
DURSUN FAKiH 

çesi'ne ait ilk örneklerden biri olması 
bakımından önemlidir. Sadettin Buluç'un 
bir tebliğle tanıtarak özetini verdiği Ga
zavatniime'de (bk. bibL). Hz. Peygam
ber'in başta Hz. Ali olmak üzere Halid 
b. Velid ve diğer sahabflerle birlikte, pu
ta tapan Beni Pinhan kabilesinin reisi 
Mukaffa'a karşı giriştiği savaşlar anla
tılmaktadır. Eserde kısa bir münacat ve 
na'ttan sonra asıl konuya girilir. Ayrı
ca diğer bazı müelliflerce manzum ve 
mensur olarak işlenen ve halk arasında 
"Mukaffa" Cengi" adıyla da tanınan bir 
konuyu işleyen eserde olaylar, Beni Pin
han kabilesinden bir gencin babasının 
müslüman olduğu için kabile reisi Mu
kaffa" tarafından öldürülmesiyle başlar. 
Bu genç durumu Hz. Peygamber'e bil
dirince ResOl-i Ekrem, Hz. Ali'ye yazdır
dığı İslam'a davet mektubuyla birlikte, 
o diyariarı bildiğini ve Mukaffa'ı tanıdı
ğını söyleyen Halid b. Velid 'i Beni Pin
han kabilesine gönderir. Halid mektubu 
Mukaffa"a verir, o da okuma bilmedi
ğinden kızı Hıttam'ı çağırıp mektubu 
okutur. Fakat Mukaffa'ın, inancından 

dönmeyeceğini ve bu uğurda mücadele 
edeceğini bildiren mektubuyla Medine'
ye dönen Halid bu arada Hıttam'a aşık 
olur. Bunun üzerine Hz. Peygamber, ara
larında Hz. Ebü Bekir. ömer. Osman ve 
Ali'nin de bulunduğu ashaptan 4000 ki
şiyle birlikte Beni Pinhan"a karşı sefere 
çıkar. Uzun mücadeleler sonunda Hıttam 
müslüman olup Halid'le evlenir. özellikle 
Hz. Ali etrafında cereyan eden çeşitli ola
ğan üstü hadiseler karşısında daha fazla 
direnemeyen Mukaffa' da islamiyet'i ka
bul eder ve kısa bir müddet sonra ölür. 

Muteber İslami kaynaklarda rastlan
mayan olayların konu edildiği eser, di
ğer bazı gazavatnamelerde olduğu gibi 
muhtemelen Anadolu'da müslüman Türk 
birliğinin sağlanması için gayret sarfe
dilen bir dönemde dini heyecanı ve ci
had şuurunu pekiştirrnek için yazılmış-
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Dursun 

Fakih " in 
Gazauatmlme adlı 

eserinin 
ilk iki sayfası 

(İ Ü Ktp .. 

TV, or. 311) ' 1 

tır. Mesnevi tarzında ve aruzun "faila
tün failatün failün" kalıbı ile nazmedilen 
yaklaşık 640 beyit hacmindeki eserin bu
güne kadar biri Millet Kütüphanesi'nde 
(Ali Emirf. Manzum, nr. 1222. vr. 79b - JQ8• ). 
biri istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'n
de (TY. nr. 31 ı . vr. 6Qb- 7J • ), diğeri de Kon
ya'da Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi'n
de (nr. ı ı .930) olmak üzere üç nüshası 
tesbit edilmiştir. Agah Sırrı Levend, Mil
let Kütüphanesi'ndeki Gazaviit-ı Resu
lullah adını taşıyan nüshanın Dursun 
Fakih'e ait olduğunu belirtirken istan
bul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki Ga
zaviit-ı Kıssa-i Mukaffa' adlı bir başka 
nüshanın müellifinin bilinmediğini söy
lemekte, böylece ortaya iki ayrı eser çı
karmaktadır. Ancak yapılan karşılaştır
ma sonucunda, bunların aslında Dursun 
Fakih ' in Gazavatniime'sinin epeyce de
ğişikliğe uğramış farklı iki nüshası ol
duğu tesbit edilmiştir. 
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DURUŞMA 

(bk. MÜRAFAA). 

DUYU 

Canlılarda içten ve dıştan gelen 
uyarıları almayı 

mümkün kılan ruhi güç. 

_j 
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islam düşünce ve bilim tarihi boyun
ca teşekkül eden terminoloji içinde du
yu his ve hasse (çoğulu havası kelimele
riyle ifade edilmiş, bilgi problemiyle il
gili olarak duyu ve algı konuları his, ha
vas, havass-ı hams, havass-ı zahire, ha
vass-ı batıne, havass-ı selfme, el-kuv
vetü'l-hassase, el-kuwetü'l-müdrike, en
nefsü'l-hayvaniyye ve esbabü'l-ilm gibi 
başlıklar altında incelenmiştir. Bir duyu 
gücünün herhangi bir etkenle uyarılma
sına ihsas, buna bağlı olarak nesnenin 
zihindeki kavramına ma'rifet ve fehim, 
bağımsız bilgi haline gelmesine idrak 
denir. Duyu objeleri ve genel olarak du
yulara konu olan şeyler için mahsus (ço
ğulu mahsüsat) ve hissi ( çoğulu hissiyyat) 
kavramları kullanılır. 

