
İslam Felsefesinin· 
Sorunları 

Prof. Dr. Hayrani Altıntaş 

Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar 

Prof. Dr. Bekir Karlığa 

Prof. Dr. Murtaza Kodaelçi · 

Prof. Dr. İbraWın Emiroğlu 

Doç . .Dr. İlhan Kutluer· 

Doç. Dr: İ. Hakkı Aydın 
Doç. Dr. Ali Durusoy 

Doç. Dr. Mevlüt Uyanık 

Doç. Dr. c. Sadık Ya:ran 

Yard. Doç. Dr. A. Kamil Cih~ 

. Yard. Doç. Dr. Nuri Adıgüzei 

Yard. Doç. Dr. GürlıMDeniz 

Yard. Doç. Dr. İsmail Köz 

Yard. Doç. Dr. B. Ali Çetinkaya 

Dr. Mehmet Vural 
Dr. M. Selim Saruilan . . 
Dr. Fatih Toktaş 

· Dr. İbrahim Çapak 
Şenol Korkut 

Elis Yayınlan 
Ankara/2003 



iHvAN-ı SAFA'DA "DİN"· RETORİGİ 

Yard. Doç. Dr. Bayrnm ~ Çetinkaya· 

Giriş 

İslam Rönesansı'nin gerçekleştiği altın çağ olar~ kabul edilen 
X ylızyı.Ida,ı her ne kadar. hilafet merkezi o~an Bağdat'ta bir 
sultan, Büveyhoğulları yöne~de bir merkezi idare mevcutsa 
da isıarn coğrafyasının çeşitli. bölgelerinde başka devletler de 
bulunİnaktaydı: Endülüs'te Ümeyyeoğulları, Afrika'da Ubeydo
ğulları ve İhşidoğulları, Haleb'de Hemdaniler, Fırat havzasında 
Şeyban:ile~! Umman, Bahreyn ve Yemen'de Karmatiler, Horasan 
ve Maveraunnehir'de Samanoğulları hüküm sünnekteydi. Bu 
tablo, İslam İmparatorlugunda nü.fuı sahibi h~r topluluk ve ka
bilenin hakimiyeti ele geçirmek istediğini, bazı Müslüman top
lulukların ve ailelerin bu yönde çaba gösterdiklerini, adı geçen 
yönetimlerin ve toplulukların halifeye ancak. çıkarları ölçüsün-

. ·de itaat ettiklerini göstermektedir. Psikolojik olarak bilinmekte
dir ki hakimiyeti ele. geçirme hırsı, aynı ailenin bireyleri arasın
da ~tışmalara ve çeşitli unsurlardan meydana gelmiş ümme
tin birliğinin bozulmasına sebep olur; insanları iktidan sahip-

. lenme yöntemleri yönünde akti.fleşmeye ve örgütlenmeye iter, 
yönetimi elinde bulunduranlara karşı tepki ve direniş gösterme 
metotlarını öğrenmeye sevk eder. Yöneten ve yönetilenleri aşan 
bir olgu olarak din de, duyguların istismar edilerek kitlelerin 
harekete geçirilmesinde, hedeflenen amaçlar uğrunda fır'kaların 
ve toplulukların oluşmasında, en etkili faktördür. İşte böyle bir 
siyas_al dönemde ortaya çıkari İlıvan-ı Safa topluluğu,2 mevcut · 

• Cumhuriyet Üniversitesi İ!ahtyaf Fakültesi isıarn Felsefesi Anabillqı Dalı ögr. O. 
ı Bk. Mez, Adam, Onun.cu Yüzyılda Isilun Medeniyeti..(/sliun'ın Rönesansı), çev .. 

SalJh Şaban, istanbul, 2000. 
2 Yaklaşık yüz yıl sılren (farklı tarihler U~ri sürülse de 945-1 050) gizli bir felse

fe cemiyetı hüviyetıne bürünmüş olaıi Ihvan-ı Safa toplulugu, arkalannda ya
şadıkları dönemde var olan çeşitli bllimlerle.Uglll52 (ıisa!elerin sayısı konusu 
tartışmalar olmakla blrllkte) ri.sA!e bırakmışlardır. Bu risaleler, ~esaüu lhva
nl's·Saja ve Hullanl'I-Vefo adıyla günümüze kadar ulaşmışlardır. Ihvan-ı Safa 
topluluğun\ID üyelerinden sadece ~u beşinin ismi blllnmektedlr: Ebü Süley-
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ideolojik ve siyasal konjonktürden zorunlu olarak etkilendi; 
düşmanlığı örtmede ve amaçlara ulaştınnada en güçlü aracı 

