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(1 897-1966)

Felsefe ve tasavvufla ilgili
araştırmalarıyla tanınan

L

Mısırlı

alim.

_j

Mart 1897'de Mısır'ın Benderülcfze
çiftçi bir ailenin çocuğu olarak
dünyaya geldi. İlk öğrenimini burada yaptı; hıfzını da tamamladıktan sonra 1916'da Darü'l-uiOmi'l-ulya'ya girdi. Bu okuldan 1921 yılında mezun olan Affff aynı
yıl İngiltere'ye gitti. Bir süre dil kursuna devam ettikten sonra Cambridge Üniversitesi'ne kaydoldu. Bu üniversitenin
felsefe bölümünü birineilikle bitiren ilk
Mısırlı öğrenci oldu (1924).
E. G. Browne. R. A. Nicholson, A. J. Arberry gibi şarkiyatçılardan istifade eden
Ebü' l -Ala, The Mystical Philosophy ot
Muhyid-Din Ibnul cArabi adlı teziyle
felsefe doktoru unvanını aldı ( 193 0) . Aynı yıl ülkesine döndü ve Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya
başladı. 1940 yılında doçent olduktan
sonra İskenderiye Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi dekan yardımcılığı ve felsefe
bölüm başkanlığına getirildi. 1943'te profesör oldu; 1947'de çalıştığı fakültenin
dekanlığına tayin edildi ve bu görevi
1957 yılına kadar sürdürdü. Ayrıca Mı 
sır Sanat ve Sosyal Bilimler Yüksek Konseyi üyeliği de yapan Ebü'l-Ala el-Affff
Ekim 1966'da İskenderiye'de vefat etti.
Mısı r' da Mustafa Abdürrazık' ın liderliğin! yaptığı grup. dinf ve felsefi ilimlerle ilgili a raştırmalarda Batıli metotları
kullanmayı reddederken Affff bütün araş
tırma ve incelemelerinde bu metodu savunarak kullanmıştır. Çoğu kelam, felsefe, tasawuf, ahlak ve psikolojiye dair
olan makaleleriyle milletlerarası kongretere sunduğu tebliğlerinde İslam düşün
ce tarihinde önemli yerleri bulunan Kadf Abdülcebbar, Abdülkerfm el-Kuşeyrf.
İbn Sfna, İbn Haldun, Gazzalf. Muhyiddin
İbnü'l-Arabf, İbn Kasf gibi şahsiyetterin
eserleri ve tesirlerine dikkat çekmiş, Batı dillerinden Arapça'ya tercüme ettiği
makale ve eserler felsefe ve tasawuf
sahasında çalışanlara yeni ufuklar açşehrinde

mıştı r.

Eserleri. A) Telif Eserleri. 1. The Mystical Philosophy of Muhyid-Din Ibnul
cArabi (Cambridge 1939) Muhyiddin İb
nü'l-Arabfnin tasawuf anlayışı konusunda Batı ' da yapılan en geniş araştırma
dır. Müellif eserin önsözünde konunun
bütün yönlerini izah edemediğini, İbnü'l
Arabfyi bütünüyle kavramak isteyenlere örnek olabilecek bir çalışma yaptığını
söyler. İbnü ' 1-Arabf' nin kendi eserlerinin dışında özellikle Asin Palacios, Nicholson. H. S. Nyberg ve Browne ' nin incelemelerinden faydalanan Affff eserin
birinci bölümünde varlı k nazariyesi, tenzih, teşbih , sıfatlar ve vahdet-i vücQd
üzerinde durmuş ; ikinci bölümde İbnü ' l
Arabf'nin kelam (Iogos) öğretisi, haklkat-i Muhammediyye, insan-ı kamil, nübüwet, velayet; üçüncü bölümde bilgi
nazariyesi ve psikolojisi, tasawufi tecrübenin hedefi; dördüncü bölümde İbnü'l
Arabf'nin din, ahlak ve estetikle ilgili görüşlerini ele almış ; ek bölümde ise İb
nü'l-Arabf'nin kaynakla rı meselesini mukayeseli olarak incelemiştir. Eser Mehmet Dağ tarafından Muhyiddin İbnu'l
A rabf 'nin Tasa vvuf Felsefesi adıyla
Türkçe'ye tercüme ed il miştir (Ankara
1975) 2. et- Taşavvuf ş e vre tün rı1Jıiyye
fi'l-İslam (iskenderi ye 1963). Eserde tasawufun İslam düşünce hayatında meydana getird i ği manevf değişim ele alın
mıştır. Yazarın özellikle üzerinde durduğu husus, diğer büyük dinlerin manevi boyutu ile mukayese edilebilecek
konuların İslam ' da ancak tasawufi hayat ve düşüncede mevcut olduğudur.
Eserde tasawuf ve kaynakları hakkın
da genel bilgiler verilmiş; tasawuf teriminin klasik kaynaklarda geçen altmış
beş tarifi kronolojik bir sıra ile aktanldıktan sonra tasawufun tevhid, fıkıh,
kelam ve felsefe üzerindeki etkileriyle
vahdet-i vücQd, vahdet- i şüh O d , fena,
ahlak, marifet. zikir gibi konular ele alın
mış; son bölümlerinde cezbe, işrak, rı
za, fakr- gına, melamet. sekr- sahv, velayet. marifet, hatmü'l - evliya gibi tasavvufi meseleler tartışılmıştır. Yazar ilahf
aşk konusunu işlerken özellikle Haris elMuhasibf, Cüneyd-i Bağdadf, Zünnan elMısrf, Bayezfd-i Bistamf ve İbnü ' l-Farız' ın
görüşlerine başvurmuş, aynı konunun felsefi boyutunu işlerken de Hallac-ı MansOr ve İbnü'l-Arabf'ye geniş yer ayırmış
tır. Müellif eseri kaleme alırken İslam ' ın
ilk beş asrında yazılmış olan tasawuff
eserlerden hareket etmeye dikkat etmiş , tarikatlar döneminde yazılan kitapların bakış açısını göz önüne alma-

