş olmalan 
ve bununla birlikte X. yüzyılın İslam dünyasında, yak
laşık bir asır süren kurumsallaşmış sistematik böyle bir 
felsefe cemiyetinin bulurımasıdır. Bu durum. aynı zaman
da İslam dünyasının bilim ve felsefe alanında katettiği 
mesafeyi de gözler önüne sermektedir. 

Selefi ~aklaşımJann aksine, daha liberal bir yöntem 
izlemek suretiyle din ile şeriatı biıbiıinden ayırarak 

aralanndaki farklılığa dikkat çeken İlıvan için, din, emr-i 
İlahidir. O, insanda bir tatınin, Allah' a, dünya ve ahiret 
hallerine inanmaktır. Bundan dolayı, dinde zorlama caiz 
değildir. Bütün peygamberlere göre, din tektir. Fakat din 
için, peygamber sayısınca şeriat vardır. Şeriat veya dinin 
şeriati, ortaya konan dünyevi işlerdir ki, bununla insanlar 
arasında din güçleniT (sağlarnlaşır) . Bunun için, insanlan 
şeriate tabi olmaya zorlamada bir malızur yoktur. Ancak, 
insaniann din seçmeleri konusunda baskı yapılamaz. 

Akla geniş yer veren İhvan' ın, olaylara akılcı bir açı
dan baktığı söylenebilir. Ancak, bunun doğal bir sonucu 
olarak din ile bilimi uzlaştırınaya çalışması , İslam 

97 R, I, 48; Ferruh, "lhviin-ı Sala". İslam Düşüncesi Tarihi, 1, 330. 

98 R, I, 48-49. 

99 Ferruh, "İhviin-ı Safi", İsianı Düşüncesi Tarihi, I, 329. 
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ülkelerinde aynı olumlu tepkiler vemıedi . Din ile imaru 
akıldan üstün tutaneW-i hadis gibi öteki düşünce ekolleri. 

ihvan-ı Safifya muhalif tavır takındılar. Yine de bu 
görüşler onını toplumun değişik stru.flan.na yayılmasım 
önleyemedi. Sonraki yüzyıllarda bir çok akılcı filozof ve 
düşünürü etkilediği anlaşılan İlıvan-ı sam düşüncesi 
islfun ülkelerinde akılcı anlayışın temel yöntemi olarak 

belirginleşti . 

İhv§R bütün din, mezhep ve fırkalara karşı belli bir 
tavır belirlemiş. bunun sonucu olarak başka dinlere karşı 
dıkkat çekici bir şekilde oldukça özgürlükçü ve toleransi, 
bir tutum sergileıniştir. Onlar dilli farklılı.klan, uk, yer ve 
zanıan gibi gelip geçici faktörlere bağladılar. Hatta bazı 

durumlarda, bu farkhlıkların ferdi mizaç ve karakter gibi 
etkenlerden kaynakJandığım düşündüler. Ancak, tüm bu 
farkhlıklann hakikatiıı evrensellik ve birliğine etki 
etmediğini inandılar. 

Genel olarak İlıvan-ı Saf~l"run dinle olan ilişkisi 

Mutezile"nin bakış açısıy la uyuşur görünse de, bazı nok
talarda farklılaşan İhvan için İslam 'uı mevcut dinlerin en 

iyisi ve Hz. Muhammed' in (sav) peygamberlerin sonun

cusu ve en mükemmeli olduğu hususunda hiçbir şüphesi 
yoktu. Bu bağlamda bütün dinleri ve ilimleri bir araya 

getirmek için çalışan İlıvfuı, dinde. Mutezile ve Şiiliğe 

eğilimli iken, felsefede oldukça eklektik bir tavu/yapı 

ortaya koyar. 

Öyle anlaşılmaktadır ki, onlar bir taraftan Silnıti 

gelenek içinde karşılaşılınayan bir diıu tatmin leşeb

büsünü gerçekleştirirken, diğer yandan hayatJannda ve 

düşüncelerinde seçkinci bir eğilirne de itiraz ediyorlardı . 