man Muhammed b. Ma'şer ei-Busti ei-Makdlsi (ei-Mukaddesi), Ebü1-Hasen All 
b. Harun ez-Zencaru, Ebü Ahmed Muhammed ei-Mlhrecaru (veya Nehrcı1ri), el
Avli (Avfi) ve Zeyd b. Rufa'a. Mal((lJsi dışındald dört Ismin topluluktakl fonksı
yonu Makdlsi'nln yazdığı rtsalelert lstinsah edip çeşitli bölgelere ulaştırmak, 
yazım için bilgi toplamak, periyodik olarak toplulugun ken~e has faallyetle
r1nl konuşmak. düzenlenen toplanblan organiZe etmek vb. faallyet,Jer olabile
ceıt anlaşılmaktadır. Grubun isimleri bUinen üyelerinden Zencfuü, Ihvan-ı Sa
fa topluluğunun başkan ve önde gelenlerinden birisi olarak kabul edilmekte
dir; Cemiyetin nerede nasıl kuruldugu münakaşa konusudur. Blzıat lhvruı-ı 
Sata.'run Resdil'de anlattıklarına göre Cemiyet'In üyeleri çeşitli şehirlere yayıl
mıştır. Onların faaliyet merkezi Basra Olmas!J?3. rağmen Bağdat ve Mısır'da da 
şubelerinin bulunduğu tahmin edilmektedir. ilivan-ı Saia topluluguna, ancak 
şahsi ve güvene dayalı temaslarla g!rllebillyordu. Propagandacılanna. yaşlı ke
sim genelllkle eğilip bükülınez oldugu ve herhangi bir harekete·uygun yapıda 
bulunmadığı Için gençler arasında faaliyet göstermesi tavsiye olunmaktaydı. 
Gıup üyeleri genel olarak yaş durumuna göre tayin edilmiş olan dört derece
den oluşmaktaydı: Toplulugun kuruculannın kimler olduğu, ne zaman ve ne
rede ortaya çıktıklan. faallyetler1nl nerede ve hangi tarihlere kadar sürdürdl1k
leı1. İslam topl~unun hangi kestmlnden olduklan gibi konular yüzyıllar bo
yu tartışılmıştır. IhvCın·ı Sajö. Rlsdleletlnde bile topluluk mensuplannın Isinı
lerinin z!kredllmemesi, çalışmalannda g1zlllltl kendilerine ilke edlnmelerl, bi
Uınsel problemiert tartışmak üzere belirli zamanlarda düzenledikleri toplantı
lara kendilerinden olmayanların kabl.amaması bu toplulugun glzl.l bir öl'!tl!t ol
duğu görünümünü vermekte, onların k1mlikleri ve dolayısıyla Resd'ilU lhvö.
nl's-&ıjö. yazan veya yazarlan hakkındaki tartışmaların da kaynagı.nı oluştur
maktadır. Bk. Ebü Hayyan et-Tevhldl, el·Mukdbesat. Mısır. 1929, s. 50; Tev
hldi. Kltdbu'!·İmiıi 've'l·Mu.clnese. Ahmet Tuveyli. Tunus. 1982. ss. 172-173; 
Ahmet Zeki Paşa. "Fas! fi Resail.i İhvı1nl's·Safa", ('Resdilu hwdnl's-Sajö. ve Hıl· • 
ldrıi'!-Vejö.'.lçinde). Neşr. Hayruddin ez-ZlrlkU, C. ı. Mısır. 1928, ss. 23-24. 31: 
Taha Hüseyin; "Mukaddlme", ('Resdilu lhvdnl's-&ıjö. ve Hılliınl'l-Vefa', içinde). 
Neşr. Ha~i:ldin ez-Zlrikli. C. ı, Mısır. 1928, s. 9; de Boer, T. J., "lhvmnüsa
fa• mad., Islam .Ansiklopedlsl MEB Yay., C. 5. Istanbul. 1993, s. 946; de Bo
er, ls!ôm'da Felsefe Tarihi. çev. Yaşar Kutluay, Ankara, 1960, s. 60: ai-Ham
druu, H useyin F •• • Resdil Ikhwan as·Safa In the Uteı:ature of the Isma'ili Talyt
bl Da'wat", Der Islam. C. XXV, Berlin. 1939. s. 283; Sheikh, M. Saeed, Islamlc 
PhUDsophy, London, 1982. ss. 32·33: Sheikh. "Ikhwan aH3afa:. f. Dictionaıy of 
Muslim PhUDsophy, Lahor, 1981. s. 7: Sha.rif, M. M .• Mı.is!ün ThoU9ht: lls Origin 
andAchievements, Lahor, 1980, s. 43: Tibavl, A. L., "Ikhwan As-sara and The
ır Rasa.'il", The Islamic Quarter!y. C. 2, 1955. ss. 29-30, 40-41: ai-Hamdanl, 
Abbas. 'The Arrangemeiıt of the Rasa.'il lkhwan ai-Saia and the Problem of ln
terpolatlons·. Journal of Semitic Studies. C. XXXIX/I. Manchester. 1984, s. 
109: Netton. lan Richard, Muslim Neoplatonlsts, London, 1982, s. 2: ai-Faru
qi. lsma·n R.agi. ·on the Ethlcs of the BreUıren of Purlty (lkhwan Al-Safa wa · 
KhıUan A-Wafa). ı·. Muslim World, C. 50, s. 2, 1960, s. 109; Poonawala, !sma
il K., "lkhwfın al Saia", Encycloped!a of Rellgfon. New York, 1987, VII. s. 93: 
Stern, M., "New Information About The Authors of The 'Eplstles of The Since
re BreUıren··. fslamic Studies, C. 3, Karachi, 1964, s. 405, 412, 421: Stern, 
'The Authorship ofThe Eplstles ofThe lkhwıi.n-as-Saia", Islariıic Culture. C. 20, 
1946, ss. 367-369. 372: Stern, Studles in Early Ismiı'illsm, Leideil, 1983. s. 155, 
175: Furat, Ahmet Suphl. "İslam Edebiyatında Ansiklopedik Eserler". /s!ôm Tet· 
kikl.eri EnstitüsiL Dergisi. İstanbul, 1979, s. 214: Corbin, Henry, ls!ôm Felsefesi 
Tarihi, çev. Hüseyin Hateını. (2. Baslo). Istanbul, 19Ş4. s. 249; Merruh, Hüse
yin. en·Nezedtu'l·Maddiyyeji'l-Felsefeti'l·Arabiyyeti'Hs!fımiyye. (8. Baslo), C. 2. 
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seçti. Bu araç, halka ve özelde aydınlara din yoluyla yaklaşmak 
ve etkilemekti. 3 

O halde, X. yüzyıl İsilım Ansiklopedistleri olarak bilinen ve 
kendilerine İlıvan-ı Safa denilen bu entelektüeller kimlerdi? Ne
yi amaçlamış ve ne tür ülküleri vardı? ,"Din", onlar için neyi ifa
de ediyordu? Onlara göre gerçek dindar kimdi? Dinsel b.ir özgür
lükten neyi kastediyorlardı? Kısaca nasıl bir "Din Retoriği" geliş
tiıınişlerdir? .. İşte bu çalışma, bu ve benzeri sorulann cevapla
nnı aramaya/bulmaya ç~şacaktır. 

İslam düşünce tarihinde başlangıcından günümüze kad.ar 
çok sayıda "radikal" fraksiyon ortaya çıkmıştır. Ancak eserleri 
bugüne Ulaşmış olanların sayılan yok denecek kadar azdır. İşte 
bunların başında tam adı İlwdnu's-&ı..fd ve Hullô.nu'l-Veftı. ~ Eh· 
lü'l·Adl ve.Ebnıiu'l-Hamd4 olan grup gelmektedir. s 

Beyrut, 1985, s. 362, 43~: Kad.ir. c. A., ·lhvan·ı Sa.ra:.lsliım'daBigi ue Felsefe, 
Haz. MustafaAnnağan. Istanbul, 1997, s. 117: Wldengren. Geo, "The ÇJnostic 
'fecnlcal Language in th~ Rasll'il Ibkwıi.n Al-Safa", Actas. Leiden, 1971. s. 187: 
Izınirli. !smail Ha.klo, ·nıvan-ı Safa Felsefesi". SebUürreşad. s. 29 Istanbul. 
1949, s. 53; el·Fa.büri, HannA ve ei-Cerr, Halil, Tlırihu'l·Felsefeti.'l·Arabiyye. (3. 
Baskı). C. 1. Beyrut, 1993, ss. 224·226; İnayet, Hamid, Çağdaş İsllını! Siyasi 
.piişünce, çev. Yusuf Ziya. (3. Baskı), İstanbul, 1995, s. 179; Çubukçu, I. Agah, 
Isliım Düşünürieri. (2. Baskı), Ankara. 1983, s. 32: Marquet, Yves, • Jkhwan al· 
Safa", The Encyclopedla of Islam. C. 3, London, 1~79, s. 1911: Marquet. "lkh· 
wfln al-Safa", DSB, c. 15, New York, 1981. s. 251: Izınirll, "Islam' da Felsefe Ce
reyanlan (3)". DlFM. s. 14, Istanbul, ı930, ss. 38·39: İzmirli, !smail Hakla, İh· 
van·ı Sa fo Felsefesi ue lsliım'da Tekdmül Nazariyes~ Haz. Celaleddin lzmirıı.ls
.tanbul, ı949, ss. 5-6; lzmirıı. ·n:ıvan·ı Safa Felsefesi", Sebilürreşa.d, s. 29, ls· 
tanbul, ı949, s. 53: Femıh, ömer, Tarihu'l·Fikri'l·Arabi i14 Eyyiim·l İbn·t Hal· 
dOn. (4. Baskı). Beyrut. ı983, ss. 377-378: Femıh, Ömer. ·nıvan-ı sara·. /sliım 
Düşüncesi Tarihi. çev. İllıan Kutluer, C. ı. ed. M. M. Şeıif. İstanbul, 1990, ss. 
;327-329; Hltti, K. PhUip, Siyasal ue Kültürel İsliım Tarihi. C. ı. çev. Salih 1\ığ, 
Istanbul, 1995. s. 570; el·Beyha.ld, Zahlruddin, Tarihu Hukemai'l·lslfım. Dı· 
maşk, 1946, ss. 35-36; Sha.rif, M. M .. Muslim Thoughl: Its Origin andAchieve
ments. I.ahor, 1980, s. 43; eş-Şehrezfui, Şemsuddin, Nüzhetu'l·Ervöh ue Ravda· 
tu'l·E.friihftTarihu'l·Hukemfı ue'l;Feldsife, C. 2, byb., 1976, s. 20; Çaıtıcı •. Mus
tafa, IsliımDüşüncesindeAh!ak, Istanbul, ı989. ss. 52·53: Uysal, Veyset:Ihudn· · 
ıSafoFel.SefeslndeTannueAlem.lstanbul , ı998, ss. ı7-19: Fahri. Macıt. /slô.rn 
FelsefeslTarihi.. (2. Baskı). çev. Kasım 1\ırhan.lstanbul, 1992, s. 152: Koç. Ah
met. İhvdrı·ıSafli'nınEğitimFelsefes~ İstanbul, 1999, ss. 19-21. 

