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İlk Ansilopedik Metinler Olarak İhvân-  Safâ 
Risâleleri’nin Bilimsel ve Entelektüel Anlam

Scientific And Intellectual Meaning of Ihvân-  Safâ’s 
Treaties as First Encyclopedic Texts of Islamic Culture

Bayram Ali ÇET NKAYA*

Abstract

The Treatises, which are in contact with almost every eld of science, look like 
an encyclopedia in terms of their showing the life of thought in the period of time 
when they came into being and of their systematizing all avaible materials. The 
Treatises, which formed the rst known encyclopedia in the Islamic world, pres-
ent the Picture of the intellectual life in the tenth century, especially the aspect of 
thought. The Treatises, the rst book to collect all sub-disciplines of philosophy be-
tween two covers, are also the rst initiative with the aim of teaching community 
with the philosophic and scienti c methods.

Giri

Onuncu yüzy l n siyasal kar kl k ve da lm l na ra men, slâm dünyas , yine 
de zaman n n en önemli hegomonik gücüdür. Bu co rafyada ve bu zaman diliminde 
el-Ezher (972)1 ve sonralar  ona alternatif olarak kurulan Nizamiye Medreseleri (1066)2 

gibi nitelikli “resmi” e itim ve ö retim kurumlar n n yan nda, bizzat devlet eli ve ini-
siyati yle te ekkül etmemi  –ayn  formel yap da olmasa da- ba ka örgütlenmeler de 
bulunmaktad r. te çal mam z n konusu olan Risâleler’i (Resâil) telif eden, okuyan, 
okutan ve da tan sivil yap land rmalardan birisi de hvân-  Safâ cemiyetidir.

Adeta gizemli bir felsefe derne i eklinde faaliyetlerini sürdürmü  olan hvân-  
Safâ toplulu u, arkalar nda ya ad klar  dönemde var olan çe itli bilimlerle ilgili 52 
risâle b rakm lard r. Bu risâleler, Resâilu hvâni’s-Safâ ve Hullani’l-Vefâ ad yla günü-
müze kadar ula m lard r. 

* Prof. Dr., stanbul Üniversitesi  lahiyat Fakültesi.
1 Geni  bilgi için Bkz. K. Voller, “Ezher” mad.,  slam Ansiklopedisi, stanbul 1993, IV, 433-442. 
2  Bkz. brahim Kafeso lu, “Nizâm-ül-Mülk” mad.,  slam Ansiklopedisi, stanbul 1993, IX, 332.
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Cemiyet’in faaliyet merkezi Basra olmas na ra men, Ba dat ve M s r’da da u-
belerinin bulundu u tahmin edilmektedir. hvân-  Safâ toplulu una, ancak ahsi ve 
güvene dayal  temaslarla girilebiliyordu. Grup üyeleri genel olarak ya  durumuna 
göre tayin edilmi  olan dört dereceden olu maktayd .

Mensuplar  aras nda hiyerar ik bir derecelendirmenin oldu u toplulu un kuru-
cular n n isimleri ne zaman ve nerede ortaya ç kt klar , faaliyetlerini nerede ve hangi 
tarihlere kadar sürdürdükleri, slâm toplumunun hangi kesiminden olduklar  gibi 
hususlarda, kir tarihçileri aras nda bir i ifak söz konusu olmam t r. hvân-  Safâ 
Risâleler’inde bile topluluk mensuplar n n isimlerinin zikredilmemesi, çal malar n-
da gizlili i kendilerine ilke edinmeleri, bilimsel problemleri tart mak üzere belirli 
zamanlarda düzenledikleri toplant lara kendilerinden olmayanlar n kat lmas na izin 
vermeyen bu toplulu un gizli ve esrarl  bir yap lanma görünümünü vermektedir. 
Dolay s yla onlar n kimlikleri ve Resâ’ilü hvâni’s-Safâ yazar  veya yazarlar  hakk n-
daki kafa kar kl na sebep olmaktad r.3

3  Bkz. Ebû Hayyân et-Tevhidî, el-Mukâbesât, M s r 1929/1347, 50; Tevhidî, Kitâbu’l- mtâ ve’l-
Muânese, Ahmet Tuveylî, Tunus 1982, 172-173; el-K î, Cemâluddîn Ebu’l-Hasen Ali b. el-
Kâdî’l-E ref Yusuf, Ahbâru’l-Ulemâ bi Ahbâri’l-Hukemâ, M s r 1326, 58; Ahmet Zeki Pa a, 
“Fasl fî Resâili hvâni’s-Safâ”, Resâilu hvâni’s-Safâ ve H llâni’l-Vefâ (tashih: Hayruddin ez-
Zirikli) içinde, M s r 1347/1928, I, 23-24, 31; Zahiruddin el-Beyhakî, Tarîhu Hukemai’l- slâm, 
D ma k 1946, 35-36; M. M. Sharif, Muslim Thought: Its Origin and Achievements, Lahor 1980, 
43 (1 nolu dipnot); emsuddin Muhammed b. Mahmud e - ehrezûrî, Nüzhetu’l-Ervâh ve 
Ravdatu’l-Efrâh  Tarîhi’l-Hukemâ ve’l-Felâsife, (bas m yeri yok), 1976, II, 20; Taha Hüseyin, 
“Mukaddime”, Resâilu hvâni’s-Safâ ve H llâni’l-Vefa, (tashih: Hayruddin ez’Ziriklî) içinde, 
M s r 1347/1928, I, 9; T. J. De Boer, “ hvânnüsafa” mad.,  slam Ansiklobedisi (MEB), stanbul 
1993, 5/2, 946; De Boer, slâm’da Felsefe Tarihi, notlar ekleyerek çev: Ya ar Kutluay, Ankara 
1960, 60; Aynî, Muallimi Sâni  Farâbî, 56; Yves Marquet, “ Ikhwân al-Safâ”, The Encyclope-
dia Of Islam, London 1979, III, 1071; Hungerford, “The Arabian Brothers of Purity”, 495; 
Tâmir, Hakîkatü hvâni’s-Safâ ve Hullani’l-Vefâ, 42; Huseyin F. Al-Hamdânî, “Resâil Ikhwân 
as-Safâ in the Literature of the Ismâ’îlî Taiyibi Da’wat”, Der Islam, XXV, Berlin 1939, 283; 
M. Saeed Sheikh, Islamic Philosophy, London 1982, 32-33; Sheikh, “Ikhwân al-Safâ”, A 
Dictionary of Muslim Philosophy, Lahor 1981, 7; A. L. Tibavi, “Ikhwân As-Safâ and Their 
Rasâ’il”, The Islamic Quarterly, c. II, 1955, 29-30, 40-41; Abbas Hamdani, “The Arrangement 
of the Rasâ’il Ikhwân al-Safâ and the Problem of Interpolations”, Journal of Semitic Studies, 
XXXIX/I, Spring 1984 Manchester, 109; Ian Richard Ne on, Muslim Neoplatonists, London 
1982, 2; Isma’il Râgî Al-Faruqî, “On the Ethics of the Brethren of Purity (Ikhwân Al-Safâ 
wa Kh llan A-Wafâ) I”, Muslim World, c: 50, say : 2, 1960, 109 (1 nolu dipnot); Ismail K. 
Poonawala, “Ikhwân al Safâ”, Encyclopedia of Religion, New York 1987, VII, 93; M. Stern, 
“ New Information About The Authors of The ‘Epistles of The Sincere Brethren’”, Islamic 
Studies, c. 3, Karach  1964, 405, 412, 421; Stern, “The Authorship of The Epistles of The 
Ikhwân-as-Safâ”, Islamic Culture, c. 20, 1946, 367-369, 372; Stern, Studies in Early Ismâ’ilism, 
Leiden 1983, 155, 175; Ahmet Suphi, Furat, “ slâm Edebiyat nda Ansiklopedik Eserler”, 
slâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, stanbul 1979, 214; Henry Corbin, slâm Felsefesi Tarihi, 
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1. Risâle Yazar veya Yazarlar n n Kimli i 

hvân-  Safâ, Abbasî Devleti’nin son zamanlar na rastlayan, dinî, felsefî ve siyâsî 
çeki melerin yayg n oldu u bir dönemde, felsefî ve ilmî çal malar , dinî ve ahlâkî 
gayretleriyle birlik ve beraberlik, karde lik, yard mla ma ve dayan may  öne ç kara-
rak slâm toplumunu krî bak mdan yeniden yap land rmay  hede eyen ve eylem-
lerini gizlilik içerisinde sürdürmü  bir felsefe cemiyetidir.4 Ancak, sivil toplulu un 
hicrî IV. yüzy lda slam co rafyas nda yakla k  bir as rl k zaman diliminde varl n  
koruyarak felsefî, ilmî, kültürel çal malar yapan ve bunlar  ya ad klar  ça n insan-
lar na yaymaya çal an felsefe derne i gibi faaliyet göstermesi gerçekten ilginçtir. Bu 
görünüm, daha do rusu bu toplulu un yap p-e ikleri ve u ra lar , o dönem slam 
dünyas n n dü ünsel ve  entelektüel alanda kate i i mesafeyi göstermesi aç s ndan 
kayda de erdir. 

Bu te kilat n doktrinleri, Resâilu hvâni’s-Safâ adl  anonim olarak yaz lm  bir ek-
lektik eserde özetlenmi tir. Bu eser, kendilerinin bütün dü üncelerini ve bu dü ünce-
lerin dinî doktrinlere uygulan n  detayl  bir ekilde yans tmaktad r.5 

çev: Hüseyin Hatemi, II. bask , stanbul 1994, 249; Hüseyin Merruh, en-Nezeâtu’l-Mâddiyye 
’l-felsefeti’l-Arabiyyeti’l- slâmiyye, VIII. bask , Beyrut 1985, II, 362, 434; C. A. Kadir, “ hvân-  

Safâ”, slâm’da Bigi ve Felsefe, haz: Mustafa Arma an, stanbul 1997, 117; Geo Widengren, 
“The Gnostic Tecnical Language in The Rasâ’il Ihkwân Al-Safâ”, Actas, Leiden 1971, 182; 
smail Hakk  zmirli, “ hvân-  Safâ Felsefesi”, Sebilürre ad, say : 29 stanbul 1949, 53; Hannâ 

el-Fâhûrî - Halil el-Cerr, Târîhu’l-Felsefeti’l-Arabiyye, III. bask , Beyrut 1993, I, 224-226; Ha-
mid nayet, Ça da  slâmi Siyasî Dü ünce, çev: Yusuf Ziya, III. bask , stanbul 1995, 179; . 
Agah Çubukçu, slâm Dü ünürleri, II. bask , Ankara 1983, 32; Marquet, “Ikhwân al-Safâ”, 
DSB, New York 1981, XV, 251; zmirli, “ slâm’da Felsefe Cereyanlar  (3)”, D FM ( ubat), 
say : 14, stanbul 1930, 38-39; smail Hakk  zmirli, hvân-  Safâ Felsefesi ve  slam’da Tekâmül 
Nazariyesi, haz: Celaleddin zmirli, stanbul, 1949, 5-6; Ömer Ferruh, Tarîhu’l-Fikri’l-Arabî 
ilâ Eyyâm-i bn-i Haldûn, IV. bask , Beyrut 1983, 377-378; Ö. Ferruh, “ hvân-  Safâ”,  slam 
Dü üncesi Tarihi, çev: lhan Kutluer, Editör: M. M. erif, stanbul 1990, I, 327-329; K. Philip 
Hi i, Siyasal ve Kültürel slâm Tarihi, çev: Salih Tu , stanbul 1995, I, 570; Mustafa Ça r c , 
slâm Dü üncesinde Ahlâk, stanbul 1989, 52-53; Macit Fahri, slâm Felsefesi Tarihi, II. bask , 

çev: Kas m Turhan, stanbul 1992, 152; Enver Uysal, hvân-  Safa Felsefesinde  Tanr  ve Alem, 
stanbul 1998, 17-19; Ahmet Koç, hvân-  Safâ’n n E itim Felsefesi, stanbul 1999, 19-21; Bay-

ram Ali Çetinkaya, hvân-  Safâ’n n Dinî ve deolojik Söylemi, Ankara 2003, 15-100.
4  hvânu’s-Safâ, Resâilu hvâni’s-Safâ ve Hullâni’l-Vefâ, ne : Butros el-Bustânî, Dâru Sâd r, Bey-

rut, trz, II, 140 (Bundan sonra Resâil “R” ile gösterilecektir); Uysal, hvân-  Safâ Felsefesinde 
 Tanr  ve Alem, 24; Uysal, “ hvân-  Safâ” mad., T. D. V. . A., 1-2; Taylan, Anahatlar yla slâm 
Felsefesi Kaynaklar -Temsilcileri-Tesirleri, 148; Ferruh, Tarîhu’l-Fikri’l-Arabî ilâ Eyyâm-i bn-i 
Haldûn, 379; el-Fâhûrî - el-Cerr, Târîhu’l-Felsefeti’l-Arabiyye, I, 224, 228; Kerem – el-Yâzîcî, 
E’lâmû’l-Felsefeti’l-Arabiyye, 400, 402-403, 419.