İslam düşünce tarihinde duyu mese
lesiyle ilgili olarak teşekkül eden litera
türün kapsam ve derinliğini kavramak 
öncelikle modern perspektife ihtiyaç gös
terir. Çünkü islam Ortaçağı ' nda mese
lenin ele alınış tarzı, modern anlayışla 
paralellik taşıması yanında onun haber
cisi de olmuştur. Genel bir bakışla duyu
ların ve duyum hadisesinin açıklanma-



sında fiziki değişkenierin rolünü hiçbir 
şekilde göz ardı etmediği görülen müs
lüman düşünürler, duyu algısını nihai 
noktada ruhi güçlere bağlamışlardır. Aris
to'nun DeAnima (Kitabü 'n -f'le{s) ve D e 
Sensu et Sensato (el-His ue' l-mahsD.s ) 

adlı eserlerinin özel bir etkiye sahip ol
duğu bu açıklamalarda esasen nefis "ta
bii- organik cismin ilk kemal i" olarak ta
nımlandığı için ruhi güçlerin bedene ait 
organlarla iş gördüğü kabul edilmiş ol
maktadır. Bu sebeple modern anlayışa 
uygun olarak duyu organları. sinirler ve 
beyin merkezleri duyurnun açıklanma

sında daima önemli olmuştur. Ayrıca du
yuların sağladığı bilginin değeri ve araz
lar şeklinde kavranan duyu verilerinin 
antolajik ispatı gibi konuları ele alan ke
lamcılar da konuya modern felsefede 
hala tartışmaları süren yeni boyutlar ka
zandırmışlardır. 

Söz konusu tartışmaların tecrübi ve
riler zeminindeki görünümü modern psi
koloji tarafından oluşturulmaktadır. Bu 
disiplin, duyum (sensation) hadisesini psi
kofizik bir fonksiyon olarak tanımlama 
eğilimindedir. Bu fonksiyon psikolojik 
(zihnf-ruhf) değişken ile fiziki değişken 
(uyarı yoğunluğu) arasındaki ilişkiyi ifa
de etmektedir. Ayrıca tecrübe ve hesap
lamalar ışığında duyuların mutlak ve de
ğişken duyu eşikleriyle sınırlı olduğu üze
rinde önemle duran modern psikoloji, 
algı yanılmaları hususundaki dikkatiyle 
de duyularla edinilen bilginin değeri ko
nusuna yeni bir bakış açısı getirmiştir . 

Psikolojinin derinleştirmeye çalıştığı mo
dern renk teorileri, klasik arazlar mese
lesine kazandırılmış yeni bir çerçeve ola
rak görülebilir. Duyu organlarının . alıcı

ların ve beyindeki duyu merkezlerinin 
anatomik ve fizyolojik yapısı psikolojik 
açıklamalarda tabiatıyla önemli sayılmak
tadır (Hilgard v dğr., s. 104-1 27). 

Modern felsefe çevrelerinde de duyu
nun tam bir tanımı üzerinde anlaşmaya 
varılmış değildir. Öncelikle duyum hadi
sesinin fiziki mi ruhi mi olduğu hususu 
farklı görüşlere yol açmıştır. Bir grup 
düşünür duyum sürecinin tamamen ru
hi (zihni) olduğunu ileri sürerken aksi 
fikirde olanlar, duyulan şeylerin zihin
den bağımsız var olabilen fiziki nitelik
ler olduğunu savunmaktadır. Bu tartış
maların oluşturabileceği muhtemel kav
ram karışıklıklarını önlemek amacıyla 

duyum sürecinin ruhi ve zihni veehesini 
ifade etmek üzere duyum, duyulan ni
telikler için de duyu verileri (sense-data) 
terimi kullanılarak nisbi bir kavram uz-

laşmasına gidilmiştir. Ancak yine de du
yum sürecini açıklarken ruhi hadiseleri 
fiziki çerçevede ele alma eğiliminde olan 
materyalizme rağmen çok sayıda düşü
nür. duyumlar ve idrak psikolojisinin te
meline ruhi ve zihni açıklamaları yerleş
tirmiştir (EBr. , XX, 222). 

Müslüman düşünürlerin yakından ta
nıdığı antik felsefeye dair fikirler içinde 
Empedokles ve atomculara ait duyu te
orileri, maddi duyulur nesnelerle duyu 
organları arasındaki mekanik bir açık
lama ile temellendirilmişti. Özellikle De
mokrit atomculuğunun duyulur nitelik
lerin harici varlıklarını kabul etmeyen 
görüşleri hem İslam kelamcıları hem de 
filozofları tarafından reddedildi. Bu ko
nuda müslüman düşünürlerin oldukça 
realist bir tutum takındığı görülür. Ke
lamcılar için arazların ispatı meselesi
nin önemi inkar edilemezdi : çünkü böy
lece kendilerini Demokrit atomculuğun
dan ayırmış olacaklardı. İbn Sina. Demok
rit ' in bizzat adını zikrederek ona ait 
"mahsüs keyfiyetler"in harici varlıkları
nın olmadığı şeklindeki görüşü reddet
miştir (De Anima, s. 62) İslam kelamcı 
la rı da insanı her şeyin ölçüsü sayan so
fistlerin (özellikle Protagoras). duyu tec
rübelerini algılayana göre izafi addeden 
görüşlerine hiç yakınlık duymadı. Çün
kü onların yaygın kabulüne göre Süfes
taiyye'ye ait yaklaşımlar temeli itibariy
le genelde bilginin, özelde de duyularla 
sağlanan bilginin imkansızlığına yol aç
maktaydı. Ancak hissi idraklerin kesin 
bilgi sağlamak için yeterli olamayacağı 
hususunu da belirtmeden edememişler
di (Sabüni, s. 56-57). 