3 el-Behiy, Muhammed, 1slô.m Düşüncesinin Ilahi Yönü, çev. Sabrf Hizmetll, An· 
kara, 1992. s. 50 (39 nolu dipnot); Doğuştan GüniimUze İslam Tarihi. (Komis
yon)~ C. 3, İstanbul, 1992, ss. 327-328. · . 

4 Bk. llıvanu's-Safa. Resdilu /hooni's-Scıfo ue Hulllıni'l·Vefo. C. 3. Neşr. Butros 
ei·Bustani, Daru Sadtr, Beyrut, trs, s. 2ı: .Bazı yerlerde "Hıllan" şeklinde de 
geçmektedir. (Resdil bundan sonraki dipnotlarda "R" ile gösterilecektir. 

· 5 Sankavak, Kazım, Düşünce Tarihinde Urfa ue HCl1TOII. Ankara, 1997, s. 131: 
Uysal, İhvdrı·ı Safo Felsefesinde Tann ve Alem. s. ı 7. 
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İlıvan-ı Safa. Abbasi Devleti'nin son zamanlarına rastlayan, 
dini, ·felsefi ve siyasi çekişmelerin yaygın olduğu bir dönemde 
felsefi ve ilmi çalışmaları, dini ve ahlaki gayretleriyle birlik ve be
raberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışmayı .öne çıkararak 

İslam toplumunu fikri balomdan yeniden yapılandırmayı I:ıedef
leyen gizli bir felsefe cemiyetldir.s Ancak, cemiyetin hicıi IV. yüz
yılda İslam coğrafyasında yaklaşık bir asırlık bir zaman dilimin
de varlığını koruyarak felsefi. ilmi. kültürel çalışmalar yapan ve 
bunları yaşadıklan çağın insanianna yayıİıaya çalışan bir felse
fe derneği gibi faaliyet göstermesi gerçekten ilginçtir. Bu görü
nüm, daha doğrusu bu topluluğun yapıp-ettikleri ve uğraşları, o 
dönem İslam dünyaşının düşünsel ve entelektüel alanda katet
tiği mesafeyi göstermesi açısından kayda değerdir. · 

Bu teşkilatın doktrinleri, Resaüu İhvô.ni's-Safa adlı anonim 
olarak yazılmış eklektik bir eserde özetlenmiştir. Bu eser, elli iki 
risaleden 7 oluşmakta ve kendilerinin bütün düşüncelerini ve bu 

· düşüncelerin dini doktrinlere · uygulanışını detaylı bir şekilde 
yansıtmaktadır. 8 

İlıvan-ı Safa Kur'an'a ve felsefecilerin görüşlerine dayalı, dini 
bir sistem· kurma$ istemişlerdir. Sistemlerinde çelişki ve tutar
sıılıklar olduğu suçlaması, öyle ıannediyoruz ·ki eklektik fikir 
yapılanndan kaynaklanmaktadır: Dini hükümleri yorumlamala
n, büyük olasılıkla faaliyetlerini esrar perdesi altında yürüttük
leri için, duruma göre değişmektedir.9 

Resdil.. Sünni İslam anlayışının kabul edilemez olarak nite- . 
lendirdiği bir çok düşünceyi içerir. Buna rağmen, Risdleler'de, 
İlıvan'ın kendi eserlerinin bir sonucu olarak herhangi bir fizik
sel şiddet veya eziyet çektiklerille dair bir kayıt bulunmamakta
dır. Zaten, Cemiyet'iİı üyeleri ~ında her gruptan insanlar, 

6 Uysal, bwan-ı Sajö. Felsefesinde Tiırın ve ALem. s. 24: Uysal, "İhvan-ı Safa• mad., 
lsldmArısi!dopedisi. ~· 22.1DVYay., 'stanbul. 2000, ss. 1-2: Taylan, Neclp, Ana· 
hatlarıyla./sldmFelsefesi. (3. Baslo),Istanbul, 1991. s. 148: Feıruh, Ömer. TaTi
hu'I·Fikrfi·Arabi iiô. Eyyö.m·i lbn·i Haldıirı. (4. Baslo), Beyrut. 1983, s. 379: ei-Fa
hiiri. Hanna ve el-Cerr, Halil, Tdsihu'L·Felsefeti'L·Arab!!Jye, (3. Baslo) · Beyrut. 
1993,C. 1.s.224,228 

7 R. ı. s . 21. 
8 Goldziher. Igııaz. Klıisik Arap Utercı.t:ürü. çev. Azmi Yüksel ve Rahmi Er, Anka

ra, 1993, s. 108: et-Tevhidi, el·Mukabesdt. s. 46. 
9 Çubukçu. isıarn Düşüıııirleri. s. 39. 
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emirler, alimler ve işçiler vardır. Dolayısıyla, Risdlelefi okuyan
lar arasında Sünni Müslümanlann da olması ihtimal dahilinde
dir. Nihai olarak Risdleler, ı. Richard Netton ifadesiyle, İlıvan-ı 
Safa felsefesinin Sünni olmayan bazı çıkarırnlarının (implicath 
ons) başarılı bir şekilde giılemesine bir övgüdür.ıo 

İlıvan'ın amaç ve hedefleri konusunda farklı düşünceler ileri 
s(irülmüştür. Onlann hedef ve maksatlan bir yarıdan bütün 
ilimiere vukufiyet kazanmakla dine yardım, din ~ardeşlerine na
sihat ve Allah'a yaklaşmak, diğer yandan felsefi ve dini ilimler
deki gerçekleri keşfetniektir.1 ı 