5  Ignaz Goldziher, Klasik Arap Literatürü, çev: Azmi Yüksel, Rahmi Er, Ankara 1993, 108; 
Tevhidî, el-Mukabesât, 46; Ferruh, hvânu’s- Safâ, 19, 27.
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Risâleler’de, hvân’ n faaliyetlerinden dolay , herhangi bir ziksel iddet veya ezi-
yet çektiklerine dair bir kay t bulunmamaktad r. Zaten, Cemiyet’in üyeleri aras nda 
her gruptan insanlar vard r.6 Üyelerden bir k sm  melik, emir, vezir vb. e raf ve yö-
netici çocuklar , bir k sm  esnaf, tüccar ve sanatkar çocuklar , bir k sm  ise alim, edip, 
yazar, fukaha ve din adamlar n n çocuklar yd .7

Risâleler’de cemiyetin nitelikleri izah  gerektirmeyecek kadar aç k bir ekilde be-
lirtilir; erdemli karde ler, dost bilginler, nasihat eden yolda lar, tefekkür ehli insan-
lar, kalp gözüyle bakan, akl n nuruyla gören, nefsini ga et ve cehalet uykusundan 
uyand ran, ilimlerin güzellikleriyle mutlu ve huzurlu ya ayan, melekut âlemine yük-
selmeye muva ak olan, ne slerini ar nd rm , ebedî nimetlere hak kazanm  insanla-
r n meclisi olarak nitelendirilir.8 

Prensipleri ve propagandac  ruhu, zamanlar nda geçerli inançla pek uzla l r 
gözükmeyen hvân-  Safâ’y ,9 bn Teymiye (1263-1328) z nd kl kla suçlar ve onlar n 
amac n n slâmiyet’i y kmak oldu unu söyler.10

Abel’e göre ihvân, “ne mistiktir, ne de bir cemiyetin üyeleridir; felsefî bir anlay  temsil 
eden bir topluluktur. Bu topluluktan bize ancak, Müslüman Hind bölgelerinin baz lar nda 
canl  literatür olarak ya ayan bir tek büyük eser kalm t r.”11 O eser de slam dünyas n n 
önemli  merkezlerinde ve kütüphanelerinin bir ço unda en az bir nüshas  bulunan 
Risâleler’dir.

hvân-  Safâ Risâleler’i, yazarlar n n anlay lar  çerçevesinde haz rlanm  bir 
e itim-ö retim program  niteli indedir. Bu Risâleler’in özel yerlerde, hvân mensup-
lar  taraf ndan, belli bir disiplin içerisinde okutuldu u ve onlar n meclislerine kat la-
bilme ya n n en az on be  oldu u dikkate al n rsa, Risâleler’in muhtevas n  bugünkü 
lise ve yüksek ö retim programlar n n kar l  olarak dü ünülebilir.12

6  Ne on, Muslim Neoplatonists, 78.
7  R, IV, 165-166, 188-189; Koç, hvân-  Safâ’n n E itim Felsefesi, 29-30; Tâmir, Hakîkatü hvâni’s-

Safâ ve Hullani’l-Vefâ, 84; Farûkî - Farûkî, slâm Kültür Atlas , 334; Çubukçu, slâm Dü ünür-
leri, 33-34; brahim Agah, Çubukçu, “ hvân as-Safâ ve Ahlâk Görü leri”, AÜ FD, say : 12, 
Ankara 1964, 44; Ferruh, hvânu’s- Safâ, 29-30; Kumeyr, hvânu’s-Safâ, 10

8  R, III, 78; IV, 66; Koç, a. g. e., 7.
9  Hungerford, “The Arabian Brothers of Purity”, 495.
10  Ahmet Zeki Pa a, “Fasl fî Resâili hvâni’s-Safâ”, Resâilu hvâni’s-Safâ ve H llâni’l-Vefâ, I, 34-

35; el-Fâhûrî - el-Cerr, Târîhu’l-Felsefeti’l-Arabiyye, III. bask , Beyrut 1993, I, 226-227; Çubuk-
çu, “ hvân as-Safâ ve Ahlâk Görü leri”, 45.

11  Armand, Abel, “Basra’da hvân-el-Safâ Muammas  ve Bunun X. Yüzy lda Halifeler Devle-
tinin Sosyal Tarihi Bak m ndan Manas ”, çev: Nusret H z r, Belleten, c: XXIX, 1965.605.

12  Koç, hvân-  Safâ’n n E itim Felsefesi, stanbul 1999, 178-179; kr . Taha Hüseyin, “Mukaddi-
me”, Resâilu hvâni’s-Safâ ve H llâni’l-Vefa, I, 14.



205

Yirmibirinci Yüzy lda Yeniden Okuma, Anlama ve Alg lama

Risâleler’in okunmas n  üyelerine tavsiye eden hvân’ n13 her birinin geni  kültür-
lü birer münevver oldu u ve Risâleler’in dinden kozmolojiye, psikolojiden meta zi-

e, astronomiden matemati e kadar ansiklopedik bir mâhiyet arze i i dü ünülürse 
bu eserin, konusunda uzman ki iler taraf ndan yaz ld  tezi a rl k kazanmaktad r. 

u halde konular nda uzman ki iler taraf ndan ele al n p yaz lm , fakat Risâleler’e 
son eklini kesin olmamakla birlikte Makdisî vermi tir. Nitekim külliyâta bir bütün 
olarak bak ld nda herhangi bir üslûp fark  da dikkati çekmemektedir.14

Yüzy llar boyunca, Risâleler’i,  Mu’tezile, su ler, Hz. Ali’nin soyundan gelen imam-
lar, mam Cafer Sad k (ö.h.148) veya büyük astronom ve matematikçi el-Mecritî’nin 
(ö.1007) yaz p yazmad  konusunda tart malar süregelmi tir. Bu grup içerisinde 
bulunanlardan Mecritî ile ilgili iddalar çok olmakla birlikte, Risâleler’in onun taraf n-
dan yaz ld na dair maddî bir delil, ikna edici aklî bir kan t yoktur. Güvenilir dü ün-
ce tarihçileri hemen hemen bu konuda ortak bir noktada bulu maktad rlar.15

Hakk nda ikna edici kan tlar olmamas na ra men bu hususta kesin bir hükme 
ula t n  iddia eden Corbin’e göre, hvân-  Safâ’n n smailî nispeti hakk nda, Risâletu’l-
Câmiâ okundu u taktirde hiç üphe kalmaz. Bu inceleme ansiklopedide incelenen sorunlar n 
temelini aç a ç karmaktad r. Yerle mi  smailî gelene ine göre bu eser üç “gizli imam” n 
( mam-  mestûr) ikincisine ai ir. Bu zatlar smailîlere ad n  veren mam smail’in o lu 
Muhammed bn smail ile Fât mî Hanedan ’n n kurucusu (d. 874) Ubeydullah aras nda gelen 
imamlard r. Yedinci imamdan itibaren iîlik’in smailî ve oniki mam kollar n n birbirinden 
ayr ld klar  bilinmektedir. Burada an lan smailî imamlar n n içinde ya ad klar  gizlilik döne-
mi ile Oniki imam iîli i’nin “gaybet” dönemi, onikinci imam n gizlili i kar t r lmamal d r. 
mam ( mam smail’in torun çocu u) VIII. ve IX. yüzy llar n olgunluk derecesini göz önünde 

tutmak zorunda kalm t r. smailî gelene i, onu Risâleler’in yazar  (veya yöneticisi) olarak 

13  R, I, 361.
14  Uysal, “ hvân-  Safâ” mad., T. D. V. . A., 1; ayr ca bkz. Tevhidî, el-Mukabesât, 46; Tibavi, 

“Ikhwân As-Safâ and Their Rasâ’il”, 29; Marqet, “ Ikhwân al-Safâ”, E. I., III, 7; Sharif, Muslim 
Thought: Its Origin and Achievements, 43; Hicâb, el-Felsefetü’s-Siyasiyye nde hvâni’s-Safâ, 65.

15  el-K î, Ahbâru’l-Ulemâ bi Ahbâri’l-Hukemâ, 58; Ahmet Emin, Zuhru’l- slâm, III. bask , M s r, 
I, 149; Poonawala, “Ikhwân al Safâ”, 93; Ahmet Zeki Pa a, “Fasl fî Resâili hvâni’s-Safâ”, 
Resâilu hvâni’s-Safâ ve H llâni’l-Vefâ, 31; Al-Hamdâni, “Resâil Ikhwân as-Safâ in the Litera-
ture of the Ismâ’îlî Taiyibi Da’wat”, 281, 283; Merruh, en-Nezeâtu’l-Mâddiyye ’l-felsefeti’l-
Arabiyyeti’l- slâmiyye, II, 361-362; el-Fâhûrî - el-Cerr, Târîhu’l-Felsefeti’l-Arabiyye, I, 225; 
Atademir, “Tahlil ve Tetkikler Adel Awa: ‘ hvan al-Safâ’n n Tenkid Kafas ’”, 98; Ferruh, 
hvânu’s- Safâ, 7; el-Hamdanî, Bahsun Tarihiyyun fî Resâil-i hvâni’s-Safâ ve Akâid-i smailiyye 
he, Bombay1354/1935 (Islamic Philosophy içinde, ed: Fuad Sezgin, Frankfurt 1999, XXI), 

6-9; Tâmir, Hakîkatü hvâni’s-Safâ ve Hullani’l-Vefâ, 51-60; Cemâluddîn, Felsefetü’t-Terbiyye 
nde hvâni’s-Safâ, 31, 93; Hicâb, el-Felsefetü’s-Siyasiyye nde hvâni’s-Safâ, 69 vd.; Nasr –Amin-

razavi, An Anthology of Philosophy n Persia, II, 201.
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kabul eder. Kronolojik yönden ortaya ç kan problemi çözmek için W. Ivanow ile birlikte öyle 
denebilir: mam n döneminden beri bu eserin bir nüvesi, bir çekirde i vard r. Zaman içerisin-
de muhtevadaki geni letmeler sonucunda Resâilu hvâni’s-Safâ ortaya ç km  olmal d r.16

Sünnî yönetimlerin bu eser ve hvân kar s ndaki tutumunu Corbin, ileride biraz 
daha kapsaml  ekilde de inece imiz üzere, Halife Müstencîd’in 1150 y l nda bu ki-
tab n özel ve genel kütüphanelerdeki bütün nüshalar n n yak lmas n  emriyle hat r-
lat r. Ona göre buna ra men ansiklopedi ya am , Farsça ve ba ka dillere çevrilmi , 
bütün müslüman sufî ve dü ünürleri üzerinde büyük etkisi olmu tur.17 Bu dü ün-
celerine bir aç dan destek veren Hodgson’a göre Helenistik-tip irfana ve bilime dair 
ilk mecmualar n en popüleri olan hvân-  Safâ Risâleler’inin telif edilmesi, Bât nî ve 
muhtemelen smailî himaye alt nda gerçekle mi tir.18

Risâleler’in, çe itli sosyal tabakalarda, muhtelif ya ta, ayr  dinlerde ve mezhepler-
de, çe itli meslekten insanlara hitap e i i; felsefî ve ilmî tabirlerden ba ka Yunanca’dan 
ve di er dillerden gelme st lahlar  ihtiva eden kelimeler bak m ndan zengin bir dile 
sahip bulundu u; yazarlar n n bir veya birden fazla oldu u tezleri ileri sürülmü tür. 
Bu kirlere kar  Awa, Risâleler’in bir elden ç kmas ndan ziyade kollektif bir eser olup 
türlü toplant larda konu ulanlar n bir nevi zapt  halinde, ayr  ayr  ah slar taraf ndan 
kaleme al nm  olabilece i gibi, üslûp birli i ve materyalin bir cinsten olu u bak -
m ndan da yazma i inin bir ki iye ait olmas n , eserin ifadesindeki zenginlik, çe itlilik 
bak m ndan reddetmekte; materyalin bir cinsten olu unun zihniyet birli inden ileri geldi i 
kanaatiyle her bölümde uzman kimselere ba vuruldu unu savunmaktad r.19

hvân’ , smailî harekete ba layan teze kar  da aç k cephe alan Awa, Risâleler’i 
imamlardan birisinin gizli yazd  tezini bilhassa hvân’ n belli bir kimsenin imam n 
savunmas n  üzerine almaktan çok uzak olarak, dostlu un zaferini, insanlar aras nda 
sulha ve selametin iadesini, insan ruhunun selametini, biricik ilim ve fazilet yoluyla gerçek-
le tirmek gayesiyle reddetmektedir. O bu husustaki tezlerini öyle sürdürür: “Her ne 
kadar Câmia risâlesinde bulunan adedî mukayeselerin bütün smailî muharrerat ndan tevsi’ 
edilmesinden hvân ve smailîler aras nda sade bir ba  de il, bu ba n çok s k  oldu unu ifade 
edenler varsa da kelimeler ve cümleler aras ndaki benzerlik ve i tiraklerden men e ve doktrin 

16  Corbin, slâm Felsefesi Tarihi, 252-253.
17  Corbin, slâm Felsefesi Tarihi, 252-253; Stern, “The Authorship of The Epistles of The Ikhwân-

as-Safâ”, 367-368; Tibavi, “Ikhwân As-Safâ and Their Rasâ’il”, 39-40; Yahya Huveydî, Tari-
hu Felsefeti’l- slâm, Kahire 1965, 127; Sheikh, Islamic Philosophy, 35.