Eflatun'un, Devlet (Kitabü's·Siyase) 

diyalogunda duyu tecrübelerinin yalnızca 
bir zan (opinion) ifade ettiğini, bilgi sağ
lamadığını, bilginin. değişen duyulur dün
yanın duyular seviyesindeki tecrübesin
den değil akılla edinilebileceğini ileri sür
düğü müslümanlarca biliniyordu. Bu se
beple Eflatuncu etkilerin yoğunluğu nis
betinde çeşitli filozof ve mutasawıfın 

düşüncelerinde "alem-i mahsüs"un de
ğişken verilerine karşılık akli alemin de
ğişmez bilgi formları daha çok teveccü
he mazhar olmuştur. Aristo 'ya göre ise 
her duyunun belli bir objesi, özel bir du
yulur nesnesi vardır. işitmenin objesi ses. 
görmeninki renktir. Bütün nesnelerdeki 
hareket, şekil. hacim. sayı gibi ortak ni
telikleri de ortak duyum algı lar. Her du
yu ile objesi arasında zorunlu bir bağ 
olduğu için duyuların yanılması imkan
sızdır. Ancak duyu için bu yanılmazlık 

DUYU 

pasif alıcı sıfatıyla söz konusudur. Belli 
bir hükme ulaştıran aktif duyum hadi
sesi için yanılma söz konusu olabilir (The 

Encyclopedia of Philosophy, VII , 415) . Ruh 
ve ruhi güçler konusunda müslüman fi
lozoflara ilham veren Aristo'nun duyu
lara ait fikirlerinin izleri mesela İbn Si
na psikolojisinde gözlenebilmektedir. 

Aristo'daki pasif alıc ı olarak yanılma
yan. ancak duyum süreci içinde belli bir 
dönüşüme uğrayarak yanlış hükümlere 
varan duyu anlayışı, modern felsefe ve 
psikolojide de problem teşkil etmeye de
vam etmiştir. Fizyolojik ve psikolojik araş
tırmalara göre duyu organı ve sinirlerin 
duyu verilerini şartlandırması ve hatta 
oluşturması . hallüsinasyon ve illüzyonun 
birer zihni hayalden ibaret oluşu , niha
yet duyumda beyin fonksiyonlarının işe 
karışması , duyu verilerinin objektif algı
lanışı fikrini sarsmaktadır. Ayrıca duyu 
verilerinin kesin olmadığı, bütünü kuşat
madığı da dikkate alındığında duyulara 
dayanılarak verilecek hükümlere sonu
na kadar güvenilemeyeceği daha çok an
laşılmaktadır (a.g.e., VII, 411-412 ). Bütün 
bu tesbitler, Gazzali'nin duyuların ver
diği bilgiden kuşkulanmakta ne kadar 
haklı olduğunu göstermektedir. Ona gö
re çıplak gözün bir dinar çapında algıla
dığı yıldızların arzdan da büyük oldu
ğu astronominin matematik delilleriy
le bilinmektedir (ei-Münkt? mine'd -rj.a· 

Lal, s. 7-9) 

İlk İslam filozofu Kindi'ye göre duyu. 
nefsin duyu organlarından biri aracılı

ğıyla nesnelerin formlarını algılad ığı güç
tür veya nefsin nesneleri algılayan gü
cüdür (Resa'il, s. 167). Duyulur nesnele
rin devam, hareket. nicelik, nitelik, şid
det gibi yönlerden değişken olmasına 

bağlı olarak duyu idrakleri de değişken
dir. Öte yandan duyu objeleri daima mad
di veya maddi olana bağlı bir şeydir. Bu
na karşılık Kindi'nin "tabiat" dediği eş
yanın gerçeklik ve akli ilkeleri ancak ak
lın bilgi alanına girer. Zira bu temel var
lıkları sadece, insan aklı denilen "yetkin 
nefsin güçleri" kuşatabilir (a.g.e., s. ı 06-
108). İslam düşünce tarihinin yine erken 
dönem eserlerinden İhvan-ı Safa'ya ait 
Resa 'il'de duyu hadisesinin "fi'l- Has 
ve'l-mahsüs" (algılayana ve algılanan nes
nelere dair) başlığını taşıyan özel bir bö
lümde incelendiği görülmektedir. İhvan, 
duyulur nesnelerin cismani olduğunu ve 
duyulara konu olan şeylerin cismani araz
Iardan ibaret bulunduğunu öncelikle be
lirtir. Ancak buna karşılık duyuları algı

layan güçler ruhanidir. Duyular ve duyu 
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organları arasındaki ilişki onları özdeş 

