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yetkisi yoktur. Affın ancak karşılıksız
söz konusu olabileceğini kabul eden
imam Malik ve EbO Hanife'ye göre de
çocuğun hakkını iskat (düş ürme ) sayıla
cağından, veli asla affa yetkili değildir.
Ancak, veli veya vasi kısası mal karşılı 
ğında affedebilirler ki bu da af değil
sulhtür. Bu hususta fukaha arasındaki
ihtilaf özde olmayıp şekildedir. Hak sahibi olanlardan bazıları affedip diğerleri
affetmezse, EbO Hanife, Şafii ve Ahmed
b. Hanbel'e göre af geçerli olup affetmeyeniere diyetten hisseleri ödenir.
imam Malik ise bu konuda affedenin
erkek olmasını ve ölüye yakınlığını esas
almış, ancak erkek asabenin aynı derecede bulunmaları halinde birisinin affını
yeterli saymıştır. Ortak işlenen suçlarda
suçluların bir kısmı affedilip diğerlerine
kısas uygulanabileceği gibi, yaralanan
bir kimsenin ölümden önce yaptığı af
da fıkıh alimleri tarafından geçerli kabul edilmiştir.
Ta'zir Cezalarında Af. islam hukukçuları bazı hadisiere dayanarak ta'zir cezalarında affın caiz olduğunu kabul etmişlerdir. Devlet. kul hakkının bulunmadığı, yalnız kamu hakkının çiğnendiği
suçlarda, suçlunun ve cemiyetin maslahat* ı söz konusu ise. ta'zir cezasını
affa yetkili sayılmıştır. Kul hakkının ihlal edildiği durumlarda ise devletin af
yetkisi olmayıp mağdur şahıs dilerse
suçluyu affedebilir. Ancak fert ve kamu
haklarının birleştiği ta'zir cezalarında
bir tarafın affı diğer tarafın hakkını düşürmez .
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ilk sayısında, dilinin "beliğane değil
sade, güzel ve katibane" olacağı, sayfalarının "terakkiyi sevenlere açık" bulunacağı belirtilen Atak, Tanzimat'tan
sonraki yıllarda Doğu-Batı kültürünün
sentezini arayan karakteristik dergilerden biri olmuştur. Atak'ın, istanbul
kütüphanelerinin birçoğunda ve Ankara'da Milli Kütüphane'de takım halinde
bütün sayıları mevcuttur.
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devlet adamı ve
müslüman lider.
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Apak Hoca veya Hoca Hidayetullah
da bilinir. Ch'ing sülalesi zamanında 1663'te Pekin'i ziyaret ederek
Çin ile kültür alanında iyi münasebetler kurdu. Ak-Tağlık Fırkası'nın başkanı
iken, bir ara Emir İsmail tarafından saltanat endişesiyle Kaşgar'dan uzaklaştı
rıldL Ancak. Çungarya Kalmukları'nın
hakimi olan Galdan, Afak Hoca'nın da
teşviki ile 1688'de Kaşgar'ı ele geçirerek emirliğini ona verdL Daha sonraları durumdan memnun olmayan Afak
Hoca bir süre idareyi bıraktıysa da çok
geçmeden tekrar iş başına geçtL
adlarıyla