18  Hodgson, slâm’ n Serüveni, I, 348; Merruh, en-Nezeâtu’l-Mâddiyye ’l-felsefeti’l-Arabiyyeti’l-
slâmiyye, II, 434.

19  Abel, “Basra’da hvân-el-Safâ Muammas  ve Bunun X. Yüzy lda Halifeler Devletinin Sos-
yal Tarihi Bak m ndan Manas ”, 99; Hicâb, el-Felsefetü’s-Siyasiyye nde hvâni’s-Safâ, 65.
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i tiraklerine ve birliklerine gidilemeyece i muhakkakt r.” Awa, bunda hakl  olarak srar 
etmekte ve bizzat metinleri inceleyerek smailîler’le olan ayr l klar  belirtmektedir.20

u halde, çok farkl  ki iye atfedilmesine ra men Risâleler’in müellif veya müellif-
lerinin hvân oldu u kesin gibidir. Bununla birlikte hvân-  Safâ grubunu olu turan-
lar n, kimliklerini sakl  tutmada büyük oranda ba ar l  olduklar  söylenebilir. Fakat 
373/983’lerde onlar hakk nda Ebû Hayyân’a (930-1023) soruldu unda belki de rasgele 
u be inin ismini if a etmi tir: Ebû Süleyman Muhammed b. Ma’ er el-Bustî (ki bu ah s 

el-Makdisî (el-Mukaddesî) ad yla tan n r), Ebu’l-Hasen Ali b. Hârûn ez-Zencânî, Ebû 
Ahmed Muhammed el-Mihrecânî (veya Nehrcûri), el-Avfî (Avlî)21 ad nda biri ve ünlü 
Zeyd b. Rufâa (ö.h. 400).22 Toplulu un ortaya ç k  konusunda kesin bilgi olmamakla 

20  Atademir, “Tahlil ve Tetkikler Adel Awa: ‘ hvan al-Safâ’n n Tenkid Kafas ’”, 99.
21  Bu ismin yaz l nda tam bir kir birli i bulunmamaktad r. Kaynaklarda bu isim Avfî, Avlî, 

Arfî, Avkî gibi farl  ekillerde geçmektedir. Bkz. el-K î, Ahbâru’l-Ulemâ bi Ahbâri’l-Hukemâ, 
M s r 1326, 59; Muhammed shak bn Nedîm, el-Fihrist, tah: Abbâs Osman, Doha 1985, 536; 
Ahmed Emin, Zuhru’l- slâm, I, 143; Selim el-Cundî, “Ebû’l-Alâ el-Maarrî ve hvânu’s-Safâ”, 
Mecellâtü’l-Mecmau’l- lmî’l-Arabî, say : 16, Damascus 1941, 346, 1nolu dipnot (Islamic Philo-
sophy içinde, ed: Fuad Sezgin, Frankfurt 1999, XXI, 205); Nâdiye Cemâluddîn, Felsefetü’t-
Terbiyye nde hvâni’s-Safâ, Kahire 1983, 100.

22  Tevhidî, el- mtâ ve’l-Muânese, 172; el-K î, Ahbâru’l-Ulemâ bi Ahbâri’l-Hukemâ, 59; ehrezurî, 
Nuzhetu’l-Ervâh ve Ravdatu’l-Efrâh fî Tarihi’l-Hukemâ ve’l-Felâsife, II, 20; Zahiruddîn el-Beyhâkî, 
Tarîhu Hukemai’l- slâm, D ma k 1946, 35-36; Katip Çelebi, Ke f el-Zunûn, II. bask , stanbul 
1971, I, 902; Tibavi, “Ikhwân As-Safâ and Their Rasâ’il”, The Islamic Quarterly, 30, 40-41; z-
mirli, . Hakk , hvân-  Safâ Felsefesi ve  slam’da Tekâmül Nazariyesi, haz: Celaleddin zmirli, 
stanbul, 1949, 5-6; Ahmet Zeki Pa a, “Fasl fî Resâili hvâni’s-Safâ”, Resâilu hvâni’s-Safâ ve 

H llâni’l-Vefâ, I, 17, 23-24; Stern, “New Information About The Authors of The ‘Epistles of The 
Sincere Brethren’”, 405; De Boer, “ hvânnüSafâ” mad.,  slam Ansiklobedisi (MEB), stanbul 
1993, 5/2, 946; De Boer, slâm’da Felsefe Tarihi, 60; Nasr, slâm Kozmoloji Ö retilerine Giri , 
çev: Nazife i man, 36; el-Fâhûrî - el-Cer, Târîhu’l-Felsefeti’l-Arabiyye, I, 226; Fahri, slâm Fel-
sefesi Tarihi, 152; Corbin, slâm Felsefesi Tarihi, 249; Farûkî - Farûkî, slâm Kültür Atlas , 334; 
smail Hakk  zmirli, “ slâm’da Felsefe Cereyanlar  (3)”, D FM ( ubat), say : 14, stanbul 

1930, 39; zmirli, “ hvân-  Safâ Felsefesi”, 53; Sharif, Muslim Thought: Its Origin and Achieve-
ments, 43 (1 nolu dipnot); Ferruh, Ömer A, “ hvân-  Safâ”,  slam Dü üncesi Tarihi, çev: lhan 
Kutluer, Editör: M. M. erif, stanbul 1990, I, 327); Al-Hamdânî, “Resâil Ikhwân as-Safâ in 
the Literature of the Ismâ’îlî Taiyibi Da’wat”, 283; C. A. Kadir, “ hvân-  Safâ”, slâm’da Bigi 
ve Felsefe, haz: Mustafa Arma an, stanbul 1997, 117; Mehmet Bayrakdar, slâm’da Evrimci 
Yarat l  Teorisi, II. bask , Ankara 2001, 68; Marqet, “Ikhwân al-Safâ”, E. I., 1071; . Agah Çu-
bukçu, slâm Dü ünürleri, II. bask , Ankara 1983, 32; Ahmet Suphi Furat, “ slâm Edebiyat nda 
Ansiklopedik Eserler”, slâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, stanbul 1979, 214; Yves Marquet, 
“Ikhwân al-Safâ”, DSB, New York 1981, XV, 251; Sheikh, Islamic Philosophy, 33; Stern, Stu-
dies in Early Ismâ’ilism, 155; Merruh, en-Nezeâtu’l-Mâddiyye ’l-felsefeti’l-Arabiyyeti’l- slâmiyye, 
362; Cemâluddîn, Felsefetü’t-Terbiyye nde hvâni’s-Safâ, 88; Hicâb, el-Felsefetü’s-Siyasiyye nde 
hvâni’s-Safâ, M s r 1982, 64; Uysal, “ hvân-  Safâ” mad., T. D. V. . A., 1.
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beraber Beyhakî (1100-1170) ve ehrezûrî’nin (öl. 1250) ifadelerinden, bu be  ismin ger-
çek sözleri Makdisî’ye ait olan hvân-  Safâ Risâleler’ini yazan bilginler grubu oldu u 
anla lmaktad r.23 Bu durumda, Makdisî d ndaki dört ismin topluluktaki fonksiyo-
nunun Makdisî’nin yazd  risâleleri istinsah edip çe itli bölgelere ula t rmak, yaz m 
için bilgi toplamak, periyodik olarak toplulu un kendine has faaliyetlerini konu mak, 
düzenlenen toplant lar  organize etmek vb. faaliyetler olabilece i akla gelmektedir.24 

lginçtir ki ehristânî (1076-1153), eserinde slâm lozo ar  hakk nda bilgi verirken Ebû 
Süleyman Sicistânî’den hemen sonra Makdisî’yi (Mukaddesî) zikreder.25

Baz  ça da  ara t rmac lar, slâm Ansiklopedicileri denen hvân-  Saf”â cemiye-
tinin ba kan n n Zeyd b. Rufâa, sekreterinin ise Ebû Süleyman26 oldu unu ileri sürer-
ken; Stern, smailî sayd  Zencânî’yi hvân’ n ba kanlar ndan ve önde gelenlerinden 
birisi olarak kabul eder.27

Öyle görülüyor ki, Resâil’in yazar  ve yazarlar  kaleme al nmalar ndan günümü-
ze gelinceye kadar meçhul kald  gibi, bundan sonra da ara t rmac lar n tart ma 
konular ndan biri olarak kalmaya devam edecektir. 

Müelli  hususu tam bir kesinli e kavu mam  olan Risâleler ile ilgili di er bir 
müphemlikte, onlar n ne zaman telif edildi i meselesidir.

2. Risâleler’in Yaz l  Tarihi 

Risâleler’in derlenip kaleme al nd  tarih olarak, genellikle onuncu asr n28 ortala-
r  gösterilmektedir. Rivayetlerin farkl l na ra men, bu asr n sonlar na do ru yayg n 

23  Beyhâkî, Tarîhu Hukemai’l- slâm, 35-36; ehrezûrî, Nüzhetü’l-Ervâh ve Ravdatu’l-Efrâh fî 
Tarîhi’l-Hukemâ ve’l-Felâsife, II, 20.

24  Uysal, hvân-  Safâ Felsefesinde  Tanr  ve Alem, 18-19; ayr ca bkz. Ebû’l-Feth Muhammed b. 
Abdülkerim e - ehristânî, el-Milel ve’n-Nihal (I-III), tas: Muhammed Fehmi Muhammed, II. 
bask , Beyrut 1996, III, 510 (1 nolu dipnot); Emin, Zuhru’l- slâm, I, 148; Uysal, “ hvân-  Safâ” 
mad., T. D. V. . A., 1; Tibavi, “Ikhwân As-Safâ and Their Rasâ’il”, 29; Hicâb, el-Felsefetü’s-
Siyasiyye nde hvâni’s-Safâ, 65; hvân’ n kimli i ve cemiyetin isimleri bilinenler ile ilgili tar-
t malar için bkz. Marqet, “ Ikhwân al-Safâ”, E. I., 1071; Koç, hvân-  Safâ’n n E itim Felsefesi, 
19-21; Ça r c , slâm Dü üncesinde Ahlâk, 52-53; Marquet, “Ikhwân al-Safâ”, 251. 

25  ehristânî, el-Milel ve’n-Nihal (I-III), III, 510.
26  Hasan ahin, slâm Felsefesi Tarihi Dersleri, Ankara 2000, 72; Ahmet Zeki Pa a, “Fasl fî Resâili 

hvâni’s-Safâ”, Resâilu hvâni’s-Safâ ve H llâni’l-Vefâ, I, 38; Stern, Studies in Early Ismâ’ilism, 
155; Cemâluddîn, Felsefetü’t-Terbiyye nde hvâni’s-Safâ, 99; el-Cundî, “Ebû’l-Alâ el-Maarrî 
ve hvânu’s-Safâ”, Mecellâtü’l-Mecmau’l- lmî’l-Arabî, 346; Taylan, Anahatlar yla slâm Felsefe-
si Kaynaklar -Temsilcileri-Tesirleri, 149.

27  Stern, “ New Information About The Authors of The ‘Epistles of The Sincere Brethren’”, 
410, 412.

28  Nasr – Aminrazavi, An Anthology of Philosophy n Persia, II, 4.



209

Yirmibirinci Yüzy lda Yeniden Okuma, Anlama ve Alg lama

bir ekilde okunan29 hemen hemen her  bilim dal na temas eden Risâleler, ortaya ç kt  

ça n kir hayat n  göstermesi ve mevcut malzemeyi sistematize etmesi bak m ndan 

bir ansiklopedi hüviyetindedir. 30

Bu Risâleler, ço u grubun üyesi olmama ihtimali bulunan çe itli yazarlar n i -

birli inin bir ürünüdür. Bu derleme i i, uzun zaman devam etmi  olmal d r, ancak 

373/983’lerde Risâleler’in hiç de ilse iki nüshas n n tamamen haz rlanm  olmas  

gerekiyor.31

O halde bu birlik nerede kurulmu  ve Risâleler nerede yaz lm t r? Eskiden beri 

bu yer Ba dat diye kabul ediliyordu. Son zamanlarda bu sorunun cevab  hakk n-

da oryantalistler aras nda yeni ara t rmalar ortaya ç kt . Massignon (1883-1962) ve 

Dietrice (1821-1903) bu yer sorusu üzerinde durdular. Casanova, Journal Asiatique’de 

yay nlad  bir tetkikte Risâleler’de geçen zodiaque takvimine göre bunlar n yaz -

l  tarihini 1047 ve yerini de M s r olarak tespit ediyor.32 Risâleler’in ihtiva e i i 

Arapça ve Acemce iirlerinden birinin sahibinin Arap âiri bnü’r-Rumî (h.282-

317) olmas ndan Risâleler’in yaz l  tarihinin bu tarihler aras na yerle tirilebilece i 

(Masssignon); eserde sözü edilen astronomik hâdiselere yap lan telmihlerden ad  

geçen bir hâdisenin zuhurunun 439 y l na rastlad  ileri sürülerek tarihinin daha 

sonralara ait oldu u (Casanova)33 ve nihayet 334 (Yuhanna Kumeyr)34 veya 334-

373 aras nda yerle tirilece ine (O’leary, Tibavî)35 dair iddialara cevap olarak Awa, 

hvân-  Safâ cemiyetinin te ekkülünün yava  ve tedricî oldu unu; servet, diyanet, 

29  Koç, hvân-  Safâ’n n E itim Felsefesi, 41; Al-Hamdânî, “Resâil Ikhwân as-Safâ in the Litera-
ture of the Ismâ’îlî Taiyibi Da’wat”, 282, 291.