sayacak kadar ileridir. Bunlarla ruhani 
duyu güçleri duyum hadisesinin psiko
fizik karakterini yansıtırlar. İhvan-ı Sa
fa'nın getirdiği tarife göre duyu (his), 
doğrudan doğruya duyulur nesnenin uya
rısıyla duyu organlarının mizacının de
ğişmesidir. Duyum ise (ihsas) duyu güç
lerinin duyu organlarının mizacındaki ni
telik değişikliğini algılamasından iba
rettir. Bu duyum sürecini tamamlayan 
aşama, duyu gücünün beyne ilettiği de
ğişikliği veya modern deyimle uyarıyı mu
hayyilenin farkedip algılamasıdır. Çün
kü muhayyile bu değişikliği normal du
rumla karşılaştırma melekesine sahip
tir. işitme alayında, tıpkı su dalgaları gi
bi iç içe geçmiş küreler şeklinde yayılan 
ses dalgalarının farkında olan İhvan, gör
me olayında da gözün anatomik yapısı
nın ne kadar önemli olduğunun bilincin
de görünmektedir. Genel olarak duyum, 
dış ortamdaki değişikliğin duyu organı
nı uyarması ve bu uyarının organın nor
mal mizacında oluşturduğu değişikliğin 
muhayyile tarafından değerlendirilip ruh 
tarafından algılanması şeklinde kavran
maktadır (Resa, il, ll, 40 ı -409). 

Farabi, el-Cem< beyne re,yeyi'l-f!a
kimeyn'de Aristo'nun, zihinde bilgilerin 
ancak duyular yardımıyla oluştuğu şek
lindeki görüşünü hatırlatarak nefsin akıl 
gücüne kendisinde tecrübelerin birikme
siyle ulaştığını, buna göre de aklın tec
rübelerden başka bir şey olmadığını be
lirtmektedir. Farabi'ye göre ilke olarak 
aklın duyudan bağımsız ve kendine mah
sus hiçbir fiili yoktur. Şu var ki duyu var
lığı olduğu gibi algıladığı halde akıl, tek 
tek nesnelerin ötesinde bir bütün olarak 
zıtlarıyla birlikte ve olduğundan başka 
türlü şekillerde de düşünebilir veya ta
sarlayabilir (s. 22-24). Ayrıca Farabi, var
lığa ait kavramların teşekkülünde duyu 
gücünün aracı bir güç durumunda bu
lunduğunu, asıl soyutlama yapanın algı 
gücü olduğunu isabetle belirtir (et· Ta c If· 
~at, s. 3-4) İbn Sina'ya göre ise algı gü
cü dış ve iç olmak üzere ikiye ayrılır. Dış 
algı güçleri beş duyudur. İç algı güçleri 
ise ortak duyu (el - hissü'l - müşterek), ta
sawur gücü (el-kuwetü'l-musawire / el
hayal), tahayyül gücü (el-kuwetü'l-müte
hayyile 1 müfekkire lmütefekkireJ), vehim 
gücü (el-kuwetü'l-vehmiyye) ve hatırla

ma gücüdür (el-kuwetü'z -zakire 1 el-ha
fıza) . Duyu algısı sürecinde bu güçlerin 
ilk üçü doğrudan doğruya iş başındadır; 
daha sonraki güçlerse ilk üçünden fay
dalanan hayali ve akli algılara ilişkindir. 
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süreci içinde iç algı güçlerince değer
lendirilmektedir (aş bk) Görüldüğü gi
bi İbn Sina Farabinin görüşünü destek
ler ve onu daha da netleştirir. Böylece 
filozoflar zihinde duyu verilerini değer
lendirecek beş ayrı merkezin bulundu
ğunu, tikel olan duyu verilerinin iç duyu 

. ve algı güçleri tarafından değerlendiril
dikten sonra tümel bilgi haline geldiği
ni savunurlar. Fakat kelamcılar, objektif 
gerçekliği bulunmadığı gerekçesiyle iç 
duyu ve algı güçlerinin varlığını kabul 
etmezler ; onlar algılama olayının aracı
sız zihni bir işlem olduğunu, yani zihnin 
duyu verilerini doğrudan doğruya algı
layıp onları değerlendirdiğini söylerler 
(Teftazanf, s. 16). Kelamcılar beş duyu, 
haber-i sadık ve akıldan ibaret üç bilgi 
kaynağı kabul etmişler, ayrıca kesinlik 
bakımından yaptıkları bilgi tasnifinde 
beş duyu ile elde edilen bilgileri, "zarO
riyyat" diye nitelendirdikleri altı bilgi çe
şidinin ilki olarak göstermişlerdir (Bakıl 

lanf, et-Temhfd, s. 35 vd.; el-İnşa{, s. 14 
vd.). Mutasawıflara gelince, özellikle fel
sefenin etkisiyle bilgi problemine yeni 
bir boyut getirme amacından kaynak
lanmış olacak ki onlar da beş dış duyu
ya karşılık, metafizik varlık alanında bi
rer bilgi kaynağı olan akıl, kalp, ruh, sır 
ve haff gibi terimlerle ifade edilen beş 
iç duyunun var olduğunu iddia ederler
se de kelamcılar mutasawıfların bu gö
rüşlerini ilmi ve objektif bir ölçüsü bu
lunmadığı gerekçesiyle kabul etmemiş
lerdir. 