Bir. losım. fikir tarihçileri, . İlıvan'ın amacının yeni bir felsefi 
sistem geliştirerek, var olan siyasal mekanizmayı değiştirmek ol
duğunu söylemiştir .IZ Bazılann.a göre · ise, onların amacı İslam 
aleminin her tarafına yayılmakl3 ve din -felsefesi yaparak bütün 
dirıleri tek bir din lıalirıde birleştirmektir. Bu nedenle Riscilelefi 
yazarken, yaşadıkları _çağda mevcut her dinin görüşlerinden ya
rarlanınışlardır, Böylece, fikirleri ağırlıklı olarak İslclmi karakter
li olan İhvan, Arap şeriatı. ile Yunan felsefesini uzlaştırmaya ça
lışmışlardır. Fakat, kanaa~ce gizli ve giZemli bir örgütlenme
lerinden kaynaklanan sebeplerle zaman zaman Sünni İslam öğ
retisine aylan ve çelişik ifadeler d.e lrullannuşlardır. Kolluk güç
lerin,ce izlenmeleıi, onl~ esrarlı bir şekilde çalışmaya i~ştir.l4 

ı. Kavram Olarak Din 

Hz. Adem'den Hz. Muhanmied'e gelinceye kadar. Allah'ın insan
lığa çok sayıda peygamber ve ~ göndermesinin ana sebebi, in-

10 Netton, Jan Richard, MustimNeoplatDnlsts, London, 1982, s. 78. 
ll R. lll, 29; İzmirli, İ. Hakkı. İhvıirı·ı Safo Felsefesi ve lsliim'da Tekiimül Nazari· 

· yes~ s. 6: Çağncı. İsliim Diişünceslrıde AhUik. istanbul, s. 54. 
12 Tahıl Hüseyin. "Mukaddime", ('Resdllu İhvdrıi's-Saja ve Hıllıirıi'l·Vefa', Içinde), 

C. ı. ss. 7-8:. Nasr. Seyyid Hüseyin. lsliim KoznwiDji Öğretilerine Giriş. çev. Na·
zife Şişman, Istanbul. 1985, s. 44: el-Fahiıri ve el-Cerr, Tdrihu'l·Felsefeti'l·Ara· 
biyye, C. ı. s. 225: Uluda~. St1leyınan, lsliim Diişüncesinin Yapısı. (4. Baslo), 
istanbul. 1999, s. 219. 

13 Çubukçu, Isilım Düşünürleri, s. 32. . 
14 age., s. 35: aynca bk. Ahmet Zeki Paşa. "Fasl fi ReSaJ.l!İhvaru's-Sara", ('Resd· 

ilu lhixırıi's·Safo ve Hıllıirıi'l-Vefo', Içinde), C. 1, Neşr. Hayruddin ez-Ziıikll. Mı· 
sır, 1928, s. 24; el-Bustani, Butros, 'İhvanu's-Safa.", ('Res/iilu İhvıirıi's·Safo ve 
Hullıirıi'l·Vefo', Içinde), Daru Sıldır. Beyrut. trs; s. 6; Ferruh, Tarihu'l·Filai'l· 
Arabi illı. Eyydm·i İbn-i Haldün, s. 380: el-Fahuıi ve el-Cerr. Tdıihu'l·felsefet!'l· 
Arabiyye. C. ı. s. 228. · 
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sanlığın, hem sosyal hem de psikolojik evrimini sağlamaktrr. İlı
van-ı Safa'ya göre, bu sebeple Allah, kendisine ve öte dÜnyaya 
iman gibi esas unsurlan değişmeyen ilkeler vazetmişfu.IS Her 
gelen yeni din, bir önceki dönemin sosyal yaşantı ve düşüncele
riyle ilgili olan sistemi ya tamamen, ya da kısmen değiştirir. ıs 

İhvan, dini anlamaya yönelik yeni bir siyasal program hedef
lemi~tir. Onların dini, felsefi ve aklidir. Onlar dini, pratik ve yo
rumlama açısından felsefe ve tabii bilimlerle açıklama yolun~ 
tercih etmişlerdir. Öğre~erinde, dini konuların her biri için özel 
anlamlar kullanmışlardır. Onların dini anlayışları, teori ve kay
nak açısından ilahi ve maddi iken tasavvuf anlayışlan da aklidir. 
el-Fahuri, Resaifden hareketle bunu şu ifadelerle temellendirir: · 

Bil ki ey kardeş, cisimler cileminde her müminin ebeveyni olduğu gi
bi, ruh1ar aleminde de ebeveyni vardır. Rasulullah'ın (sav) Hz. All'ye 
buyurdugu gibi: Ben ve sen bu ümmetin babalarıyız ... ve bu ümmet 
cismarü değil, ruharüdir. 17 

imanın pratik yanıyla ilgili olarak İhvan, din ve kanundan 
bahseder. Onlara göre ~pça bir kelime olarak din. adet veya 
başkan olduğu kab.ul edilen birine boyun eğme anlamına gelir.ıs 
Bir başka yerde İhvan, dini, "bir toplıırrııın. karŞılık vermesi bek
lenen bir Udere itaat etmesi' şeklinde tanımlar.ıs Din, toplumun 
yönetimi ve nihun annması için sosyal bir müeyyide olarak ge
reklidir; bunt.İnla birlikte bütün insanlarda fıtraten din duygusu 
vardır. Bu anlamda din, bütün insanlar ve milletler için aynı şe
yi. ifade eder. 

Kanun (Arapça şeriat veya Grekçe norrwsjkanun kelimesin
den ruim.ıls) ile İlıvan'ın kastettiği şey bugün bizim dinde kastet-

15 R. IV, s. 180: Bayrakdar, Mehmet. fsllım'd.a. Euronci Yaralllış Teorisi, (2. Bas-
kı), Ankara, 2001. s. 70. . 

16 R. ili, ss. 487-488; Bayrakdar, isllım'd.a.Eurimci Yara.tı.lış Teorisi. s. 70. 
17 R. ı. s. 2ı3; IV, s. 53; ei-Fahwi've el-Cerr, Tiıri1u.ı'l·Felsefeti'l·Ariıbiyye, C. ı. 

ss. 230-231. 
ı8 Bk. R. m. s. 392; Ferruh. Ömer. "İhvıln-ı Sala:, ('İsllım Düşüncesi Taıihi', Için· 

de). C. ı. çev. iıhan Kutluer, (ed.) M. M. Şerif, istanbul, ı990, s. 346; "Din" 
kavramının tanımı ve içeriği. islam düşüncesinde tartışılan bir problamatiktir. 
Bu konuda genış bilgi için bk. Çalışkan, İsmail, Kur'an'da Din Kavramı. Anka-
ra, 2002, s. 40 vd. · 

ı9 R. m. s. 392. 486. 
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tiğimiz şeydir. Ndmıls, farklı cemaat, grup ve hatta fertlere uy
gun olarak farklılık arzeder ve her toplumun içinden çı.kan·uha

kim" k:işilerce, o toplumun yaranna uygun olarak vaz'edilir.zo 
Bu noktada, eğer din ve şeriat ayrımını verirsek mesele daha iyi 
aniaşılacaktır. · 

2. Din ve Şeriat ~ynmı 

Ortodoks İslam öğretisinin en önemli temsilcilerinden Ebü Ha
nife (öl. 767) gibi din ile şeriab birbirinden ayırarak aralannda
ki farklılığa dikkat çeken iı:ıvan'a göre, din, emr-i ilabidir. O, in
sanda bir tatmin, Allah'a, dünya ve ahiret hallerine inanmaırtİr. 