30  Koç, hvân-  Safâ’n n E itim Felsefesi, 44; Sheikh, Islamic Philosophy, 33.
31  Ferruh, “ hvân-  Safâ”,  slam Dü üncesi Tarihi, I, 328.
32  Bkz. M. Casanova, “Une Date Astronomique Dans Les Epites Des Ikhwan-as-Safâ”, Journel 

asiatique, Janvier, 1915, 7; Ülken, slâm Felsefesi Kaynaklar  ve Etkileri, 42. Risâlelerin yaz l  
tarihleri ve yay mlanmas  ile ilgili tart malar için bkz. Al-Hamdânî, “Resâil Ikhwân as-Safâ 
in the Literature of the Ismâ’îlî Taiyibi Da’wat”, 282; Stern, “The Authorship of The Epist-
les of The Ikhwân-as-Safâ”, 367; Ne on, Muslim Neoplatonists, 4; Tibavi, “Ikhwân As-Safâ 
and Their Rasâ’il”, 30-32, 35; Hamdani, “The Arrangement of the Rasâ’il Ikhwân al-Safâ and 
the Problem of Interpolations”, 98-100, 103-104, 106-107, 110; Ne on, “Brotherhood Versus 
Imâmate: Ikhwân al-Safâ and the Ismâ’ lis”, 253; Levis, Ha î îler Ortaça  slâm Dünyas nda 
Terörizm ve Siyaset, 25; F. W. Zimmerman, “ Yves Marquet”, BSOAS, 38 c. 1975 (Hertford), 
149; Marqet, “ Ikhwân al-Safâ”, E. I., III, 1073; Marquet, “Ikhwân al-Safâ”, DSB, XV, 251.

33  Casanova, a. g. m.,7.
34  Kumeyr, hvânu’s-Safâ, 5.
35  O’leary, slâm Dü üncesi ve Tarihteki Yeri, 105.
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adalet ve kriyat bak m ndan tezatlarla ve buhranlarla dolu olan Abbasîlere kar  
reaksiyon olarak do du unu söyler.36

Risâleler’in yaz l  tarihine ba ka vecheden bakan, –daha do rusu onlar  smailî 
külliyât olarak de erlendiren- Kuzey Afrika kökenli ça da  yazara göre, smailî tari-
hinin kapal  fetret devrinde, üç gizli imam n fetreti vard r: Muhammed b. smail, o lu 
Abdullah ve bu sonuncusunun o lu Ahmed. Meymun el-Kuddâh, o lu Abdullah ve 
bu felsefe ile ilgili eserler ve kitaplar yazan mezhebin di er üyelerinin öncülü ünde 
smailî doktrinin temelleri at lm t r. Bu ba lamda, hvân-  Safâ Risâleler’inin bizzat 

bu devirde, yani Abdullah b. Muhammed ve o lu Ahmed’in imameti devirlerinde 
yaz ld n  zikretmek yeterlidir.37

hvân-  Safâ’n n Risâleler’i, Kur’an da  dahil olmak üzere, dinî metinlerin zahirî 
anlam n n ötesine geçme ve felsefeyi, bu amac n gerçekle tirilmesi için birinci dere-
cede bir araç olarak benimsemeye duyulan ihtiyac  aç kça ortaya ç karm  oldu. Öte 
yandan, gizli güçlere inanmalar  ve onlar n etkisi alt nda kalmalar  (okkültizm), slâm 
imparatorlu unun Bat  (Sünnî) kanad  ile Do u ( îî) kanad  aras ndaki siyâsî ve dinî 
çat malar en gergin bir noktaya ula t  bir dönemde, bu okkültizm, politik etkiler ve 
takiyyeye ba vurularak umumu bunu bilmekten korumak arzusu ile k smen harekete 
geçirilmi tir. Bununla birlikte, felsefî bak  aç s  itibariyle Risâleler’i karakterize eden 
ey, yazarlar n n benimsedi i popüler yöntem ile  teknik terminolojiyi kullanmaktan, 

ya da anla lmas  güç veya soyut kavramlarla konu maktan sak nmalar  idi. Tüm 
bunlar n ötesinde, onlar hakikatin birli ine olan sadakatlerini ve inançlar n  herkese 
aç klam lar. Yine onlar, vicdan sahibi ara t r c n n, dinî olsun olmas n hiçbir ilimden 
uzak durmamak, hiçbir kitab  küçük görmemek, aksine, ister ran, Hint ister  Yahudi 
veya  H ristiyan, ister di erleri olsun bütün bilimsel ve dinî kaynaklar  kucaklama gibi 
bir görevi oldu una dair dü üncelerini ilan etmek hususunda hiçbir tepki ve ele -
tiriden çekinmemi lerdir. Bununla beraber, Risâleler’in sistematik felsefî denemeler 
olarak büyük ölçüde kendi de erlerini azaltan net bir eklektik ve airâne vasfa sahip 
olduklar  inkar edilemez bir husustur.38

Müslüman Hind bölgelerinin baz lar nda canl  literatür olarak ya ayan bu bü-
yük eseri (Resâil), Abel, ilk defa Kalküta’da temin e i ini anlat r. O, eserin bu bask s  

36  Atademir, “Tahlil ve Tetkikler Adel Awa: ‘ hvan al-Safâ’n n Tenkid Kafas ’”, 98; Tibavi, 
“Ikhwân As-Safâ and Their Rasâ’il”, 30; Davidson, Thomas “The Brothers of Sincerity”, Inter-
national Journal of Ethics, Philadelphia 1898 (Islamic Philosophy içinde, ed: Fuad Sezgin, Frank-
furt 1999, XXI), 7; Tâmir, Hakîkatü hvâni’s-Safâ ve Hullani’l-Vefâ, 68; Kumeyr, hvânu’s-Safâ, 11.

37  Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap- slâm Kültürünün Ak l Yap s , çev: B. Köro lu, H. Hacak, 
E. Demirli, II. bask , stanbul 2000, 425.

38  Fahri, slâm Felsefesi, Kelâm  ve Tasavvufuna Giri , 82 vd.
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hakk nda u izlenimlerini aktar r: “Eser, canl  bir karakteri muhafaza e i ine tan k olan 
ta  bask s , ve Hindçe kenar notlar yla popüler bir  metin halindeydi.” Abel’e göre, XVII. 
yüzy ldan kalma çok güzel bir el yazmas n  ilk ayd nl a ç karan, ünlü Frans z oryan-
talist, Sylvestre de Sacy’dir. Kendisi eserin k smî bir tercüme ve yorumunu yapt , bir 
k sm n  yay mlad  ve onu, College de France’deki ö retiminin konular ndan biri ha-
line getirdi. Sacy, Frans z ihtilalinin savunucular ndan oldu u için, eserdeki hürriyet 

kirlerinden dolay , onu ortaya ç karmaktan daha da büyük bir haz duydu.39

Hind’den  Avrupa’ya kadar bir çok  bilim adam  ve ara t rmac ya konu olan bu 
külliyât n, kaç risâleden olu tu u hususu da gere inden fazla büyütülecek kadar ol-
masa da bir problem olarak kesin çözüme kavu turulamam t r. 

3. Risâleler’in Say s

Resâil’in say s  hakk nda çok farkl  dü ünceler ileri sürülmü tür. Bunlardan bi-
risi de, Tâmir’in dedi i gibi, hvân’ n smailî mezhebinin f khî esaslar n  ve inanç 
hükümlerinin ihtiva eden ve mezhebin en güvenilir ve do ru kaynaklar ndan olan 
Deâimu’l- slâm adl  eserin yazar  Abdullah b. Muhammed’in (ö. h. 265) isimlerinde 
geçen har erin say sal de erlerinin toplam n n 52 olmas , Risâleler’in say s na uygun 
oldu u iddias d r:

Abdullah b. Muhammed= Ayn be de elif lam lam he be nun mim ha mim de

           52=    7     2   4    1     3      3    5   2     5       4     8     4     440

Risâleler’in say s , bizzat Risâleler’in bir tak m yerlerinde 51 olarak geçmesine41 

ra men, baz  yerlerde 52 eklinde42 verilmektedir. Risâleler’in özeti niteli indeki er-
Risâletü’l-Câmia’n n 51 say s n n d nda tutuldu u bizzat hvân taraf ndan belirtilir.43 

Problemin, Resâil’in ba nda, Risâleler’in k saca içeri ini özetleyen 27 sayfal k Fihrist’in 
bazen 52’ye dahil edilmesi, bazen de bunun d nda tutulmu  olabilece inden kay-
nakland  akla gelmektedir.44

Ancak, ba nda 52. Risâle olarak takdim edilmesine ra men, son risâlenin içinde 
onun 51. ve son risâle oldu u belirtilir.45 Bu da Risâleler’in ba ndaki say lar n sonradan, 

39  Abel, “Basra’da hvân-el-Safâ Muammas  ve Bunun X. Yüzy lda Halifeler Devletinin Sos-
yal Tarihi Bak m ndan Manas ”, 605.

40  Tâmir, Hakîkatü hvâni’s-Safâ ve Hullani’l-Vefâ, 15; Abdullah b. Abdullah’a atfedilmesi ilgili 
olarak bkz. Cemâluddîn, Felsefetü’t-Terbiyye nde hvâni’s-Safâ, 93-94.

41  R, I, 282, 361; III, 29, 408; 538; IV, 64, 172, 186, 250, 282-284.
42  R, I, 21, 43, 77, 52.
43  R, IV, 250.
44  Uysal, hvân-  Safâ Felsefesinde  Tanr  ve Alem, 28, (41 nolu dipnot).
45  R, IV, 283-284.
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ba kalar  taraf ndan verilmi  oldu unu ihtimalini dü ündürür. Dolay s yla Fihrist’le 
birlikte Risâleler’in say s  52 olur.46 Resâil’in son risâlesinde bir yerde Fihrist’ten bahse-
dilirken47 akabinde “51. ve son risâle” denmesi 48de Risâleler’in say s n hristle birlikte 
52 oldu u tezini güçlendirmektedir.

Risâlelerin say s  5249 olarak benimseyen De Boer, bunu öyle izah eder; ba  ta-
ra aki Fihrist’i ile Birinci Risâle’nin sonundaki hatimeye uygun olarak ne redilen 
Bombay bask s nda da 52 risâle vard r. Fakat 4. k sm n son risâlelerinde, yaln z 51 
adet risâleden bahsedilmektedir.50 De Boer’e göre bugün Risâleler hakk nda sarih bir 
bilgi edinmemiz mümkün olam yor. Çünkü hvân-  Safâ anla lmaz bir ifade kul-
lanm t r. Risâleler’deki hikaye ve f kralar hiç de ilse tespit edilen halleri ile VIII. ve 
IX. yüzy l edebiyat ndan al nm t r. Onlar n felsefî temâyülleri, kadîm Yunan, ran 
ve Hind hikmetinin eski mütercim ve derlemecilerinin felsefî telakkileri ile birdir. 
Hermes, Fisagor (M.Ö. 572-497), Sokrat (M.Ö. 469-399) ile E atun’un (M.Ö. 427-347) 
s k s k zikri geçmekte,  Aristo (M.Ö. 384-322) ise daha mûteber say lmaktad r.51  Aristo 
“mant kç ” ve ayr ca, Plotinus’un (203-270) Theologie’sinin ve Kitabû’l-Tu ah’ n mü-
elli  olarak belirtilir.52 hvân-  Safâ Risâleler’inde,  Kindî’nin kabul edip benimsedi i 
Aristoculu a, nisbeten daha saf ve daha kâmil bir felsefenin izlerine rastlanmak-
tad r. Onlara hâkim olan zihniyeti göstermek bak m ndan u nokta dikkate de er-
dir; Risâleler’de,  Kindî (796-866) ad  geçmemekte, halbuki onun sisteminden ayr l-
m  olan talebesi, me hur astronomcu bn Ma’ er Cafer b. Muhammed (ö. 885)53 ad  
geçmektedir.54 Bununla beraber, üphesiz  Kindî ve onun okulu ile edebî münasebet 
imkanlar  gözden uzak tutulmu  de ildir. Ortaça ’da yap lan Latince tercümesine 
bak l rsa Onüçüncü Risâle’nin müelli  “Mahometh discipulus Alquindi”dir.55

Hitâbet üslûbu ile yaz lm , bir çok tekrarlar ile dolu olan Risâleler, bir ilimler 
ansiklopedisine benzemektedir. Birinci k s mdaki 14 risâle, riyazî ve mant k ilimler; 
ikinci k sm n 17 risâlesi, tabiî ilimler; üçüncü k sm n 10 Resâil’i psikolojik ve akli ilim-
ler; nihayet son k sm n 11 Resâil’i de ilahiyat, tasavvuf, astroloji ve sihirden bahseder. 

46  Uysal, hvân-  Safâ Felsefesinde  Tanr  ve Alem, 28 (42 nolu dipnot).
47  R, IV, 283.
48  R, IV, 284.
49  Bkz. er-Risâletü’l-Câmia, 301, 303.
50  R, IV, 284.
51  R, I, 138, 226; II, 42; IV, 287.
52  R, IV, 271.
53  De Boer, “Ebu Ma’ er” diye zikretmi , Risâleler’de ise “ bn Ma’ er …” eklinde geçmekte-

dir. Bkz. R, IV, 288.
54 Bkz. R, IV, 288.
55  De Boer, “ hvânnüsafâ” mad.,  slam Ansiklobedisi (MEB), 5/2, 946-947.