İslam felsefesinde bilhassa İbn Sina'
dan itibaren dış duyular, insan ve hay
vandaki teşekkül sırasına göre şöyle tas
nif edilmiştir: 

1. Dokunma duyusu (hassetü'l-lems). 
Bir hayvan veya insanın var olmasını sağ
layan duyuların ilkidir. Bir canlı diğer du
yulardan mahrum kalsa da varlığını sür
dürebilir, fakat dokunma duyusunu yi
tiren canlı yaşayamaz. Çünkü öteki du
yuların fonksiyonunu kaybetmesi duru
munda dokunma duyusu bir ölçüde on
ları telafi ettiği halde diğer duyular do
kunma duyusunun kaybını telafi edemez. 
Başta İbn Sina olmak üzere (De Anima, 

s. 67-68) İslam düşünürleri, dokunma du
yusunun diğerlerine göre hayati bakım
dan daha önemli olduğu üzerinde ehem
miyetle durmuşlardır. İlk ve Ortaçağ fi
lozoflarının anlayışına göre dokunma du
yusu deri ve siniriere yayılmış vaziyette 
bulunur; dolayısıyla diğer duyulardan 
farklı olarak bunun özel bir organı yok-

tur. Duyum, sinirlerin, kendilerine temas 
eden ve kendi yoğunluklarından farklı 
yoğunlukta olan şeyleri algılaması , bu 
şeylerin farklı niteliğine uygun olarak 
değişikliğe uğraması ve etkilenmesi su
retiyle gerçekleşir. Dokunma duyusu, 
duyulanlardaki farklı niteliklere göre dört 
veya daha çok duyudan meydana gelir. 
Bunlar soğukluk- sıcaklık, kuruluk- yaş
lık, sertlik-yumuşaklık, kabalık-düzgün

lük ve ağırlık- hafiflik gibi birbirine zıt 
özellikteki uyarıcıları algılayan ve vücu
dun değişik yerlerine dağılmış olan du
yulardır. 

z. Tatma duyusu (hassetü'z-zevk). Di
lin üzerine yayılmış sinirlerde bulundu
ğu kabul edilen bu duyu ile yiyecek ve 
içeceklerin tadı ve lezzeti algılanır. Tat
ma olayının nasıl gerçekleştiği hususun
da farklı açıklamalar yapılmıştır. Bazıla

rı tatmanın, dildeki ıslak cevherle tadı
lan şeydeki ıslak cevherin birbirine ka
rışması sonucu olduğunu ileri sürerler. 
Diğer bazıları da tatmanın, ağızdan dile 
doğru giden damarlar vasıtasıyla dilde
ki yumuşatma ve parçalama sonucunda 
gerçekleştiğini söylerler. İbn Sina ve Gaz
zalf'nin de benimsediği ortak görüşe gö
re dile temas eden besinler, dilde bulu
nan tükürük salgısıyla karışarak parça
lanır, sonuçta tat ortaya çıkar ve dil üze
rindeki siniriere ulaşır, sinirler de bu ta
dı algılar. Bu duyunun ceninde doğum 
anında ortaya çıktığı kabul edilmekte
dir. Abdülkahir el-Bağdadi, bir kısım in
sanların tatma duyusunu dokunma du
yusu içinde yer alan bir duyu olarak ka
bul ettiklerini söyler. Ayrıca Nazzam 'ın 

da cinsi zevkin idrak edildiği bir başka 
duyunun varlığını kabul ettiğini nakle
derek bu görüşü tenkit eder (Uşulü'd
dfn, s. 10). İbn Sina, dokunma duyusu ile 
tatma duyusu arasında bir yakınlık gör
müştür. Zira bu duyu da dokunma gibi 
çoğunlukla dilin tadılan nesneye temas 
etmesiyle faaliyet gösterir. Ancak do
kunmada dokunan (deri) ve dokunulan 
nesne arasında sertlik-yumuşaklık gibi 
bir nitelik birliği bulunduğu halde tat al
mada böyle bir birlik yoktur; bu sebep
le idrak, tat almayı sağlayacak özel bir 
organ sayesinde gerçekleşir (De Anima, 
S. 75). 

3. Koklama duyusu (hassetü'ş -şem). Bu 
duyu ile güzel ya da hoş olan ve olma
yan çeşitli kokular algılanır. İslami kay
naklarda bu duyunun, beynin ön yüzün
de yayılmış bulunan ve iki meme ucuna 
benzeyen bir çıkıntı içerisinde olduğu 
kabul edilir. Koku alma duyumunun na-



sıl gerçekleştiği hususunda değişik gö
rüşler ileri sürülmüştür. Bazıları , organ
ların başının beyinde bulunduğunu ve 
böylece onun nefes yoluyla kokuları ken
disine cezbettiğini kabul ederler. Bazı
ları ise koklamanın. koklanan şeyin bu
han sebebiyle nefesteki hava titreşim 

leri vasıtasıyla vuku bulduğunu ileri sü
rerler. ibn Sina 'ya göre bu duyu, nefes 
yoluyla içeriye alınan hava vasıtasıyla 

kendisine iletilen kokuyu algılar. Bu ko
ku, ya hava ile karışık olarak bulunan 
buharda veya kokulu cismin bir değişi
me uğrayarak etkiled iğ i havada bulu
nur. Gazzali daha ziyade ikinci görüşü 
tercih etmiş görünmektedir . Çünkü ona 
göre hava. kokuyu koklanan şeyden du
yuya taşımaz; ateş ve soğuk birbirine te
mas ettiklerinde nasıl bir değişiklik mey
dana geliyorsa aynı şekilde hava ile ko
kunun teması sonucunda da bir mahi
yet değişikliği ortaya çıkar (Me 'aricü ' l· 

k:uds, s. 33) Koklama duyusu hayvanlar
da daha kuwetlidir. 