Bu bağlamda, bütün dinlerden, felsefi ve fikri akillılardan 

faydalanılm<}sı gerektiğine inanıyorlardı. 

İhvan. amaçlan için çoğu zaman diğer din ve felsefi 

ekallerden buldukları düşünceleri uyarlamıştır. 

Resai/'deki çelişkiler, Ortaçağ ortadoğu düşüncesinin 

merkezi özellikleri ile Resait'in dokusunu meydana 

getiren bütün diğer yabancı etki ve unsurlann tam anla

mıyla başarılı bir bütünleşmesi olmadığıru göstennektedir. 

Kendilerinden yedi asır sonrd gelecek olan halefi 
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Kant 'ın düşüncesinin aksine, bilgi ile iman arasında güçlü 
bir bağ kuran İhvan. bilgisiz imanın hakikale ulaştua
mayacağını söyleyerek eğitime Vllfgu yapmaktadır. Ama 
bu eğitim, saf insan aklının ürünü değil, peygamberlerin 
getirdiği valıiyle destektenmiş olnıalıdu. 

Böylece İlıvan, dünyev1 ve cismaıll hazlan, ahiili 
hayır ve mutluluktan ayırarak, ruhun faziletiere ve asıl 
gaye olan alıiret mutluluğuna ulaşması için vasıta değer
ler olarak görmüştür. Bu tavulanyla onlar, sırf fayda 
ilkesini esas alan ve ınutJulukla hazzı aynileştiren hedo
nist ahlak anlayışlarının dışında kalnuşlardır. Dolayısıyla 

onlann alllak anlayışlarını rasyonel alllak kapsaım içinde 
değerlendirmek mümkündür. 

ihvfm-ı sara, kutsal kitaplardaki yaratılış, Adem, şey
tan, bilgi ağacı, haşr, hesap günü, cehenııeın, cennet gibi 

bütün metafizik motifterin sembol olarak alırunası ve 
ıneca/i şekilde anlaşılmas ı gerektiğine inarunışur. 

Güvenlik içinde yaşamak kaygısıyla İhvan, öğreti leri
ni, sünni İslam kılıfı içinde perdelemek zorunda olduklan 
için her şeye batıni ve zaturl yönüyle yaklaşınayı tercilı 
ettiler. Onların kullandıklan zalıiti perde, Yeni Eflatuncu 
ve ekJektik hoşgörüleri, Kur'an' dan esinlenen motiflerle 
dokurunuştur. Dolayısıyla İlıvan' ın vahyedilmiş Kur'an 
mesajını kabul etmedikleri söylenemez. Risaleler' inde 
Kur'an ayetlerine sıkça referanslarda bulunan İhvan-ı 
Saffi, kendilerine nispet edilen İsmailiyye akunırun tevil 
anlayışına uygun olarak, zahir ve batın kelimelerinin 
alum çizmiş ve bu anlayışla Kur 'an okumaları yapmıştır. 

Öyle anlaşılıyor ki, İlıvan-ı Safa, din, felsefe ve kültür 
sahasında ortaya koyduğu bir anlamıyla din'i /ideolojik 
projeyle, X. yüzyılm sırurlarını aşmış; din, ırk, etnik 
köken, mezhep v,e kültür taassubunuıı dışına çıkarak 
dünyarun günümüzde değişik adlarla (küreselleşme, glo
balleşme, ... ) isimlendirdiği , ancak ulaşmadığı hedefleri 
kendi çağlarında teorik olarak gerçekJeştirmiştir. Ancak 
İlıvan'ın dinleri ve mezhepleri bir tür birleştirme teşeb
büsü veya iması, bir yandan özgürlükçü bir yaklaşım 
görünümünde ise de, diğer yandan insanlan ve toplumlan 
tek düzeliğe iten bir totalitarizme düşme tehlikesini de 
potansiyel olarak bünyesinde barıııdırrnaktadu. 

535 