213

Yirmibirinci Yüzy lda Yeniden Okuma, Anlama ve Alg lama

Dördüncü k sm n bir risâlesinde (bütün serinin 45. Risâlesi), birli in  mahiyet ve te -
kilat ndan da malumat sunmaktad r.56

slâmî çevrelerde meydana gelen baz  metinler, eski Yunan’ n her say n n özelli-
ine ili kin ara t rmalar yapan ve bilgi veren baz  kaynaklar na dayanmaktad r. Bu 

ansiklopedinin Fisagor say  bilgisine önemli bir yer vermi  oldu u da göz önünde tutulursa, 
diyor Corbin, 51. incelemeyi kapsam na alm  olmas  tesadüf de ildir (17X3=51). Bunlardan 
17’si “ zik” konusundad r ve 17 rakam n n  Yahudi “irfan” nda belirli bir önemi vard r. Ayr ca 
11 rakam  Mu re’nin iî irfân bilgisince mam Mehdî’nin zuhur edece i günde, ölmü  olan-
lardan kald r lacak olan kimselerin de say s d r. Bunlardan herbirine ism-i a’zâm  meydana 
getiren onyedi har en bir harf verilecektir. Ayn-Mîm-Sîn denizinde feyz alan 51 seçkin ârif, 
Fisagor Okulu’nun Do u’daki merkezi olan Sabiî ehri Harran’ n kap lar nda nöbe edirler.57

hvân-  Safâ’da, Câbir b. Hayyân’da (721-815) oldu u gibi mîzân ilkesini  meta zik 
bir ilke derecesine yüceltme e ilimi vard r. Her felsefe ve her ilim, bu telakkî gere ince 
bir ölçektir, mîzând r. Sonuç olarak mîzân (say -dü üncelerin mü âhedesi) felsefeye 
üstün olan bir yöntemdir ve felsefe kapsam na giren her hususa da üstündür. Ayn  
ekilde, Basra hvân’  kat nda da her  bilim ve  teknik dal n n “mîzân”  vard r ve Yüce 

Mîzân Kur’an’da 21.  surenin 47. ayetinde k yamet günü mizan  olarak zikredilendir. 
Mîzân terimi böylece özellikle iî ve smailî anlam n  bulmu  olmaktad r. Burada “do -

56  De Boer, agm., 5/2, 947; ayr ca bkz. Tevhidî, el-Mukabesât, 46; el-K î, Ahbâru’l-Ulemâ bi 
Ahbâri’l-Hukemâ, 58; Katip Çelebi, Ke f el-Zunûn, II. bask , stanbul 1971, I, 902; Ahmet Zeki 
Pa a, “Fasl fî Resâili hvâni’s-Safâ”, Resâilu hvâni’s-Safâ ve H llâni’l-Vefâ, I, 34; ehrezurî, 
Nuzhetu’l-Ervâh ve Ravdatu’l-Efrâh fî Tarihi’l-Hukemâ ve’l-Felâsife, II, 20; Ne on, Muslim 
Neoplatonists, 2; Al-Hamdânî, “Resâil Ikhwân as-Safâ in the Literature of the Ismâ’îlî Ta-
iyibi Da’wat”, 291; Ferruh, Tarîhu’l-Fikri’l-Arabî ilâ Eyyâm-i bn-i Haldûn, 382-383; Corbin, 
slâm Felsefesi Tarihi, 249-250; Marqet, “ Ikhwân al-Safâ”, E. I., III, 1073; Fahri, slâm Felse-

fesi, Kelâm  ve Tasavvufuna Giri , 78; Ülken, slâm Felsefesi Kaynaklar ve Etkileri, 42; zmirli, 
“ slâm’da Felsefe Cereyanlar  (3)”, 39-40; Çubukçu, “ hvân as-Safâ ve Ahlâk Görü leri”, 43 
; Furat, “ slâm Edebiyat nda Ansiklopedik Eserler”, 214; Ne on, Muslim Neoplatonists, 52; 
Filiz, “ hvân-  Safâ Felsefesinde nsan”, 24; Çetinkaya, zmirli smail Hakk  Hayat , Eserleri, 
Görü leri, 116; Levis, Ha î îler Ortaça  slâm Dünyas nda Terörizm ve Siyaset, 25; Sheikh, Isla-
mic Philosophy, 35; Atademir, “Tahlil ve Tetkikler Adel Awa: ‘ hvan al-Safâ’n n Tenkid Ka-
fas ’”, 96; Ferruh, hvânu’s- Safâ, 36-37; Levonian, Lootfy, “The Ikhwân al-Safâ and Christ”, 
The Moslem World, Harford 1945 (Islamic Philosophy içinde, ed: Fuad Sezgin, Frankfurt 
1999, XXI), 27; Abdüllatif Tibavî, “Some Educational Terms in the Rasâil Ikhwân as-Safâ”, 
The Islamic Quarterly, London 1959, 56 (I. P. içinde, ed: Fuad Sezgin, c. XXI, Franfurt 1999, 
272); Abdülemîr emseddin, el-Felsefetü’l-Terbeviyye nde hvân-  Safâ min H lâl-i D râsetihim, 
Beyrut 1988, 25-26, 71; Cemâluddîn, Felsefetü’t-Terbiyye nde hvâni’s-Safâ, 20, 29, 127; Hicâb, 
el-Felsefetü’s-Siyasiyye nde hvâni’s-Safâ, 80; Kumeyr, hvânu’s-Safâ, II. bask , Beyrut 1986, 
19-20; Nasr – Aminrazavi, An Anthology of Philosophy n Persia, II, 201

57  Corbin, slâm Felsefesi Tarihi, 250-251.
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ru ölçek” söz konusudur. (17 sra, 35; 26 uarâ, 182). Bununla denge ve “adl” (adalet) 
kasdedilir ve k yamet imam  yeryüzünde “adl”i sa layaca na göre, bu “adl” n felsefî 
ve dinî anlam  vard r ki hvân, bu imam n zuhurunu imanla beklemektedirler.58

Di er ça da  ara t rmac  Nasr da, belki de içinden geldi i kültürün etkisiyle 
iîler aras nda üç ile onyedinin çarp m ndan meydana gelen 51 say n n önemine dik-

kat çeker. Çünkü bu rakam Ali b. Ebî Tâlib’in günlük namazlar n n rekat say s d r. 
Daha sonradan eklenen t ls m ve büyü ile ilgili son bölüm hariç, Risâleler 17’nin 3 kat  
olan 51 risâleden olu maktad r. Özellikle, tabiî bilimlerle ilgili bölümler veya zikî 
risâleler 17 tanedir.59 Ayr ca hvân, üyelerinin Risâleler’in tamam n  elde edebilmesi-
nin güçlü ünden dolay  er-Risâletü’l-Câmia isimli ayr  bir Risâle yazd klar n , bunun 
bir bak ma di er Risâleler’in özeti oldu unu; bu sebeple onlar n hepsini okuduktan 
sonra bu özet risâleyi okuman n daha do ru olaca  konusunda tavsiyede bulunur.60 

Bu Risâle, sonradan ayr ca bas lm t r.61

u halde say s  hususunda tart malar oldu unu gördü ümüz Risâleler’in içeri i 
ve mevzular  nelerdir? Hangi alan ve disiplinlere yer açm lard r? imdi bu sorular n 
cevaplar n  arayabiliriz.

4. Risâleler’in Muhtevas
Risâlelerin içeri i, o kadar de i ik tabiat ve men edendir ki, bunlar  toplayanlar 

yahut redaktörler, aralar nda tam bir s ra tespit etmeye muva ak olamam lard r. 
Bununla birlikte genel olarak, bu ansiklopedide, tabii ilim üzerine eklektik bir gnos-
tisizm ve bunun arkas nda siyâsî amaçlar bulunmaktad r.62

Hodgson’un dedi i gibi, Resâil, insanlar aras nda kozmik rasyonelli i temsil et-
mesi gereken bir imâmete bakar ve Kur’ân ve eri aki gizli sembolizmleri bulman n 

58  Corbin, slâm Felsefesi Tarihi, 251.
59  Nasr, slâm Kozmoloji Ö retilerine Giri , 328 (I.böl.61 nolu dipnot); Risâlelerin Ali b. Ebi Talip 

ve nesline atfedilmesi ile ilgili olarak bkz. Ahmet Zeki Pa a, “Fasl fî Resâili hvâni’s-Safâ”, 
Resâilu hvâni’s-Safâ ve H llâni’l-Vefâ, I, 22; el-Fâhûrî - el-Cerr, Târîhu’l-Felsefeti’l-Arabiyye, I, 
225; Tâmir, Hakîkatü hvâni’s-Safâ ve Hullani’l-Vefâ, 43; Cemâluddîn, Felsefetü’t-Terbiyye nde 
hvâni’s-Safâ, 93.

60  R, IV, 250.
61  Uysal, hvân-  Safâ Felsefesinde  Tanr  ve Alem, 28-29 ve (41.- 42. Dipnotlar); Tibavi, “Ikhwân 

As-Safâ and Their Rasâ’il”, 36; Taha Hüseyin, “Mukaddime”, Resâilu hvâni’s-Safâ ve H llâni’l-
Vefa, I, 12, 22; Ne on, Muslim Neoplatonists, 2; Al-Faruqî, “On the Ethics of the Brethren of 
Purity (Ikhwân Al-Safâ wa Kh llan Al-Wafâ) I”, 118 (50 nolu dipnot); Hamdani, “The Arran-
gement of the Rasâ’il Ikhwân al-Safâ and the Problem of Interpolations”, 99, 102; Koç, hvân-  
Safâ’n n E itim Felsefesi, 42; Kerem –Elyâzîcî, E’lamu’l-Felsefeti’l-Arabiyye, 409.

62  De Boer, slâm’da Felsefe Tarihi, 60; Widengren, “The Gnostic Tecnical Language in The 
Rasâ’il Ihkwân Al-Safâ”, 182-183.
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verdi i zevkten bahseder. Fakat onlar n ö retisi, M s r’daki, siyâsî liderli i yürüten 
hvân’ n yahut onlardan bir k sm n n sayg  duydu u büyük smailî dâîlerinkinden 

daha s n rl  biçimde, felsefe idi.63

hvân-  Safâ’n n e itim felsefesi üzerine yap lan bir çal maya göre, hvân-  Safâ 
Risâleler’i, yazarlar n n anlay lar  çerçevesinde haz rlanm  bir e itim-ö retim prog-
ram  niteli indedir. Bu Risâleler’in özel mekanlarda, üyeler taraf ndan, belli bir disip-
lin içerisinde okutuldu u ve hvân’ n meclislerine kat labilme ya n n en az on be  
oldu u gözönünde bulunduruldu unda, Risâleler’in muhtevas n n bugünkü lise ve 
yüksek ö retim programlar na benzer yap da oldu u söylenebilir.64

Bilginin pozitif prensiplerinden, ideal ahlâkî hayat n tasvirine kadar, çe itli ko-
nular bulunan bu ansiklopedik eserin yaz ld  ça , Müslüman dünyas n n, Yunan 
 bilim ve hikmetinden gelen entelektüel hazineyi, ke fe i i bir zamand r. O halde, 
hvân’ n ansiklopedisinin ba na, aritmetik, tabiat ve say lar n nitelikleri üzerine bö-

lümler konmu  olmas n  tabii kar lamak gerekir.65 

Dinî moti erle, Antikça  felsefesi ve slâm lozo ar n n (özellikle  Farâbî’nin) 
görü lerinin a rl kl  olarak yer ald 66 Risâleler’e bak ld nda, Fisagorcu say lar fel-
sefesi e li inde bütün ilimlerin ele al nd  görülmektedir. Yine Risâleler’de jeoloji, 
mineroloji, botanik, zooloji vb. bilimler tafsilatl  bir ekilde i lenir ve bu dönemde 
zirvesinde olan slâmî ilimlerin bir özeti sunulur. Tabiat tarihi bak  aç s ndan özel-
likle ilgiye de er olan, “ nsanla Hayvanlar Aras nda Tart ma”d r ki, zoolojiye dair olan 
risâlenin bu k sm  hayvanlar âlemini Yunanl lardan çok Hint ve ran tabiat tarihi ge-
leneklerini and ran bir tarzda ele al r. Bu risâlede, zoolojik aç klamalardan ziyade, 
her hayvan türünün nitelik ve erdemlerine ve onlardan ö renilebilecek ahlâkî ve ruhî 
derslere dikkat çekilmi tir.67

Bilimlerin s n and r lmas nda hvân, Risâleler’i, matematiksel ve mant ksal, tabiî 
ve maddî, psikolojik ve teolojik bilgiye kadar her çe it bilgiyi kapsayacak ekilde ter-
tip etmi tir. Bu amaçla, en sonda bir özet eklinde yap lan er-Risâletü’l-Câmia hariç, 
Risâleler a a daki dört bölüme ayr lm t r: Matematiksel bilimler, Cismanî ve Tabiî 
bilimler, Psikolojik ve aklî bilimler, lâhiyat (Teolojik), er’î ve Namûs bilimleri. 