4. işitme duyusu (hassetü's-sem'). Bu 
duyu ile bütün söz ve seslerin algılandı
ğı kabul edilir. işitme duyumunun ma
hiyeti konusunda da farklı görüşler mev
cuttur. ibn Sina. bunu hava titreşimleri
nin kulak boşluğunda meydana getirdi
ği hareketle açıklar. Gazzali de benzer 
bir görüşe sahiptir. Buna göre dışarıda 
şiddetli çarpma ve sıkışmalar sonucu 
oluşan basınçlı hava dalgası, kulak boş
luğunda hareketsiz ve sıkışmış olarak 
duran havaya ulaşınca bu havayı kendi
sininkine benzer bir tarzda hareket et
tirir. Kulak boşluğundaki havanın titreş
mesi kulakta yayılmış olan siniriere do
kununca ses işitilmiş olur. Sesin. mahi
yeti itibariyle bir tür cisim olduğunu ile
ri sürenler olmuştur. Bunlar, "her fail 
ve mef'ulün cisim olduğu" kaldesinden 
hareket ederler. Bu anlayış çerçevesin
de ses kendisini duymamız, işitmemiz 

için faaliyette bulunur ; müsiki nağme
leri bizi harekete geçirir, mOsikisi olma
yan sesler sıkıntı verir. Ses harekete ge
çer ve yumuşak dokulara çarpar. tıpkı 
duvara çarpan bir top gibi tekrar geriye 
döner. 

s. Görme duyusu (hassetü 'l -basar). Ci
simlere ait renk, şekil ve miktar gibi ni
telikleri algı layan bu duyu, güzellik ve 
çirkinlik gibi estetik değerleri de algı

lar. Kelamcılar. görme duyusu ile bütün 
varlıkları algılamanın mümkün olduğu
nu kabul ederken bazı filozoflar. renkli 
cisimlerin görüntüleri dışında bir şeyin 
id rak olunmadığını. Mu'tezile ·den Ebü 

Haşim görme duyusu ile sadece cisim
ler ve renklerin, Ebü Ali ei-Cübbai ise 
cisimler, renkler ve tabiattaki her türlü 
değişmenin idrak edildiğini ileri sürmüş

lerdir. Ehl-i sünnet kelamcılarının . gör
me duyusunun var olan her şeyi algıla
yabileceği şeklindeki görüşleri rü'yetu l
lah hakkındaki düşüncelerinden kaynak
lanmaktadır. Zira onlar ahirette Allah'ın 
gözle görülebileceğini savunmuşlardır. 

Görme duyumunun nasıl meydana gel
diği konusunda değişik görüşler ortaya 
atılmıştır. Eflatuncular ' a göre gözden 
bir ışık huzmesi çıkmakta ve görülen 
şeylerin içine yayılmaktadır. El bedenin 
dışında olan bir şeye nasıl dokunuyorsa 
göz de aynı şekilde görülen şeye temas 
ederek onun görüntüsünü algılamakta
dır. Aristocular ise tam tersi bir açıkla
ma getirmiştir. Onlara göre görme ola
yı, ışınların gözden çıkıp görülen şeye te
ması ile değil görülen şeyin suretinin say
dam bir aracı vasıtasıyla göze iletilme
siyle gerçekleşir. Gazzali ise orta bir yol 
tutarak bir mütekabiliyet teorisi öne sür
müştür. Ona göre renkli nesnelerden 
göze bir şey ulaştığı gibi gözden de renk
li nesnelere ışınlar ulaşmaktadır. Fakat 
ışın, yansıtma özelliği olan nesnedeki su
reti algılamak için yeni bir süret mey
dana getirmektedir. Böylece görme hu
susi bir mütekabiliyet ve göz merceği 
vasıtasıyla meydana gelir. Göz merce
ğinde süret hasıl olunca o bunu gözün 
ortasındaki sinire ulaştırır . Bu sinirdeki 
ruh, durgun suya akseden şekil gibi la
tif bir cisimdir. Bu ruh aldığı süreti bey
nin ön tarafında göze bitişik iki kanalın 
buluştuğu yere iletir. Burada ortak du
yu vasıtasıyla iki süret tek süret halin
de algılanır (Me ' aricü ' l ·k:uds, s. 34 -35). 
Ancak konuyla ilgili asıl katkıların Gaz
zalf öncesi dönemde ibn Sina tarafından 
yapıld ığı belirtilmelidir. Anatomi konu
sunda büyük bir otorite oluşu , onun gör
me psikolojisinde önemli başarılar kay
detmesini sağlamıştır. Görme olayının 

fizyolojik optik açısından matematik te
mellendirilişi ise ibn sına ' nın çağdaşı olan 
ibnü'l- Heysem tarafından mükemmel
leşti rilmiştir (Sayılı , s. 206, 228). 