· Bundan dolayı. dinde zorlama caiz değildir. Zira zorlama (ikrah}, 
. · batın itikadında hiçbir değişime imk~ vermez .. Bütün peygam

berlere göre, din tektir. Falciıt din için, peygamber sayısınca şe
riat vardır. Şeriatveya dinin şetiati, ortaya konan dünyevi işler
dir ki, bununla insanlar arasında din"güçlenir (sağlamlaşır). Bu
mm için, insanlan şeriate tabi olmaya zorlamada bir mahzur 
yoktur. Ancak, insaniann din seçmeleri konusunda baskı yapı
lamaz. Şeriat, .riıhani devlete (şehir) tabi olmakla olur. İnsanlar, 
orada ruhi bir hayat yaşarlar. Şeriate tabi olanlar, daha çok 
mutluluk ve sevinç içerisinde olanlardıi. Hiç kimse, şeriatın (na
mü~) emirlerini küÇümseme hakkına sahip değildir.2ı 

, 

İhvan'a göre şeriat, noksansızdır, tamdır. Şetiat, insanın du
rumuyla ilgili her şeyi kapsar. Fakat şeriab, onların halefi İbn 
Rüşd'ün (1126-1198) de kabul ettiği gibi,22 sadece burhani kı-· 
yas erbabı bilir. Cedeli kıyas erbabına gelince, onlar ilirnde bil
gisiz olduklan için"fesad ve ifsad topluluğudur. Zira, orılar ne şe-

. riatın batın manasını.iyice anlarlar ve ne de halk gibi zahir aiı
.laınlara tabi olurlar.23 

20 Feıruh, "İlıvan-ı Safa.", ('isldm Düşüncesi Taıihf,' Içinde). C. ı. s. 346. 
21 Ebü Hanife, "el-Alım ve1-Müteallim", ('İmfun·ı Azam'ut Beş Eseri', iÇinde}, çev. 

Mustafa öz. İstanbul, 1981, ss. 15-16: Ferriıh, Tcuihu'l·Filai'l·Arabiilô.Eyyö.m· 
i İbn· i Haldün. s. 392: Krş. M erruh, Hüseyin, en·Nı:zedtu'l·Möddiyye .fi'l·Felse
fetı'I·Arab!yyeti'l·İsliımiyye, s. 369: Feıruh, Ömer, llwanu's· SqJa · ıs. Baskı), 
Beyrut, 1981, ss. 121-122. 

22 Bk. İbn Rüşd, Faslü'l·Maklıl.fi beyne'l·Hilaneti ve'ş-Şeriati mine'I·İttisôl., Tah· 
kik. Abdülkerim ei-Merrak, 1\mus, 1991, s. 66 vd. 

23 el·Fabüri ve el-Cerr. Tlırihu'l·Felsefeti'I·Arabiyye, C. ı, s. 248: 
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İlıvan için, araştırmak ve tahkik etmek insan aklının ilkele
rindendir. Şeriat, bu prensipten soyutlanmış değildir. Akıl, şeri
atın babni hakikatlerine ulaşıncaya kadar, şeriat de araştırma
nın kapsamındadır.24 

3. Dinsel Kimlik ve İnanç Özgürlüğü 

İlıvan-ı Safa mevcut dinlerden biriyle yetinmemiş; ama herkese 
bunlardan.birini seçmesini önermiştir. Onlara göre kusurlu bir 
dirı, dirısiz olmaktan iyidir, zira her dirıde hakikatın çeşitli un
surları bulunmaktadır. Herkes istediği dini seçmede serbest bı
rakılmalıdır. Her ne kadar kendisinden çağının en iyi dinini 
araştınp bulması isteniyorsa da insan dinini, -belki· de sık sık
değiştirebilmelidir. Ancak çelişkili fikir ve bozuk inançlardan ka
çınmalıdır; bilge·· bir kişi aynı anda iki zıt dirıe iman e~ez. 25. 

· İnanç ve ifade özgürlüğü konusunda hassas ve aynı zaman
da liberal bir tavır sergileyen İlıvan-ı Safa'ya göre, dirıde zorla
maya gidilmemelidir. Onlar udin.de zorlama yoktur" (Bakara, 
2/256) ilkesini kendilerine rehber edirıerek, icbarın, kanunların 
işi olduğUnu savundular ~ Nitekim dirıin "kalp ile tasdik olması" 
bu yüzdendir. Buna mukabil dinin kanunları, toplumun emni
yet ve refahının devamı için zorurılu olarak tabi olunmaSı gere
ken sosyal düzenlemelerdir. 26 

Yukarıdaki -söylenenlerle birlikte düşünüldüğünde denilebilir 
ki İhvan'a göre, dirı nasıl kalbi bir meseleve insanın kendini ik- · . 
na etmesine dayanıyorsa, o halde dirıde zorlamadan da söz edi
lemez.27 

4. Yetkin İnsan Modeli 

İhvan'a göre, "İns.anlanirenfenası, ·diı;ıi olmayan ve hesap günü
ne i.na.nmayandır. "28 Çünkü; 

24 age .• C. 1. s. 248. 
25 Femıh, "ihvan-ı sara·. ('İsliim Dt1şılncesi Tarihi', içinde). C. 1. s. 346. 
26 age., C. 1, ss. 346-347: Femıh, Tarilıu'I·Fikıi'I·Ambi Uıi Eyydm·i İbn-i Hal.d.un, 

s. 392. 
· 27 Krş. Kad!r, C. A., "ihvan-ı Safa.". ('/sliim'da Bigi ve Felsefe', Içinde), s. 112; ay

nca bk. Netton, Muslim NeoplatDnlsts, s. 49; Femıh, Tarihu'I-Fikıi'l-Ambl Uıi 
Eyydm-i İbn·iHal.d.ün. s. 3~0: Femıh, İhvanu's- Safo.. ss. 187-196. 

28 R. lll. s. 451,521: Çağncı, Isldm Düşüncesinde Ahldk, s. 60. 
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insanın kötülük işlemesini engelleyecek en büyük güç din ve iman
dan kaynaklanan erdemlerdir. Bunun yanında hesap gününe inan
mayan, sevap ve ceza beklentisi olmayan insanı, y-alnızca (inanma 
desteğinden yoksun kalan) kendi çaba ve gücü, kötülükten alıkoy-
maya yetmez.29 · 

İhvan'a göre ideal insan şeriatın hükümlerini, peygamberle-
rin tavsiyelerini. ve filozoflann öğretilerini uygulayan, düşmanca 
tutumlardan, kötü huylardan, çirkin davranışlardan, yanlış dü
şüncelerden uzak duran, ilimler arasında değer f~kı gözetmek
sizin ·felsefe, din, matematik, tabii bilimler, ilahiyat gibi bütün 
disiplinlerde bilgili olm~ya, böylece ruhunu aydınlatma ve ann
dırmaya çalışan, cahillikten uzak kalan kişidif.30 

İlıvan'ın filozof ile peygamber, din ile felsefe arasında kurdu
ğu ilişkideJ:ti sınıflanciu:ma ve derecelendirmededikkat çeken or
tak kavram melekikavramıd.ır. Bu itibarla denebilir ki onlara gö
re dünyada da ahirette de mutlu ola~ilmesi31 için, hem bilkuv
ve şeytan hem de bilkuvve melek olan insanın, bilfiil melek ola
bilecek şekilde n~fsini anndıniıası, huylaiını iyileştirmesi ve ek
sikllklerden kurtularak ye~ğini elde etmesi gerekmektedir. 32 