63  Hodgson, slâm’ n Serüveni, II. 185.
64  Koç, hvân-  Safâ’n n E itim Felsefesi, 178-179; Taha Hüseyin, “Mukaddime”, Resâilu hvâni’s-

Safâ ve H llâni’l-Vefa, I, 14.
65  Abel, “Basra’da hvân-el-Safâ Muammas  ve Bunun X. Yüzy lda Halifeler Devletinin Sos-

yal Tarihi Bak m ndan Manas ”, 606; Tâmir, Hakîkatü hvâni’s-Safâ ve Hullani’l-Vefâ, 29.
66  Yak t, smail, hvan-  Safâ Felsefesinde Bilgi Problemi, stanbul 1985, 20.
67  Nasr, Bilim ve Medeniyet, çev: N. Avc , K. Turhan, A. Ünsal, stanbul 1991, 112; Tibawi, 

“Further Studies on Ikhwân as-Safâ”, 66.
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Birinci Bölüm: Matematik Bilimler
1. Risâle: Aritmetik (Say )
2. Risâle: Geometri (Hendese)
3. Risâle: Astronomi ( lmu’n-nucûm)
4. Risâle: Co rafya
5. Risâle: Müzik
6. Risâle: Nefsin Ar nd r lmas nda ve Ahlâk n Islah nda Say sal ve Geometrik Nispet
7. Risâle: lmî Sanatlar ve Bunlardaki Amaç
8. Risâle: Amelî Sanatlar ve Bunlardaki Amaç 
9. Risâle: Huylar n, Huylardaki Farkl l n, lletlerin Beyan  ve Peygamberlerden Edep 
Örnekleri ve Filozo ar n Huylar ndaki Öze Dair.
10. Risâle: Mant a Giri  ( sagoji)
11. Risâle: On Kategori (Kategoryas)
12. Risâle: Peri Hermenias veya Önermeler
13. Risâle: Birinci Analitikler veya K yas
14. Risâle: kinci Analitiklerin Anlam  veya Burhan.68

kinci Bölüm: Cismanî ve Tabiî Bilimler
1. Risâle: Heyula, Suret, Hareket, Zaman, Mekan ve Birbirine Eklendi inde Bundan Ç kan 
Anlamlar Üzerine
2. Risâle: Nefsin Islah nda ve Ahlak n Olgunla mas nda Gök ve Evren
3. Risâle: Olu  (Kevn) ve Bozulu a (Fesada) Dair
4. Risâle: Meteoroloji (el-Âsâru’l-Ulviyye): Tabiat n Mahiyetine Dair
5. Risâle: Madenlerin Olu umu
6. Risâle: Tabiat n Mahiyeti (Özü)
7. Risâle: Bitkilerin Türleri
8. Risâle: Hayvanlar n ve Türlerinin Olu umunun Key yeti
9. Risâle: nsan Vücudunun Terkibi
10. Risâle: Duyu (His) ve Duyulur (mahsûs) Konular
11. Risâle: Spermin (Nutfe) Rahme Dü mesi (Embriloji)
12. Risâle: Filozo ar n (Hukemâ) “ nsan Küçük Âlemdir” Sözü
13. Risâle: Do al Olan Be erî Bedende (el-Ecsâdu’l-Be eriyye) Cüz’i Ne slerin Do u  
Key yeti.

68  Bkz. R, I, 48-452.
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14. Risâle: Bilgi Hususunda nsan n Gücü ve Hangi Mertebeye ve S n ra Kadar Ula-
aca n n Beyan .

15. Risâle: Ölüm ve Ya am n Hikmeti
16. Risâle: Hazz n Özelli i, Ya am ve Hayat n Hikmeti ve Mahiyeti
17. Risâle: Dillerin, Yaz lar n ve Sözlerin Farkl  Olmas n n Nedenleri69

Üçüncü Bölüm: Psikolojik ve Aklî Bilimler
1. Risâle: Fisagor’a Göre Aklî Varl klar n Prensipleri
2. Risâle: hvân-  Safâ’ya Göre Aklî Prensipler
3. Risâle: Filozo ar n “Evren, Büyük nsand r” Sözünün Anlam
4. Risâle: Ak l ve Ma’kul
5. Risâle: Devirler ve Felekler
6. Risâle: A k n Mahiyeti
7. Risâle: Dirili  (Ba’s) ve K yamet
8. Risâle: Hareket Çe itlerinin Key yeti
9. Risâle: lletler ve Ma’luller
10. Risâle:  Tan mlar (Hudûd) ve Tasvirler (Rusûm)70

Dördüncü Bölüm: lâhiyat (Teolojik), er’î ve Namûs Bilimleri
1. Risâle: Doktrinler ve Dinler
2. Risâle: Allah’a Giden Yolun Mahiyeti
3. Risâle: hvân-  Safâ’n n nanc n n ve Rabbanîlerin Mezhebini Beyan
4. Risâle: hvân-  Safâ’n n Birbiriyle Yard mla mas , Din ve Dünya Hususunda Sevgi ve 
Sayg da Dayan malar n n Key yeti
5. Risâle: man n Mahiyeti ve Muhakkik Müminlerin Vas ar
6. Risâle: lâhî Kanun’un (Namus) Özellikleri ve Peygamberlerin art ve Faziletleri 
7. Risâle: Allah’a Davetin Key yeti
8. Risâle: Ruhî Varl klar n Hallerinin Key yeti
9. Risâle: Siyaset Türleri ve Niceliklerinin Key yeti
10. Risâle: Evrende Var Olan Hiyerar inin Key yeti
11. Risâle: Sihir (Büyü), T ls m (Azâim) ve Nazar n Mahiyeti71 

69  Bkz. R, II, 5-479.
70  Bkz. R, III, 178-400.
71  Bkz. R, III, 401-538; IV, 5-463. Risâleler’in muhtevas  için ayr ca bak n z: Nasr, slâm Kozmo-

loji Ö retilerine Giri , 52-54; Sheikh, Islamic Philosophy, 34; Ahmet Zeki Pa a, “Fasl fî Resâili 
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er-Risâletü’l-Câmia

Risâleler’le yak ndan ilgili olan er-Risâletü’l-Câmia (Toplu Risâleler), or inal 
Risâleler’in bir özeti konumundad r.72 Ayr ca grubun daha ileri seviyedeki üyeleri ara-
s nda özel ekilde tedâvül etmesi için tasarlanm t r. Bu özet, Risâleler’in belkemi i 
olan ilmî bilgilerin ço unu d ar da b rak r ve daha mükemmel ve aç k bir ekilde, 
hvân-  Safâ’n n takipçilerine a lamaya çal t  kirler üzerinde durur.

Câmiâ, Risâlâtü Câmiati’l-Câmia ev Zübdetü Resâili hvâni’s-Safâ73 (Risâleler’in Özetinin 
Özeti yahut hvân-  Safâ Risâleler’inin Özü) ba l  alt nda yeniden özetlendi, bu özetin 
özetine de Risâletü Câmiâti’l-Câmia dendi. Yine Risâleler’in bölümlerinde yer alan ilmî 
bilgi d ar da b rak ld , buna kar l k Kur’an  ayetlerinin sembolik ve bât nî tefsiri güç-
lü ekilde öne ç kar ld .74 hvân, Resâil’i okumadan önce, er-Risâletü’l-Câmia’y  okuma-
lar n  müntesiplerine tavsiye etmemektedir.75

5. Risâleler’de Yöntem

slâm lozo ar , mant kla ilgili ara t rmalar nda  Aristo’yu takip etmelerine ra -
men geleneksel me âî zihniyetini de i tirmeye çal m lar, gerek bilimleri tasni e-
rinde, gerekse bilimlerle ilgili tenkitlerinde serbest davranmaktan çekinmemi lerdir. 
hvân-  Safâ ise yazd  Risâleler ile e siz bir epistemolojik çal ma ortaya koymu tur. 

Risâleler’in ansiklopedik karakteri göz önüne al nd nda bu çal man n gayet kap-
saml  ve nitelikli oldu u görülecektir. Maksatlar ; tek bir epistemolojik temele daya-
narak ak lla   nakil aras nda insicam n sa lanmas na izin verecek ekilde felsefe,  bilim 

hvâni’s-Safâ”, Resâilu hvâni’s-Safâ ve H llâni’l-Vefâ, I, 18-19; Fahri, slâm Felsefesi Tarihi, 
153-154; Fahri, slâm Felsefesi, Kelâm  ve Tasavvufuna Giri , 78-79; ahin, slâm Felsefesi Tarihi 
Dersleri, 72, 74; Furat, “ slâm Edebiyat nda Ansiklopedik Eserler”, 214-215; Hi i, Siyasal 
ve Kültürel slâm Tarihi, I, 569; Marqet, “Ikhwân al-Safâ”, E. I., III, 1074-1075; el-Fâhûrî - 
el-Cerr, Târîhu’l-Felsefeti’l-Arabiyye, I, 237; Hicâb, el-Felsefetü’s-Siyasiyye nde hvâni’s-Safâ, 
84-89, 93-96; ahin, slâm Felsefesi Tarihi Dersleri, 74, 156-160; Koç, hvân-  Safâ’n n E itim 
Felsefesi, 43-44; Nasr – Aminrazavi, An Anthology of Philosophy n Persia, II, 202.

72  Bkz. R, I, 42-43.
73  Risâletü Câmiati’l-Câmia, 307.
74  Ferruh, “ hvân-  Safâ”,  slam Dü üncesi Tarihi, I, 328; Hamdanî, “The Arrangement of the 

Rasâ’il Ikhwân al-Safâ and the Problem of Interpolations”, 99, 103; Taha Hüseyin, “Mukad-
dime”, Resâilu hvâni’s-Safâ ve H llâni’l-Vefa, I, 12; Ferruh, Tarîhu’l-Fikri’l-Arabî ilâ Eyyâm-i bn-i 
Haldûn, 384; Kumeyr, hvânu’s-Safâ, 22; Koç, hvân-  Safâ’n n E itim Felsefesi, stanbul 1999, 
39-40; ahin, slâm Felsefesi Tarihi Dersleri, 72; Uysal, “ hvân-  Safâ” mad., T. D. V. . A., 1; She-
ikh, Islamic Philosophy, London 1982, 34; Kerem – Elyâzîcî, E’lamu’l-Felsefeti’l-Arabiyye, 409; 
Abdulkuddüs Bingöl, “ hvânü’s-Safâ Risâlelerinden Mant k Konular ”, Türkiye I. FMBTS 
Bildileri (19-21 Kas m 1986, Ankara), yay. haz: K. Gürsoy, A. Aç kgenç, Ankara 1991, 104.

75  Bkz. R, IV, 250.
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ve dinin birbiriyle sentezlendi i bir nevi bilimler ansiklopedisi olu turmakt  ki, bunu 
ba ard klar  söylenebilir. Dayan lan epistemolojik temelin mihenk noktas , akledile-
meyenin, akledilenle bar  içinde aklîle tirilmesidir.76 

Daha önce de belirtildi i üzere, Risâleler, meto a uzla t r c d r. Matematikte Fisa-
gor’a, mant kta  Aristo’ya, meta zikte E atun’a, ahlâkta Sokrat’a, din felsefesinde  Farâ-
bî’ye ba l d r. Felsefeyi halk aras nda Fisagorculuk arac l yla yay yorlard . Ast rono-
miye ve psikolojiye dair dü üncelerinde Fisagorculu un büyük etkisi vard .77

Risâleler’in anlat m uslûbu, genelde ö üt verici nitelikte olup da n kl k gösterse de, 
baz  bölümlerde anlat m oldukça güç kazanm t r. Mistik teoloji,  meta zik, matematik, 
astroloji, mant k ve sihirle ilgili ç kar mlar  özetleyen Risâleler,  Aristo, Fisagor, Sokrat, 
E atun ve ha a mitolojik Hermes gibi daha eski Yunan lozo ar ndan da nakiller 
yaparlar.78 Bütün koleksiyon, Goldziher nezdinde, sanki Yeni E atunculuk kisvesi al-
t nda bir eklektik îî, özellikle de smailî felsefesidir. Doktrinlerini ispat edebilmek için 
Risâleler, ba tanba a Kur’an ve  Hadislerden yap lan, ancak kendi yorumlar yla verilen 
al nt larla i lenmi tir. Kendi yorumlar , zahirî anlamlar yerine bat nî anlamlar pe inde 
oldu undan, metinlerin geleneksel tefsirinden büyük çapta uzakla m t r.79

Onuncu asr n siyâsî hayat n  yans  gibi felsefî hayat n  da yans t r. Bununla 
birlikte, Risâleler’de dönemin felsefî atmosferinin etkisi de aç k bir ekilde hissedi-
lir. Bu yüzy l n slâm akl , antik Yunan felsefesinin, Hind hikmetinin, Fars ve Arap 
edebiyat n n ve di er din ve kültürlerin fark nda idi. Bunun sonucu olarak bütün bu 
dü ünce ve kültürleri, Risâleler tek bir potada birle tirmi tir.80

hvân, hemen hemen bütün felsefî meselelere temas e i i bu eserinde, konular n 
ve bölümlerin içeri ine göre tarihî metot veya sistematik tahlil metodu ile muharrir 
bilgisini ve vukufunu geni lik ve derinli ine kullanmaya çal m t r.81

Büyük bir k sm , aç k ve halk seviyesinde zahirî olmakla beraber, Risâleler’in bir 
k sm  ayd nlara mahsus ve bat nî karakterdedir. hvân, bunun sebebinin, yöneticiler-

76  el-Câbirî, Felsefî Miras m z ve Biz, 307; Ne on, Muslim Neoplatonists, 107; Goldziher, Ignaz, 
slâm Tefsir Ekolleri, kritik: Abdülhalim, en’Neccâr, çev. ve notland ran: M. slamo lu, s-

tanbul 1997, 210; el-Fâhûrî - el-Cerr, Târîhu’l-Felsefeti’l-Arabiyye, I, 253.
77  Ülken, slâm Felsefesi Kaynaklar  ve Etkileri, 43.
78  R, I, 138, 226.
79  Goldziher, Klasik Arap Literatürü, 108; Marquet, “Ikhwân al-Safâ”, DSB, XV, 249.
80  R, II, 42; Taha Hüseyin, “Mukaddime”, Resâilu hvâni’s-Safâ ve H llâni’l-Vefa, I, 10; Abel, 

“Basra’da hvân-el-Safâ Muammas  ve Bunun X. Yüzy lda Halifeler Devletinin Sosyal Ta-
rihi Bak m ndan Manas ”, 613.