Afak dergisinin kapağı

AFAK
( j\!l)
L

Il. Abdülhamid döneminde yayımlanan
ve edebi yönü ağır basan dergi.
_j

20 Zilhicce 1299 - 25 Cemaziyelewel
1300 (2 Kasım 1882 -3 Nisan 1883) tarihleri arasında sadece yedi sayı çıkmış
tır . A. Kamil'in imtiyaz sahibi olduğu
derginin yazı heyetinde Muallim Naci,
Mehmed Şükrü, Tevfik Rıza ve Mehmed
Nadir bulunmaktad ır. Dergide bu isimlerin yanı sıra Hersekli Arif Hikmet'in.
Acem lakabıyla tanınan Muallim Feyzi'nin. Recaizade Celal'in, Giritli Sırrı Paşa'nın da şiir ve yazıları vardır. Ayrıca
Diderot, Fenelon, Herder. Lamartine gibi çoğu Fransız yazarlarından olmak
üzere şiir ve nesir tercümelerine de yer ·
verilmiştir. Derginin yayımlanmasında
Muallim Naci'nin önemli rolü olduğu
anlaşılmaktadır. Onun her sayıda şiir ve
nesirleri bulunduğu gibi, dergiye edebi
istikametini veren ikaz ve tenkitleri de
dikkati çeker. Tevfik Rıza, "Cümel-i Hikemiyye" başlığı altında Batılı filozof ve
mütefekkirlerden, Mehmed Şükrü de
islam ve Doğu bilginlerinden veeizeler
tercüme etmiştir. Mehmed Nadir'in ise
fenni konularla ilgili yazıları yayımlan

in Doğu Türkistan'da yayılmasında büyük emeği geçmiştir. Onun Kaşgar'da
ki türbesini 1930 ve 1978 yıllarında iki
defa ziyaret etmiş olan Gunner Jarring,
Return to Kashgar adlı kitabında bu
türbenin değişik tarihlerde çekilmiş resimlerine de yer vermiştir. 1873'te ingiliz Dr. H. W. Bellew'in, 1888'de yine
bir ingiliz seyyahı Henry Lansdell'in,
Afak Hoca'nın türbesini ziyaret ettiklerini ve türbe hakkında geniş bilgi verdiklerini kaydeden Jarring, türbenin
çevresinde onun müntesiplerinden yetmiş iki kişinin gömülü olduğunu _
da
söyler. Jarring'in kitabında Afak Ho- ·
ca'ya isnat edilen bazı menkıbelere de
yer verilmiştir. 1947'deki depremde
büyük hasar gören ve kubbesi yıkılan
Afak Hoca Türbesi, 19S6'da Çin hükümetinin mali desteğiyle tamir edil-

mıştır.

miştir.

Bugün de

çeşitli menkıbeleri ağızdan

ağıza dolaşan Afak Hoca'nın, İslamiyet'
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a nlamlarda
bir terim.

Türbesi
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D İSLAM DÜŞÜN CESi. Türk-islam
düşünce tar ihinde objektif (nesnel) karşılığında kullanılan kelam , felsefe ve psikoloji terimi.

Arapça ufuk kelimesinin çağulu olan
afaka nisbet eki getirilerek yapılmış bir
kelimedir. Osmanlıca'da atakl yerine
şey'l, zihni gibi daha başka terimler de
kullanılmış , bu terimlerle genellikle, dış
dünya ile ilgili olan. ferdin şahsi görüş
ve inançlarından bağımsız olarak geçerliliği bulunan. herkesin izleyip gözleyebileceği reel durumlarla ilgili olan şey"
kastedilmiştir. Afakl Türkçe'de mecaz
olarak, " gelişigüzel söylenmiş (boş sözler). gayri ilmi (ifadeler); belli bir düşün
ce ve hayat düzeni olmayan (adam)" gibi manalara da gelmektedir. Afakl teriminin karşıtı olan ve sübjektifin eş
anlamiısı olarak kullanılan enfüsi* ise
Arapça nef s (kişi, ruh. süje) kelimesinin
çağulu olan enfüse nisbet eki ilavesiyle
elde edilmiş bir terim olup " değeri ve
geçerliliği kişiye bağlı olan. başkaların
ca izlenip gözlenemeyen. ruhi ve derunl
durumlarla ilgili" a n lam ın a gelir. Bu anlamıyla enfüsi, insanın bizzat kendisiyle
ilgili zihnl veya ruhi deney ve sezgileridir. Nitekim enfüsi kavramının bu muhtevasından dolayı mantık , psikoloji ve
ahlak ilimlerine f elsefe-i enfüsiyye (sübjektif felsefe) denilmiştir .
Türk-islam ilim ve fikir adamları objektif ve sübjektife karşılık bulmak için
afaki ve enfüsl kelimelerini terimleşti
rirken Kur'an-ı Kerim'deki (bk Fu ssilet
41 1 531 afak ve enfüs kelimelerinin karşıt kavramlar olarak bir arada kullanılmış olmasından hareket etmişlerdir.
Söz konusu ayetin meali şöyledir : "Gerek afakta. gerek enfüste delillerimizi
(ayat) yakında onlara göste receğiz ." is-