işitme ve görme duyularından hangi
sinin daha önemli ve değerli olduğu me
selesi tartışmalara konu olmuştur. Filo
zoflar, işitmenin görmeden önemli ol
duğunu , çünkü onunla karanlıkta ve ay
dınlıkta altı cihetten seslerin algılandı

ğını , buna karşılık görme duyusu ile an
cak karşı yönden ve güneş ışınları vası
tasıyla uyaranların algılanabildiğini be-

DUYU 

lirtirler. Kelamcıların çoğunluğu ise gör
me duyusunun işitme duyusuna üstün
lüğünü kabul eder ; çünkü işitme yoluy
la sadece sesler ve sözler idrak edilir, 
görme duyusu ile cisimler. renkler ve 
bütün görüntüler algılanır. Fahreddin er
Razı. Yünus süresinin 48. ayetini tefsir 
ederken ibn Kuteybe'nin bu ayete da
yanarak işitme duyusunun görmeden da
ha üstün olduğunu kabul ettiğini nakle
der. Razi gerek bu görüşü gerekse ak
sini destekleyen delilleri ayrıntılı olarak 
zikreder. 

Belli şeyleri idrak eden bir duyu or
ganının bunun dışında kalan şeyleri id
rak edip etmemesinin i mkanı da tartı
şılmıştır. Filozoflar ve Mu'tezile bunun 
mümkün olamayacağını ileri sürerken 
Ehl-i sünnet kelamcıları algılamayı caiz 
görerek bu cevazı şu görüşe dayandırır

lar : Algı olayı duyuların tesiri olmaksı

zın sırf Allah ' ın yaratmasıyla gerçekle
şir ; böyle olunca teorik olarak bir duyu 
organının başka bir duyu organına ait 
duyumu sağlaması, mesela gözün faali
yeti neticesinde seslerin işitilmesi gi
bi bir durumun yaratılması imkansız 

değildir . Fakat fiilf olarak bunun müm
kün olmayacağı hususunda görüş birl i
ği vardır. 

iç algı güçlerinden ortak duyunun fonk
siyonları , duyu algısının gerçekleşmesin
de çok önemli bir rol oynar. Aristo 'nun 
özel ve ayrı bir duyu değil de dış duyu
ların ortak tabiatı olarak tanımladığı bu 
güç (De Anima, ll , 7, 41 8•, 20-26; III, 1, 
425•, 14 - 17 ; a.e. Itre. J. Tricotl. s.425-450), 
ibn Sina ' nın kaleminde ayrıntılarıyla şe
killenen felsefi islam psikolojisinde, beş 
duyunun ötesinde onlardan ayrı ve hat
ta onların ilkesi olan bir iç duyu olarak 
tanımlanmıştır. Bu duyu, beynin ön bö
lümünde yer alan özel bir organa sahip
t ir. ibn Sina'ya göre ortak duyu beş du
yunun yöneticisi olup bunların ortak al
gı merkezidir. Duyu verileri orada top
lanır. orada birleşir ve oradan ayrılarak 
dış duyu algısını yönlendirir. Ortak du
yu, aynı zamanda duyu formlarını oldu
ğu gibi saklayıp depolayan tasawur gü
cü ile bu formları alıp işleyerek hayal 
formlarına dönüştüren mütehayyile gü
cünün işe karışmasıyla çağrışım , algı 

yanılması. hallüsinasyon, rüya gibi beş 
duyuyu aşan iç yaşantıların duyumlan
dığı güçtür. Ortak duyunun, hem duyu 
hem de hayal formlarının algılanması
na yönelik bu ekran özelliği sebebiyle 
ibn sına bu gücü. Aristo'nun "hayal. ta
hayyül gücü" anlamında kullandığı "ban-
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tasya" (phantasia) olarak da adlandırmış
tır (De Anima, 41-44, 152-153, 163-165; 
ayrıca bk. İDRAK). 

Kur'an-ı Kerfm'de, ahiret hayatı ile il
gili olarak sıkça zikredilen cennet nimet
leriyle cehennem azabı özellikle duyula
ra hitap etmektedir (mesela bk. ei-Bakara 
2/25; el-A'raf7 / 50 ; İbrahim 14/ 16-17 ; 
ei-Kehf 18/ 31 ; el-Hac 22 / 19-22; Yasfn 
36/ 55-57) Ehl-i sünnet'in. ahiretteki 
yeniden dirilmenin ruh- beden bütünlü
ğü içinde gerçekleşeceği görüşü esas 
alındığında maddf ve ruhani lezzet ve 
elemlerin her ikisinin de yaşanması ge
rekecektir. Bu durumda, dünyada insa
nın sahip olduğu duyuların ahirette de 
varlıklarını devam ettireceği sonucuna 
ulaşılmaktadı r. 
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Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan 