81  Atademir, “Tahlil ve Tetkikler Adel Awa: ‘ hvan al-Safâ’n n Tenkid Kafas ’”, 97.



220

Dinî ve Felsefî Metinler

den ya da halkan korktuklar ndan de il, hikmeti sadece ehline söylemeyi ve ö ret-
meyi tercihlerinden kaynakland n  bildirir.82 

Aç k seçik yaz lmalar  ve anla lmas  zor dü ünceleri, etkili bir ekilde basitle tir-
mesi, Risâleler’in halk aras nda ilgi görmesini ve böylece felsefî ve tabiî bilimlere olan 
ilginin artmas n  sa lad . hvân-  Safâ’n n tara arlar , matematiksel teorilerinde çok 
belirgin olarak görüldü ü gibi, Grek miras n n Fisagorcu-Hermetik yönünün etki-
sinde kalm t r. Kendileri de daha sonraki yüzy llarda özellikle iî çevreler üzerinde 
büyük tesirler meydana getirmi lerdir. Fisagorcular gibi, hvân-  Safâ da, aritmeti in 
ve geometrinin sembolik ve  meta zik yönü üzerinde durmu tur.83

Tarihi, siyâsî ve kültürel olarak ele alan ara t rmac lardan Hi i’ye göre, Risâleler’de 
kullan lan Arapça göstermektedir ki, bu dil, o devirde art k ilmî dü ünceyi her çe it 
görünü ünde en iyi bir biçimde ifadeye elveri li bir hale gelmi tir.84 Bununla birlikte 
Tibavî için, Risâleler’in dili, ça da  otorite sahibi lozof ve teologlarla kar la t r ld -

nda, felsefî ve meta ziksel konular  tahlil etmede fevkalâde kolay ve esnektir.85

Kimliklerini gizleyen hvân, ö retilerini anlatmak ve ispat etmek için allegorik 
hikayeler ve masallar  kulland lar. Bunun bir sonucu olarak, dikkatsiz bir okuyucu 
onlar n yazd klar  risâlelerin “inceliklerini” çözmekten uzak kald . hvân’ n insan-
lardan gizlenme sebebi, siyâsî de il üslûpsald . Onlar, ya ad klar  ortam n yönetici-
lerinden korkmalar  dolay s yla de il, Allah’ n kendilerine verdi i nimetleri (gi s) 
koruma arzusuyla bu yola ba  vurdular.86 

Risâleler’de soyut ve karma k bir üslûp yerine, anla l r ve basit bir söylem ter-
cih edilmi tir. Ayr ca, ansiklopedide geçen kavram ve st lahlar n  tan m ve tari erine 
de zaman zaman yer verilmektedir. hvân’ n bunu yapmadaki amac n n, okuyucuya 
yard mc  olmak ve yanl  anlamalara neden olmamak kayg s na yönelik olmas  ihti-
mal dahilindedir.87

Yay lmalar nda Türk ve Fars müverrihlerinin önemli rolleri olan88 Risâleler, ge-
ni  tesir b rakm  ve Gazâlî’den (1058-1111) bn   Arabî (1165-1240) ve Molla Sadrâ’ya 

82  Koç, a. g. e., 44-45, 219; R, IV, 166.
83  Nasr, Bilim ve Medeniyet, 158; ayr ca bkz. ehrezurî, Nuzhetu’l-Ervâh ve Ravdatu’l-Efrâh fî 

Tarihi’l-Hukemâ ve’l-Felâsife, II, 20; Bayram Ali Çetinkaya, “ hvân-  Safâ Felsefesinde Say la-
r n Gizemi Üzerine Bir Çözüm Denemesi”, Felsefe Dünyas , say : 37, 2003/1, 87-121.

84  Hi i, Siyasal ve Kültürel slâm Tarihi, I, 569-570; ayr ca bkz. Taha Hüseyin, “Mukaddime”, 
Resâilu hvâni’s-Safâ ve H llâni’l-Vefa, I, 15.

85  Tibavi, “Ikhwân As-Safâ and Their Rasâ’il”, 44; R, IV, 16; el-Fâhûrî - el-Cerr, Târîhu’l-
Felsefeti’l-Arabiyye, I, 238.

86 Poonawala, “Ikhwân al Safâ”, 93.
87  Filiz, lk slâm Hümanistleri – hvân-  Safâ Toplulu u ve nsan Felsefesi, 62.
88  Ülken, slâm Dü üncesi, 170.
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(1571-1640) kadar sonraki Müslüman entelektüellerin ço u taraf ndan okunmu tur. 
Risâleler, felsefe ve ilimleri basit bir dille anla klar  ve felsefe ile dinin uyumunu 
sa lamaya çal t klar  için herkesin dikkatini çekmi tir. Risâleler, Me âî felsefe ve 
slâmî ö retileri birle tirdikleri bir Yeni-Fisagorcu felsefe geli tirmi lerdir. Bu sebep-

le Me âî felsefeyle ili kili olduklar  kadar, Câbir b. Hayyân (721-815) Hermetizm ve 
Sabiîlerin ö retilerinden de etkilenmi lerdir.89 

Bu ansiklopedik eser, o dönemde var olan bilgilerin bir sentezini yapmas n n ya-
n nda, din ile felsefenin uzla t rma çabas  içerisinde olmu tur. Risâleler’in kapsaml  
yap s  ve onun hayatî sorunlar  basit bir anlat mla ele al  göz önünde bulunduruldu-

unda Me âî lozo ar n, kelamc lar n, sûfîlerin ve hemen her e ilimden Müslüman 
kir adamlar n n bu eserleri okumas  ve onlardan etkilenmesi a rt c  de ildir.90 

Geni  bir okuyucu kitlesi oldu u anla lan Risâleler’in yazarlar , dinî ve ahlâkî 
konular , psikolojik ve kozmolojik anolojiler ve kar la t rmalarla ö retebilmek için 
tekrarlamalardan asla usanmazlar.91 Bununla birlikte konunun sunulu u hvân’ n 
felsefesine uygundur ve bir tara an teoloji (ilâhiyat) di er tara an da matematik ve 
mant kla ilgili risâleleri kar la t r ld nda, hvân’ n tabiat  incelemeye verdi i önem 
ortaya ç kmaktad r.92

Daha çok entelektüel bir toplulu un tart malar ndan ortaya ç kan ürünlere ben-
zeyen Risâleler’de, kullan lan dil ve üslûp, metnin uzman bir katip taraf ndan kaleme 
al nd n n bir ispat  olarak de erlendirilebilir.93

Sonuç olarak Risâleler, insanlar n akli kapasitelerine (istidatlar na) uygun bir me-
tot içerisinde kaleme al nm t r. Felsefî ve ilmî konular derin, karma k ve zor bir 
ekilde de il de, basit, anla labilir bir ekilde izah edilmi tir.94 Bu özelliklerinden 

dolay , k s tl  imkanlara ra men, slâm dünyas n n hemen hemen her bölgesine ula-
abilme ans n  elde etmi tir.

6. Risâleler’in Endülüs’e Giri i

Risâleler’in Endülüs’e girmesinde  Mu’tezile’ye önemli bir fonksiyon yükleyen 
zmirli’ye göre, “ Mu’tezile, hvân-  Safâ Risâleler’ine pek ziyade ehemmiyet verir, okur ve 

okuturlard . Gizli gizli yanlar nda ta rlard ; hvân-  Safâ Risâleler’inin en ziyade yay lma-

89  Nasr, Makaleler II, 112.
90  Nasr, Makaleler II, 112; ayr ca bkz. Emin, Zuhru’l- slâm, I, 148; Sheikh, Islamic Philosophy, 34, 

37; el-Fâhûrî - el-Cerr, Târîhu’l-Felsefeti’l-Arabiyye, I, 238.
91  Majid Fakhry, Ethical Theories in Islam, second expanded edition, Leiden 1994, 98.
92  Nasr, slâm Kozmoloji Ö retilerine Giri , 51; kr . Sheikh, Islamic Philosophy, 34.
93  Tibavi, “Ikhwân As-Safâ and Their Rasâ’il”, 37.
94  el-Fâhûrî - el-Cerr, Târîhu’l-Felsefeti’l-Arabiyye, I, 238-239; Ferruh, hvânu’s- Safâ, 37.
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s na hizmet eden  Mu’tezile idi. hvân-  Safâ Risâleler’i arkta yay ld , yüz sene geçmeden 
Kurtuba ahalisinden Ebû Hakem el-Kirmanî (ö.1019) vas tas yla Endülüs’e de geçti. hvân-  
Safâ Risâleler’i Endülüs’e girmeden evvel Endülüslüler, matematik, astronomiye itina eder-
lerdi. hvân-  Safâ Risâleler’i Endülüs’e girdikten sonra elden ele dola t  ve felsefeye çok ehem-
miyet verdiler, Risâleler’i okudular ve oku ular.”95

Ancak burada belirtilmesi gereken bir nokta var ki, o da, “Risâleler’i Endülüs’e 
getiren Kirmanî mi yoksa Mecritî mi?” oldu u meselesidir.

bn Ebi Useybiâ (1204-1269), Kirmanî’nin Risâleler’i Endülüs’e ilk götüren ki i ol-
du unu ve ondan önce bu eseri Endülüs’e ta yan bir kimsenin bilinmedi ini ileri 
sürmektedir.96

M. Fahri’ye göre, çe itli rivayetler, Mesleme b. Ahmet el-Mecritî’nin (?-1007) 
hvân-  Safâ ile olan arkada l n  vurgular ki, hvân’ n Risâleleri’ni Do u’dan onun 

getirdi i söylenir. Ha a bir rivayet, Risâletü’l-Câmiâ olarak bilinen, hvân’ n elli bir 
Risâlesinin özetinin teli ni ona atfeder ve yine Gayet el-Hakim (Hakimin Gayesi) adl  
t ls m ve kozmoloji üzerine yaz lm  hacimli bir risâle ona atfedilir. Bu sonuncu risâle 
çok say da Hermetik ve Yeni E atuncu materyal içerir ve hvân-  Safâ’n n etkisini 
yans t r. Ne var ki, kronolojik tutars zl klar Mecritî’nin bu eserinin müelli  oldu unu 
üpheli hale sokar.97

u halde, hvân-  Safâ Risâleler’ini, Endülüs’e getirenin, Harran’a kadar seyahat 
eden geometri bilgini Ebû’l-Hakem Amr el-Kirmanî olmas  kesin gibidir.98

95  R, I, 361; zmirli, hvân-  Safâ Felsefesi ve  slam’da Tekâmül Nazariyesi, 9; Ahmet Zeki Pa a, 
“Fasl fî Resâili hvâni’s-Safâ”, I, 18, 39-40; Afîfî, slâm Dü üncesi Üzerine Makaleler, 217; 
zmirli, , “ slâm’da Felsefe Cereyanlar  (3)”, 39; zmirli, “ hvân-  Safâ Felsefesi”, 54; Al-

Hamdânî, “Resâil Ikhwân as-Safâ in the Literature of the Ismâ’îlî Taiyibi Da’wat”, 281; 
Huveydî, Tarihu Felsefeti’l- slâm, 258.

96  bn Ebî Useybiâ, Uyûnu’l-Enbâ fî Tabakâtil-Et bbâ, 484-485; O’leary, slâm Dü üncesi ve Tarih-
teki Yeri, 107.

97  Fahri, slâm Felsefesi Tarihi, 234, 152; Ahmet Zeki Pa a, “Fasl fî Resâili hvâni’s-Safâ”, Resâilu 
hvâni’s-Safâ ve H llâni’l-Vefâ, I, 37-38, 42; Nasr, Bilim ve Medeniyet, 51; Tibavi, “Ikhwân As-

Safâ and Their Rasâ’il”, 38, 42; Al-Hamdânî, “Resâil Ikhwân as-Safâ in the Literature of 
the Ismâ’îlî Taiyibi Da’wat”, 281-282; el-Fâhûrî - el-Cerr, Târîhu’l-Felsefeti’l-Arabiyye, I, 226; 
Atademir, “Tahlil ve Tetkikler Adel Awa: ‘ hvan al-Safâ’n n Tenkid Kafas ’”, 98; Tâmir, 
Hakîkatü hvâni’s-Safâ ve Hullani’l-Vefâ, 52-61, 71-72.