lam bilginleri başlangıçtan itibaren söz
konusu ayetle ilgili olarak birbirinden
az çok farklı yorumlar yapmışlardır. Bu
yorumlar genellikle afakın "dış dünya
ve madde alemi ", enfüsün ise "insanın
iç dünyası ve ruh alemi" olarak anlaşıl

lam ve islam felsefesine ait eserlerde
bu iki kelime yerine harici ve zihni, yahut haric-i zihni ve haric-i nefsi gibi tabirlerin bulunduğunu söyleyerek, afaki
ve enfüsinin objektif ve sübjektif karşı

ması

tur. Babanzade Ahmed Naim ise Arap
dil bilgisine göre çoğul kelimeler nisbet ekiyle kullanılamayacağından . objektif ve sübjektif kelimelerinin karşı
lığı olarak ufki ve nefsi denilmesi gerektiğini, ancak Kur'an'da geçen lafız
ları korumak amacıyla afaki ve enfüsi
terimlerinin özellikle tercih edilebilece-

gerektiği

noktasında

birleşmek

tedir. ilk dönemlerden günümüze kadar ulaşan bu değerlendirmelerin ışığı
altında , "afakl ayetler"in tabii, müşahe
deye dayanan deliller. beş duyu ile elde edilen müsbet ilimler, "enfüsl ayetler"in ise psikolojik ve zihnl deliller manasına geldiğini söylemek mümkündür.
islam alimleri ilmi araştırmalarda. afak
ve enfüs kelimelerinin yer aldığı ayet-i
kerimeden hareketle metot fikrine ulaş
manın mümkün olduğunu göstermiş
lerdir. Buna göre. bir konunun ilmi bakımdan açıklığa kavuşturulması için ileriye sürülecek olan deliller. ya duyu organlarıyla yapılacak dış gözleme yani
objektif metoda ya da gönül yoluyla yani sezgi ile gerçekleştirilecek iç gözlem
metoduna dayanmalıdır. Nitekim müslüman ilim ve f ikir adamları . Kur'an-ı
Kerim'in bu ya klaşırnma uygun olarak
Allah'ın va rlığını ispat (i s bat-ı vacib) konusundaki delilleri, sonradan afaki ve
enfüsi diye adlandırılan iki kısma ayır
mışlardır. Kelam alimleri daha çok afakl yani dış dünya ile ilgili olan (kozmolojik ve ontolojik) deliliere ağırlık verirken. mutasawıflar enfüsi yani insanın
iç dünyasına ve ruh alemine ait psikolojik ve ahiakl delilleri tercih etmişlerdir .
Batı felsefesinde Descartes, Kant.
Auguste Comte gibi filozoflar tarafın
dan değişik anlamlarda kullanılmış olan
obj ektif ve sübjektif terimlerinin Türkçe'ye afaki ve enfüsi kelimeleriyle aktarılması konusunda farklı görüşler ileri
sü rülmüştür. ismail Fenni Ertuğ rul. ke-

lığında

kullanılamayacağını

savunmuş

ğini kaydetmiştir.
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D FIKIH. Mikat• sınırları dı şında oturan kimseler için kullanılan terim.
Mlkat ile Harem bölgesi arasında kalan Hil bölgesinde oturanlara Hilli, Sustani veya Mikati, Harem bölgesinde
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