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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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