98  Ahmet Zeki Pa a, “Fasl fî Resâili hvâni’s-Safâ”, Resâilu hvâni’s-Safâ ve H llâni’l-Vefâ, I, 
18, 37, 43; Mehmet Bayrakdar, slâm Felsefesine Giri , Ankara 1988, 106-107; Al-Hamdânî, 
“Resâil Ikhwân as-Safâ in the Literature of the Ismâ’îlî Taiyibi Da’wat”, 282; Nasr, Bilim 
ve Medeniyet, 51, 178; Tibavi, “Ikhwân As-Safâ and Their Rasâ’il”, 38; Sheikh, Islamic Phi-
losophy, 34; Stern, Studies in Early Ismâ’ilism, 173-174 (ayr ca 42 nolu dipnota bak n z.); 
Cemâluddîn, Felsefetü’t-Terbiyye nde hvâni’s-Safâ, 104-105.
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7. Risâleler’in Yak l
Nüshalar , telif edilmelerinden yakla k yüzy l sonra Endülüs’e ula an Risâleler, 

yayg n bir ekilde okunmas na kar n baz  dönemlerde iddetli tepkilerle kar la -
m t r. Birden fazla aktar lan bilgilere göre Risâleler, 1150 y l nda Ba dat halifesi 
Müstencid’in emriyle topla r l p yak lm t r.99

Corbin, Resâil’in yak l n  u cümlelerle ifade eder: “Sünnî Ortodokslu unun bu 
eser ve hvân kar s ndaki tutumuna gelince, Halife Mustencîd’in 554/1150 y l nda bu ki-
tab n özel ve genel kütüphanelerdeki bütün nüshalar n n yak lmas n  emre i ini hat rlamak 
yeterlidir ( bn Sînâ’n n (980-1037) eserleri ile birlikte!). Buna ra men ansiklopedi ya am t r. 
Farsça ve ba ka dillere çevrilmi , bütün slâm mutasavv f ve dü ünürleri üzerinde muazzam 
etkisi olmu tur.”100

8. Risâleler’in Bask lar
Resâ’ilü hvâni’s-Safâ adl  felsefe külliyât n n dört cilt halinde u ne irleri yap lm -

t r: Bombay (1888), Kahire (1928), Beyrut (1957); ayr ca Ârif Tâmir be  ciltlik bir yay -
m n  gerçekle tirmi tir (Beyrut 1995). Resâ’ilü hvâni’s-Safâ’n n özeti olan er-Risâletü’l-
Câmiâtü Resâilu hvâni’s-Safâ ve Hullâni’l-Vefâ, önce Cemil Salîbâ (I-II, D ma k 1948), 
ard ndan Mustafa Gâlip (Beyrut 1974) taraf ndan ne redilmi tir.101

Resâil’in bu yay mlar na kaynakl k eden eser, yaln zca Hint el yazmalar na 
dayanmaktad r.102 Bu Ansiklopedik eserin el yazma nüshalar n n Müslüman ehirler-
de çok say da bulunmas , onlar n popülerli ini ve etkisini gösterir.103

Özellikle, on dokuzuncu yüzy l n ba lar ndan itibaren çe itli bask lar n n yap l-
m  olmas yla, Risâleler daha geni  bir okuyucu kitlesine ula m , do uda ve bat -

99  Sheikh, Islamic Philosophy, 35; Hungerford, “The Arabian Brothers of Purity”, 504; Pazarl , 
slâmda Ahlak, 147.

100  Corbin, slâm Felsefesi Tarihi, 252-253; M. Stern, “The Authorship of The Epistles of The 
Ikhwân-as-Safâ”, 367-368; Tibavi, “Ikhwân As-Safâ and Their Rasâ’il”, 39-40; Huveydî, Ta-
rihu Felsefeti’l- slâm, 127; Sheikh, Islamic Philosophy, 35.

101  Tibavi, “Ikhwân As-Safâ and Their Rasâ’il”, 32; Al-Faruqî, “On the Ethics of the Brethren 
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and the Problem of Interpolations”, 97 (3 nolu dipnot) ; Nasr – Aminrazavi, An Anthology of 
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E itim Felsefesi, 41-42; ahin, slâm Felsefesi Tarihi Dersleri, 72; Davidson, “The Brothers of 
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102  Hamdani, “The Arrangement of the Rasâ’il Ikhwân al-Safâ and the Problem of Interpolati-
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103  Poonawala, “Ikhwân al Safâ”, 95; kr . Sheikh, Islamic Philosophy, 34.
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da yo un bir ilgiye mazhar olmu tur.104 Bat ’da Avrupal   bilim adamlar n n çabala-
r yla, Resâil’in or inal metinleri veya baz  k s mlar yla ilgili ilk çal malara te ebbüs 
edildi. 1812’de, “ nsanla Hayvanlar Aras nda Tart ma” risâlesinin Hintçe bir çevirisi, 
“ hvân-  Safâ” ba l  alt nda, krâm Ali taraf ndan Kalkuta’da yay mland . 1812’de 
ayn  bölüm, yine Kalkuta’da eyh Ahmet b. Muhammed Shurwan el-Yemânî tara-
f ndan Tuhfet-i hvân-  Safâ ba l  alt nda T. Thomason’un k sa bir önsözüyle birlikte 
yay mland .105 Ayr ca 1837’de, hvân-  Safâ Risâleler’inin bir özeti, Berlin’de Almanca 
tercümesiyle birlikte bas ld . 106

Yeni okuyuculara, Risâleler, k smen aç klanmas  gereken gizli ve muhtemelen 
daha parlak ve doyurucu bir hikmetin örnekleri olarak sunulur. Bu koleksiyonda 
sergilenen, hvân’ n gizli hikmetinin bu k smî görünü ü, gizli bilginin yay lmas n n 
istenmeyi inden ziyade aç klanmam  olarak kalan n ihti âm n  muhâkeme etmeye 
kesin bir davet olarak anla labilir.107

slâm dü üncesi ara t rmac lar ndan Atademir’e göre, “Risâleler’de Arap dü üncesi 
ile slâm dü üncesini, Arap felsefesi ile slâm felsefesini özde le tiren bir zihniyet hâkimdir. 
Birbirine o kadar z t ve çeli ik olan türlü temayülleri, ha a her türlü ateizmin bile denendi i 
bütün dinî-siyâsî hareketleri ve tesirleri ay klam , slâm’dan önce ve sonra bütün geli me 
sa alar n  tesbit etmi  bir dü ünce tarihinin herkesçe kabul olunmu  postülatlar  sanki ortada 
imi  gibi tek bir kavmin kri kudret ve servetleriyle zengin, muazzam ve mütecanis bir sistem 
olarak i lenen bir slâm dü üncesini kar t rmak için ortada hiçbir sebep yoktur. Kald  ki slâm 
tefekküründeki akliyecili i ve tenkitçi kafay  yaln z Arab’a ve Arap soyundan olan dü ünür-
lere mal etmek de pek temelsiz görünmektedir. Bir çok sistemler ve krî hareketler vard r ki, 
içinde müesses olduklar  ve geli tikleri kavmin krî temayüllerine bir tepki olmaktan da geri 
kalmam lard r. Nitekim böyle bir kar t rma hvân-  Safâc lar n, hakikati ve  hakikat ara t r l-
mas n  bütün milletlerin bütün devirlerde ve bütün insanl n amelî ve nazarî her sahas na 
ait mü terek bir eseri sayan zihniyetine de uygun dü memektedir.”108

104  Koç, hvân-  Safâ’n n E itim Felsefesi, 47; Tibavi, “Ikhwân As-Safâ and Their Rasâ’il”, 43; 
Ahmet Zeki Pa a, “Fasl fî Resâili hvâni’s-Safâ”, Resâilu hvâni’s-Safâ ve H llâni’l-Vefâ, I, 18.

105  Tibavi, “Ikhwân As-Safâ and Their Rasâ’il”, 28, 43; Poonawala, “Ikhwân al Safâ”, 94; 
Ahmet Zeki Pa a, “Fasl fî Resâili hvâni’s-Safâ”, I, 18; Merruh, en-Nezeâtu’l-Mâddiyye ’l-
felsefeti’l-Arabiyyeti’l- slâmiyye, II, 434; Abel, “Basra’da hvân-el-Safâ Muammas  ve Bunun 
X. Yüzy lda Halifeler Devletinin Sosyal Tarihi Bak m ndan Manas ”, 605.

106  Ahmet Zeki Pa a, “Fasl fî Resâili hvâni’s-Safâ”, Resâilu hvâni’s-Safâ ve H llâni’l-Vefâ, I, 18.
107  Fahri, slâm Felsefesi Tarihi, 155; Hüseyin, “Mukaddime”, Resâilu hvâni’s-Safâ ve H llâni’l-

Vefa, I, 10.
108  Atademir, “Tahlil ve Tetkikler Adel Awa: ‘ hvan al-Safâ’n n Tenkid Kafas ’”, 103.
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O halde slâm dünyas nda bilinen ilk slâmî ansiklopediyi olu turan Risâleler, 
ayn  zamanda o dönemde var olan bilimlerin bir özeti mahiyetindedir.109 Bununla bir-
likte Risâleler, slâm dü ünce tarihinde e siz bir i levi yerine getirmi  ve Müslüman 
elit üzerinde büyük bir etki yapm t r. Müslüman ehirlerde el yazma nüshalar n n 
çok say da bulunmas , onlar n popülerli ini ve etkisini gösterir.110 Dinî–siyâsî bir 
hareketin üyeleri olan hvân, bilerek kimliklerini gizleyerek Risâleler’i çok geni  bir 
alana yay p ve toplumun her kesitinden insanlar n ba vurdu u eserler haline gelme-
sini sa lam lard r.111 Di er tara an bu dinî ve pozitif ilimler ansiklopedisi, ran’dan 
spanya’ya kadar, slâm dü ünce hayat  üzerinde derin bir iz b rakm lard r.112

Sonuç

Hemen hemen her  bilim dal na temas eden Risâleler, ortaya ç kt  ça n kir ha-
yat n  göstermesi ve mevcut malzemeyi sistematize etmesi bak m ndan bir ansiklo-
pedi hüviyetindedir.

Bu ansiklopedik eser, o dönemde var olan bilgilerin bir sentezini yapmas n n 
yan nda, bir de onuncu yüzy lda din ile felsefenin uyumunu sa lamak maksad yla 
önemli bir çaba sarfetmi tir. 

Risâleler’in, çe itli sosyal tabakalarda, muhtelif ya ta, ayr  dinlerde ve mez-
heplerde, çe itli meslekten insanlara hitap e i i; felsefî ve ilmî tabirlerden ba ka 
Yunanca’dan ve di er dillerden gelme st lahlar  ihtiva eden kelimeler bak m ndan 
zengin bir dile sahip oldu u söylenebilir.

nsanlar n akli kapasitelerine uygun bir metot içerisinde kaleme al nan Risâleler’de 
felsefî ve ilmî konular; derin, karma k ve zor bir ekilde de il de, basit, anla labi-
lir bir ekilde izah edilmi tir. Bu özelliklerinin de etkisiyle geni  tesir b rakm  ve 
Müslüman entelektüellerin ço u taraf ndan okunmu tur. Ansiklopedik eserin el yaz-
ma nüshalar n n Müslüman ehirlerde çok say da bulunmas , onlar n popülerli ini 
ve etkisini gösterir.

Risâleler bilimsel aç dan de erlendirildi inde u sonuçlara ula labilir: Risâleler, 
X. asr n aklî hayat n n ve özellikle de krî yönünün bir resmini sunar. Felsefenin bü-

109  nayet, Ça da  slâmi Siyasî Dü ünce, 27; Sheikh, Islamic Philosophy, 33; Merruh, en-Nezeâtu’l-
Mâddiyye ’l-felsefeti’l-Arabiyyeti’l- slâmiyye, II, 434.

110  Poonawala, “Ikhwân al Safâ”, 95; Sheikh, Islamic Philosophy, 34.
111  Poonawala, a. g. m., 92; Ahmet Zeki Pa a, “Fasl fî Resâili hvâni’s-Safâ”, Resâilu hvâni’s-Safâ 

ve H llâni’l-Vefâ, I, 18; Ferruh, Tarîhu’l-Fikri’l-Arabî ilâ Eyyâm-i bn-i Haldûn, 378; Merruh, en-
Nezeâtu’l-Mâddiyye ’l-felsefeti’l-Arabiyyeti’l- slâmiyye, II, 365; el-Fâhûrî - el-Cerr, Târîhu’l-
Felsefeti’l-Arabiyye, I, 225.

112  Levis, Ha î îler Ortaça  slâm Dünyas nda Terörizm ve Siyaset, 25.
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tün alt disiplinlerini iki kapak aras nda toplayan ilk kitapt r. Risâleler, toplumu ilmî 
ve felsefî yöntemlerle e itme amac yla yap lm  ilk giri imdir.

Nihaî olarak anla lmaktad r ki, bilimler ansiklopedisi niteli inde olan hvân-  
Safâ Risâleleri, on as rd r ilmî de erinden hiçbir ey kaybetmeden günümüze kadar 
ula m  ender bir slâm klasi idir. Ancak bu ansiklopedik klasi in, isminin d nda 
ça m z  bilim ve entelektüel çevrelerin gündeminde yeterince yer ald  söylenemez. 
Di er tara an bu külliyât , bilimlerin ve disiplinlerin geçirdi i evrim ve geli menin 
verileriyle yeniden ele al p dü ünmek gerekmektedir.
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