İnsarurı' yetkinliğini elde edebilmesi, İhvan'a göre, insani nef
sin yani akıl gücünün, gazabi ve şehevi güçlerin eğilimlerine en
gel oiup onları düzenle~esiyle (tedbir etmek); böylece mel~ki 
nefsterin derecelerine yükselebilecek iyi fulleri huy ve karakter 
haline getirmesiyle mümkündür .. İhvan'ıİı gazabi ve şehevi güç
lerin genel olarak heva adı altında to~lanabilecek eğilimleri33 ve 
onlann düzenlenerek bu eğilimlerine engel olunması konusun
daki fikirleri Razi {öl. 925} ve Farabi'yi (870-950} düşündürmek
tedir.34 

Fakat İhvan'a göre fitrattan kaynaklanan huylar, kesinlikle 
nefsin cevherinden kaynaklanan bir farklılık değildir. Bu anlam-· 

29 R. nı. ss. 451-452. Çağncı, age., s. 60. 
30 R. nı, s. 538: Çağncı, age., s. 62. . . . 
31 R. I, ss. 317-318; Bircan. Hasan Hüseyin, JslamFelsefosinde Mutluluk, Istan-

bul, 2001. s. 287. . 
32 R. I, ss. 317-318, 378-379; N , 109-110. 116-117; Bircan, age., s . 287. 
33 R. I. s. 348: Bircan. age., s. 287. 
34 R II, ss. 387-388; Bircan; age., ss. 287-288. 
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da İlıvan nazannda insanlar arasında bir eşitsizlik söz konusu 
değildir. Çünkü insaıü nefsler başlangıçta rahimdeki cenine 
bağlandığında sade ve boştur; hiçbir bilgiye, ahlaka ve görüşe 
sahip değildir. Ancak bilkuvve bilici, tabü olarak yapıcı ve eğiti
mi kabul edicidir.35 Nefsin cenine bağlanmasıyla birlikte farklı
lıklar başlamakta; çocukluk döneminde mizacın terkibini teşkil . 
eden ahiat-ı erbaanın36 ~tetiği, burçların etkisi, tabü ve sosyal 
çevre· şartlarının değişikliklerine göre insan tabiatma ya da ya- . 
ratılışma yerleşmiş bulunan ve bedenin her bir organından (ve
ya nefsin her bir gücünden)37 fiillerin, sanatların, ilimlerin, 
edeplerin, siyasetlerin düşünmeye gerek kalmaksızın kendisin
den kolayca sadır olduğu karakter<:o/.38 

Doğuştan getirilen ·huylar, İhvan'a göre, değiştirilebilir tür
dendir. Onlar şuna inanmaktadır: Huy ve davraiıışlaiın bir kıs
mı nefsclni/ihtyaridir, bazısı akli/fikridir ve bazısı da dini (na
musi)/siyasidir. Tabiat nefsin, nefs aklın, akıl da elinin hizmet
çisidir. Böylece tabiat bir huy oluştUrarak nefse yerleştirdiğinde, · 
nefs seçme gücüyle onu ortaya çıkarır, sonra akıl düşünme gü
cüyle onu yetkinleştirir ve tamamlar. Din ise emir ve yasakl~
la onu düzeltir, güçlendirir ve mutedil yapar. Böylece tabiattan 
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. 39 · 

Şu halde yaratılıştan getirilen tabü huylar, düzeltilebilir ve · 
değiştirebilir özellikler taşır. Eğer ahiakın değişmesi ve dolayısıy
la da ıslahı mümkün olmasaydı, Allah'ın, kötu tabiat ve ~şk~
lıkların düzeltilmesinin yolunu göstermek için peygamberler ve 
nebiler gönderınesi, hakimierin ve alimierin siyaset kitaplannda 
bunların düzeltilmesinden bahsetmeleri ~amsızlaşırdı. 40 Tabü 
huyların dışında kalan sonradan kazanılınış huyların değiştiril
mesi zordur; bazısı ise neredeyse imkansızdır. Zira fıtrat halin-

35 R. ı, s. 2-1; III, ss. 51-52; Bircan, age., s. 288. 
36 insan VÜcudunda farzolunan dört unsur: Kan. salya, safra. dalaktır. 
37 R. ı. ss. 313-314; Bircan, age .• ss. 288-289. 

·39 R. I. ss. 305-306; Bircan, ag~ .. s. 289. 
39 R. I. ss. 318-319; Bircan, age., s. 289. 
40 R. I, s. 534; Bircan, age., s. 289 . . 
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de insanın son derece mu'tedil oldugunu söyleyeniere göre insan 
bu itidal durumundan iyi ve kötü alışkanlıklan edinerek çık
makta ve sanki bu alışkanlıklar onda tabiat gibi olmaktadır. Bu
na kazanılmış tabi.at denir. Tabiatta olmayan bir şeyi isternek ne 
kadar wr ise, kazarulmış bir alışkanlığı terk etmek de o kadar 
zordur.41 

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

1. İyi ve kötüyü ayıran (iyiyi eİnredip kötüden sakındıran) 
akıl. 

2. Fiil. söz ve tasarruflannda kendileqne model olacak pey
gamber; , 

· 3. Peygamberden. belli vakitlerde okıinmak üzere bırakılımş 
vasiyet, · 

4. Her grup için, dinin hükümlerini bilen. bunlan muhafaza 
etmeye çalışan. uygulanmasını isteyen ve bu hükümleri degiştir
mek istediklerinde, insanlan bundan men eden erdemli bir reis. 

Ancak. kendileri gibi. dinin hükümleriyle alollarını güçlen
dirmiş olan seçkinlerin, reise ihtiyaçlan olmadıgıru. zira bu nok
tada aklın reis yerine geçecegini de hemen eklerler.42 

; . 
Diger taraftan İhvan. mutluluk ve bedbahtlık açısından in-

sanlan dört gruba ayırmıştır: 

1. Hem dünyada, hem de ahirette mutlu olanlar: Bunlar dün
yada, mal, mülk ve sıhhat bakımından nasipleri bol ve kudretli 
olduklan halde, bu imkanlardan ancak ihtiyaçlan kadarıyla fay
dalanıp, fazlasmı ahirette azık olacak şekilde sarf edenlerdir. 

2. Dünyada mutlu, ahirette bedbaht olanlar: Bunlar dünya 
nimetlerine sahip olmak bakırnından güçlü kudretli ama bu im· 
kaniann hepsini dünyevi lezzetler ve bencil arzular peşinde har
cayan, dinin ikazlarına kulak asmayan, emir ve yasaklarını din-

. lemeyen kimselerdir. 

41 R. IV, s. 137: Bircan, age., s. 289: aynca :t>k. ei-Fahüri ve el-Cerr. Tdrihu'I·Fel· 
· sejeti'l·Arabiyye, C. ı. s. 253. . 
42 R. IV. s. 137: Koç, İlwô.n·ı Safli'nın Eğitim Felsefesi, ss. 123-124. 
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3. Dünyada bedbaht, ahirette mutlu olanlar: Bunlar dünya 
hayatını yokluk ve sİkıntı içerisinde geçirmelerine, bela ve mu
sibetlere maruz kalmalarına, dünya nimetlerinden mahrum ol
malarına ve ömürlerini ailelerine hizmetle geçirmelerine rağmen, 
b~ara sabır ve tevekkülle katlanıp, dinin emir ve hükümıerini 
yerine getiren kimselerdir. · · 

4 .. Hem dünyada, hem de ahirette bedba?t olarilar: Bunların, 
dünya nimetlerinden nasibi olmadığl gibi, elinin emirlerini de y~
rine getirmezler, hükümlerine uymazlar ve uyanlara da aldır
mazlar. 