L 
yedi emirlikten biri. 
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Dübey (Dubai) Basra körfezinin güney 
kıyısında, Ebüzabf'nin (Abudabi) doğusun
da yer alır. Emirliğin yüzölçümü 3900 
km 2, nüfusu 266.000'i emirliğin mer
kezi olan Dübey şehrinde olmak üzere 
S01.000'dir (1991) Arap olan halkın ya
nında bölgeye göç ederek vatandaşlık 
hakkı almış İran, Hindistan ve Be!Ocis
tan kökenli olanlar da vardır. Arap halk, 
bugün birer aile hükmünde kalmış bir
çok kabileye mensuptur. Hakim aile Ru
veyşid kabilesinin AI-i BO Felase koluna 
bağlıdır ve Sünnf'dir. 1912'den 1958'e 
kadar emfr olan Şeyh Said b. Mektüm'un 
ölümünden sonra yerine Şeyh Raşid b. 
Said geçti. Birliği teşkil eden diğer emir
liklerde olduğu gibi burada da sınırlar 

tam manası ile belirli değildir. Şarika ile 
aralarında bulunan havaalanı diğer bazı 
tesisler gibi ortak kullanılır: aynı şekil
de Dübey Limanı ' ndaki tesisler de bü
tün emirliklere hizmet verir. Dübey ile 
Ebüzabi emirlikleri arasında bulunan iç 
sınır Cebeliali ile Re'sü Ganade arasın
dan geçerek sahilde biter. Şarika emir
liği ile Dübey arasındaki iç sınır ise Dey
ra'nın kuzeydoğusunda sona erer. Üm
müssukaym ve Cümeyre adlarındaki iki 
sahil kasabası ile sahilden 80 km. içe-
ride Vadihatta'da bulunan ve onlardan 
biraz daha büyük olan Hacereyn, Dübey 
emirliğinin topraklarından ayrı kalmala-
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rına rağmen ona bağlıdırlar. Hurma zi
raatı yapılan bölgede su çok azdır. 

XIX. yüzyıl öncesine ait bölge tarihiyle 
ilgili bilgiler çok sınırlıdır ve sadece mev
cut emirliklerin, aralarında kabile bağ
larından dolayı yakınlık bulunmasına 

rağmen birbirleriyle devamlı şekilde ih
tilaflı oldukları bilinmektedir. Hurma zi
raatı ve deve besiciliği yanında sığ olan 
denizlerde balıkçılık ve bilhassa inci av
cılığı ve ticareti yapılmıştır. O dönemler
de Dübey'in doğusuna doğru sahil bo
yunca ve E bOzabi taraflarında hurma zi
raatı, bölgedeki ticarete yönelik en önem
li faaliyet idi. Ayrıca bu sahillerde kor
sanlık çok yaygındı ve eski dönemlerden 
XIX. yüzyılın ortalarına kadar ahali özel
likle bu yoldan geçimini sağlamıştı. Da
ha sonraları içerilerden kıyılara doğru 

yayılan Suüdfler'in de bu faaliyete katıl
dıkları, hatta korsanlığa şer'an cevaz ver
dikleri bilinmektedir. Nihayet halkın di
renmesine rağmen bölgeye hakim ol
mak isteyen İngilizler'le emirler arasın
da imzalanan bir dizi anlaşma ile kor
sanlık yasaklanmıştır ( 1799). Lorimer'e 
göre Dübey bu tarihte EbOzabf'ye bağlı 
olarak görülmektedir. Dübey Valisi Mu
hammed b. Hezza' b. Za'l'in kız karde
şiyle evlenen Kavasim kabilesinden Şa
rika Emiri Şeyh Sultan b. Sakr, 182S'ten 
sonraki yıllarda bölgede nüfuzunu art
tırdı. Dübey, 1833'te AI-i BO Felase ka
bilesinden 800 kişinin MektOm b. Bati 
b. Süheyl başkanlığında EbOzabf'yi ter
kederek Dübey'e geçmeleri ve kontrolü 
ele geçirmeleri üzerine müstakil emirlik 
oldu. AI-i BO Felase'nin bağlı olduğu Be
nf Yas kabilesi ile Kavasim kabilesi ara
sında bu tarihlerde başlayan rekabet 
XX. yüzyılın başlarına kadar devam etti. 
Bu süre içinde bazan Şarika (Kavasim). 
bazan da EbOzabf (Benf Yas) tarafının 

desteğini alarak kendini daima kuwetli 
tutmasını bilen Dübey, küçük bölge emir
likleri olan Acman ve Ümmülkayveyn ile 
de zaman zaman iş birliği içine girmiş
tir. Balıkçılığa ve mal depolamaya uygun 
olması dolayısıyla bölgede ticaret kısa 
zamanda gelişti. İktisadi hayatın geliş
mesine bağlı olarak nüfusu artan DO
bey bölgede güçlü bir emirlik halini aldı 
ve körfez boyundaki diğer emirlikler gi
bi o da İngiltere ile bazı ticari anlaşma
lar imzaladı: 1892 yılında ise İngiltere'
nin muvafakati olmadan başka bir ülke 
ile herhangi bir siyasi ilişkiye girmeye
ceğini taahhüt etti. İngiltere bu tür an
laşmalarla bölgeye nüfuz etmek ve idarf 
konularda hala hissedilen Osmanlı var-