Böylece İhvan, dünyev.i ve cismani hazlan, ahlaki hayır· ve 
mutluluktan ayn tutarak, bunlan, ruhun faziletiere ve asıl gaye 
olan ahiret mutluluğuna ~aşması için vasıta değ~rler olarak . 
görmüştür. Biı tavırlanyla onlar,. sırf fayda ilkesini esas alan ve 
mutlulukla hazzı aynileştiren hedonist ahhlk anlayışlannın dı
şında kalmışlardır.43 

Sufiler ve bir çok İslam filozofu gibi, elitist bir tavırla İlıvan da 
insanları genellikle wavam" ve whavas" oiı?ak ÜZere P:ti grupta ka
tegorize eder. 44 Birinciler daha çok taklitçidirler; sözün eğrisini 
doğrusundan ayıia:ınazıar; amellerin şekli yönüne önem verirler; 
varlık ve olayların ardındaki gerçeği yakalamaktan acizdirler. Ha'
vasa: gelince, onların ruhları aydınlık, kalpleri uyanıkbr; yanlış 
düşüncelerden, kötü alışkanlıklardan uzaktırlar; akli süzgeçten 
geçirmeden değişik mezheplereve çelişkili düşüncelere bağlan
mazlar; eşyanın gÜZellikleriiii varlığln kendisine değil, bunların 
yapıcısı ve yaratıcısı olan hikmetli güce bağlarlar.45 İhvan~~ 

43 R. ı. ss. 331-332; Koç, age., s. 131; ayrica bk. Çağrıcı, age., ss. 69-70; aynca 
bk. Çubukçu, İbrahim Agah, "İhvan as-Safa ve Ahlak Görüşleri", AÜİF Dergisi, 
s. 12, Ankara, 1964, ss. 48-49. 

44 en-N"ısiibüri, Ebü1-.Kasun Abdulkenm b. Hevazın el-Kuşeyrl, er·Risaletü'l·Ku
şeynji İlmi't-Tasavvuj. Tahkik. Maruf Zerik, Ali Abdulhamid Beltıi.ci, Duneşk, 
1993, s. 197,434: Hucviıi, Ali b. Osman Cülhi.bi, Keşjit'l·Mahcüb Hakikat Bü
gis~ Haz. Süleyman Uludag, (2. Baskı). İstanbul, 1996, s. 75 ,82, 129, 435, 
524, 566; İbnü1-.Axabi, Fı.ısüsu'l·Hücem Tercümesi ve Şerhi, C. 4, çev. ve şerh. 
Ahmed Avn(Konuk, Haz. Mustafa Tahralı ve Selçuk Eraydın, İstanbul, 1992, 
ss. 263-264: Gazali, İhyö.u Ulümiddin, Beyrut, 1992, s. 191; İbn Rüşd, Faslü'l
Makalji beyne'l·Hikmeti ve·ş:Şeıiati mine'l-İttisfıl. ss. 68-83. 

45 R. lll, s. 284: N. s. 158; Çağncı. age., s. 57. 
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avam ve havas ayınmı, daha açık btr şekilde, genel olarak tasav
vuf düşüncesinde de görüldüğü gibi, bab.ni bir anlayışla ibadet
leı:e dair yaptıklarİ açıklamalarda göze çarpar. Bnna göre avam 
ve cahiller güruhiınun en iyi halleri o11:1ç. namaz, tesbih, Kur'an 
okuma, sadaka verme gibi dinlerde farz veya sünnet olan, onlan 
boş ve anlamsız işlerden alıkoyan ibadetleri çokça yapmalandır. 
Buna karşılık havassın en üstün ibadetleri maddi ve. akli olayla
n, özellikle din ile ilgili gerçeklerdeki incelikleri düşünere~ bun
lardan anianılar çıkarmak, ya:İıi kısaca wtefekkür"dfu.46 

. . 

İhvan, nefsin anndınlması için· çoğu İslam filozofunun dü-
şündüğü g!bi, insanın hem din, hem de dünya meselelerinde do
yuma ulaşmasının gerekliliğini savunur. Bunun için, insanın 
gücü· ve kabiliyeti ruspetinde tevhide ulaşması, eşyanın hakikat- · 
lerini ve eVrenin sırlannı araştırması ve maddi ihtiyaçlannı ye
terince temin etmesi, bunlan yaparken de Allah'a kulluk ederek, 
Q'ndan yardım dilemesi gerekir.47 . 

Bu kapsamda İhvan, mensuplanna Rabhani bilgiye (el-Ma
artfu'r-Rabbaniyye) talip olmalan-ve meleklerin ahlakını kazan
malan yönünde ikaZlarda bulunur. 48 Nihai olarak anlaşılmakta- , 
dır ki İhvan, ideal insanı, 

şeriatın hükümlerini, peygamberlerin tavsiyelerini ve filozoflarui ir
şatlannı uygulayan, dilşmanca tutumlardan, kötü huylardan ve çir
kin davranışlardan sakınan, yanlış ve bozuk düşüncelerden uzak 
duran, cahillerden yüz çeviren, ilimler arasında fark gözetmeksizin, 
dünya ve ahirette nefsin gıdası olan felsefi, dini, egitsel, tabü ve ilahi · 
ilimlerin hepsinde bilgili olmaya çalışan kimsedir, 

şeklinde tarif eder. 49 . 

Sonuç 

İlivan-ı Safa dönemlerinde yaygın olan ·Bizantinist politikalar 
nedeniyle •. mevcut ideolojik ve siyasal konjonktürün baskılann-

46 R. III. ss. 504-505; Çagncı. O!Je .• s. 57; aynca bk. Memıh, en·Nezeô.tu'l-Môd-
diyye ji'l·Felsefeti'l·Arabiyyeti.'l-lslfımiyye, C. 2, s. 369. 

47 R. IV, s. 419; Koç, İhvö.n·ı Sajö.'nuı E§ltim Felsefesi. ss. 105-106. 
48 R. I, s. 451. 
49 R. I, s. 538; Koç, İhvö.n·ı Sajö.'nuı Eğitim Felsefesi. s. 26. 
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dan zorunlu olarak olumsuz yönde etkilendiler; bu sebeple düş
manlığı perdelernede ve hedeflerine ulaşınada seçtikleri en etki
li araç, dinsel retorik olmuştur. 

Bir ahlak felsefesi oluşturma çabası içinde olan İlıvan-ı Safa, 
seçkinci olmakla birlikte RCsôlelerfni toplumun tüm katınania
rına yaymaya gayret ederek felsefi kültürün yayılmasında etkili 
olmuşlardır. Enteresan olan onların Orta Çağ'da bu gibi eylem 
ve görüşleri sergiiemiş olmaları ve bununla birlikte X yüzyılın 

İslam dünyasında, yaklaşık bir asır süren ·kurumsallaşmış sis
tematik böyle bir felsefe cemiyetinin bulunmasıdır .. Bu durum, 
aynı zamanda İslam dünyasının bilim ve felsefe alanında katet
tiği mesafeyi de gözler önüne sermektedir. 

Selefi yaklaşımların aksine, daha liberal bir yöntem izlemek 
suretiyle din ile şeriatı birbirinden ayırarak aralarındaki farklılı
ğa dikkat çeken İlıvan için, din, emr-i i1amdir. O, insanda bir 
tatmin, Allah'a, dünya ve ahiret hallerine inanmaktır. Bundan 
dolaYı. dinde zorlama caiz değildrr. Bütün peygamberlere göre, 
.din tektir. Fakat din için, peygamber sayısınca ş.eriat vardır. Şe
riat veya dinin şeriati, ortaya konan dünyevi işlerdir ki, bunun
la insanlar arasında· din güçleniT. B un urt içiıl, iİısanliın şeriate 
tabi olmaya zorlam;ıda bir mahzur yoktur. Ancak, insanların din 
seçmeleri konusunda baskı yapılamaz. 

Akla geniş yer veren İhvan'ın, olaylara akılcı bir açıdan bak
tığı söylenebilir. Ancak, bunun doğal bir sonucu olarak din ile 
bilimi Uzlaştırniaya çalışması •. İslam ülkelerinde aynı olumlu 
tepkiler vermedi. Din ile imanı akıldan üstün tutan ehl-i hadis 
gibi öteki düşünce ekoll~ri. İlıvan-ı Safa'ya muhalif tavır takın
dılar. Yine de bu görüşler onun toplumun değişik sınıflaima ya
yılmasını önleyemedi. Sonraki yüzyıllarda bir çok akılcı filozof ve 
düşünürü etkilediği anlaşılan İlıvan-ı Safa düşüncesi İslam ül
kelerinde akılcı anlayışın temei yöntemi olarak belirginleşti. 

İhvan, bütün din, mezhep ve fırkalara karşı belli bir ~vır be
lirlemiş, bunun sonucu olarak başka diniere karşı dikkat çekici 
bir şekilde oldukça özgürlükçü ve toleranslı bir tutum sergile
miştir. Onlar dini farklılıkları, ırk, yer ve zaman gibi gelip geçici 
faktörlere bağladılar. Hatta bazı durumlarda, bu farklılıkların 
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ferdi mizaç ve karakter gibi etkenlerden kaynaklandığıru düşün
düler. Ancak, tüm bu farklılıklann hakikatın evr~nsellik ve bir
ligine etki e~edigini inandılar. 

Genel olarak İlıvan-ı Safa'nın dinle olan ilişkisi Mutezile'nin 
bakış açısıyla uyuşur görünse de, bazı noktalarda farklılaşan İlı
van için İslam'ın mevcut dinlelin en iyisi ve Hz. Muhammed'in 
(sav) peygamberlerin sonuncusu ve en mükemmeli olduğu hu
susunda hiçbir şüph~i yoktu. Bu bağlamda bütün dinleri ve 
ilimiert bir araya getirmek için çalışan İhvan, diı)de, Mutezile ve 
Şüliğe eğilimli iken, felsefede oldukça eklektik bir tavır /yapı or
taya koyar. 

Öyle anlaşılmaktadır ki, onlar bir taraftan Sünni gelenek 
içinde karşılaşılmayan bir dini tatmin teşebbüsünü gerçekleşti
rirken, diğer yandan hayatlannda ve düşüncelerinde seçkinci bir 
eği.lime de itiraz ediyorlardı. Bu bağlamda, bütün ~erden, fel
sefi ve fikri akımlardan faydalanılması gerektigme inanıyorlardı. 

İhvan. amaç1an için çoğu zaman diğer din ve felsefi ekaller
den bulduklan düş~celeri uyarlamıştır. Resdil'deki çelişkiler, 
Orla Çağ Orta Doğu düşüncesinin merkezi özellikleri ile Resd
iCin dokusunu meydana getiren bütün diğer yabancı etki ve un
surların tam anlamıyla başarilı bir bütünleşmesi olmadığını gös
termektedir. 

Kendilerinden yedi asır sorıra gelecek olan halefi Kant'ın dü
şüncesinin aksine, bilgi ile iİnan arasında güçlü bir bağ kuran 
İhvan, bilgisiz imanın hakikate ulaştıramayacağıru söyley~rek 
eğitime vurgu yapmaktadır. Ama bu eğitim, saf insan aklinın 
ürünü değil, peygamberlerin getirdiği vahiyle desteklenmiş ol
malıdır. 

Böylece İhvan, dünyevi ve cismani hazlan. ahlaki hayır ve 
mutluluktan ayırarak. ruhun faziletiere ve asıl gaye olan ahiret 
mutluluğuna ulaşması için vasıta değerler olarak _görmüştür. 
Bu tavırlarıyla onlar, sırf fayda ilkesini esas. alan ve mutlulukla 
hazzı ~ynileştlren hedonist ahlak anlayışlannın dışmda kalmış
Iardır. Dolayısıyla onlann ahlak anlayışlarını · rasyonel ahlak 
kapsamı içinde değerlendirmek mümkündür. 
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· . İlıvan-ı Safa, kutsal kitaplardaki yaratılış, Adem, şeytan, bil
gi ağacı, haşr, hesap günü, cehennem, cennet gibi bütün meta
fizik motlflerin sembol olarak alınması ve mecazi şekilde anlaşıl
ması gerektiğine inanmıştır: 

Güvenlik içinde yaşamak kaygısıyla İhvan, öğretilerint Sün
ni İslam lalıfı içinde perdelemek zorunda olduklan için her şeye 
batıni. ve zahiri yönüyle yaklaşınayı tercih ettiler. ·onıann kul
landıklan zahiri perde, Yeni-Eflatuncu ve eklektik hoşgörüleri, 
Kur'an'dan esinlenen motlflerle dokwıınuştur. Dolayısıyla İh~ 
van'ın vahyedilmiş Kur'an mesajını kabul etmedikleri söylene- · 
.mez. Risalelerinde Kur'an ayetlerine sıkça referanslarda bulu
·nan İlıvan-ı Safa, kendilerine nispet edilen İsmail,iyye akımının 
tevil anlayışına uygun olarak, zahir ve batın kelimelerinin altını 
çizmiş ve bu anlayışla Kur'an okuma.l.art'yapmıştır. 

Öyle anlaşılıyor ki, İlıvan-ı Safa, din, felsefe ve kültür saha
sında ortaya koyduğu bir anlamıyla dini/ideolojik projeyle, X. 
yüzyılın sınırlarını aşmış; din, ırk, etnik köken, ·mezhep ve kül
tür taassubunun dışın,a çıkarak dünyanın günümüzde değişik 
adlarla (küreselleşme, globalleşme ... ) isimlendirdiği, pricak ulaş
madığı hedefleri kendi çağlannda teorik olarak gerçekleştirmiş
tir. Ancak İlıvan'ın dinleri ve mezhepleri bir tür birleştirme te
şebbüsü veya iması, bir yandan özgürlükçü bir yaklaşım görü
nümünde ise de, diğer yandan insanlan ve toplumlan tek düze
liğe iteri bir totalitarizme düşme tehlikesini de potan~iyel olarak 
bünyesinde banndırmaktadır. 
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