mış ve ayrıntılarına girmemiştir. Eserin
"Tasawufun Zikir Sahasında Yaptığı İn
kılab " başlıklı bölümü Mustafa Kara tarafından tercüme edilmiştir (Nesil Dergisi, Şuba t 1979, sy. 5, s. 17- 20 ; Haziran
1979, sy. 9, s. 4 1- 42 ) 3. el-Manp.ku'ttevcfhf (Kahi re 1983 ). Mısır Millf Eğitim
Bakanlığı ' nın isteği üzerine kaleme alın
mış bir ders kitabıdır.
B) Metin Neşirleri. 1. el-MelCim etiyye
ve 's - sufiyye ve ehlü 'l -fütüvve (Kahire 1364 / 1945). Melametiyye'ye dair ka leme alınmış ilk eser olan Muhammed
b. Hüseyin es -Sülemf' nin er- HisCil etü '1Melametiyye adlı kitabının neşridir. Naşir, seksen beş sayfalık bir giriş yazarak eseri tanıtmıştır. Girişin birinci bölümünde Melametiyye'nin ortaya çıkışı,
fütüwetle ilişkisi, temel özellikleri gibi
konular ele alınmış, ikinci bölümde ise
Sülemf'nin risalesi incelenmiştir. ömer
Rıza Doğru! bu eseri giriş kısmında bazı
değişiklikler yaparak Türkçe'ye çevirmiş
ve İslCim Tari hinde İlk MelCimet adıyla
yayımiarnıştır (istanbul 1950). 2. el-Burhtin (Kahire 1955) . İbn Sina'nın mantıkla
ilgili eserinin önsöz ilavesiyle yapılmış
açıklamalı neşridir. 3. "Kitabü'l- Lutf" (Kahi re 1382 / 1962). Bir heyetin neşrini gerçekleştirdiği Kadf Abdülcebbar'ın elMugnf adlı eserinin bu bölümü (XIll, 1580) Ebü'l-Ala el-Affff tarafından y_ayı 
ma hazırlanmıştır. 4. Fuşı1sü '1- Jıikem
ve 't-taclf~atü caleyh (Beyrut 1365/ 1946)
İbnü ' l-Arabf' n i n Fuş ı1şü '1- Jıikem 'inin ilmf neşri ve şerhidir. Affff, eserin daha
kolay anlaşılabilmesi için metnin baş tarafına koyduğu uzun bir bölümde (s. 543) İbnü'l-Arabf'nin üslOp özelliklerini
incelemiş , Hak, halk, ilahf zat, tenzih, teş
bih, vahdet-i vücQd, insan. Allah gibi konuların ele alınış tarzını tahlil etmiştir.
Fuş uşü 'l - Jıikem'in ilk ilmi neşri olan bu
çalışma , her fasıl için ya zılan ta'likat ve
şerh ile sona ermektedir. Afiff eseri İn
gilizce'ye de tercüme etmiştir (Gibb fvlemorial Series içinde, 195 1). S. MişkCitü '1envar (Kahire 1383 / 1964). Gazzall'ye ait
bu eserin önceki basımlarının hatalı olduğunu söyleyen naşir (b k s. 1- 3}, yayı
mında Süleymaniye ve İskenderiye kütüphanelerinde bulunan iki nüshayı esas
almış, giriş kı smında eserin yazmaları
hakkında bilgi vererek muhtevasını tahlil etmiştir.
Affff, çoğu Kahire ve İskenderiye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dergilerinde olmak üzere birçok yerli ve yabancı dergide. ansiklopedi ve armağanlar
da İbnü ' l- Arabl hakkında ve genel ola-
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EBÜ' 1-ALA el- AF)F)
rak tasawuf, felsefe ve kelam konularında makaleler yayımiarnıştır (makalelerinin bir listesi için bk. Muhammed Ali
Ebu Reyyan . s. 12-16) İngilizce'den yaptığı çeviriler içinde en dikkate değer
olanı, R. A. Nicholson'un 1906-1930 yıl
ları arasında çeşitli dergi ve ansiklopedilerde çıkan tasawufla ilgili makalelerinden bir derleme olan Fi't- Taşavvu
fi'l- İslami ve taril]ih (iskenderiye ı 946)
adlı eserdir (diğer tercümeleri için bk.
a.g.e., s. 16).
BİBLİYOGRAFYA:

Ebü'I-Aia ei-AfTft, fv/uhyiddfn ibnu'l-Arabf'nin Tasauuuf Felsefesi (tre. Mehmet Dağ), Ankara 1975, mütercimin önsözü, s. 7-9; Suad elHakim, ibnü'l- 'Arabf, Beyrut 1411/1991, s.
22-23; Muhammed Ali Ebü Reyyan, "Ebü'l- 'Ala
el-'Aflfl", fvlecelletü Külliyyeti 'I-Adab, XX, İs
kenderiye 1966, s. 5-19. r,;;;ı
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EBÜ'l-AIA el-HEMEDANi
( _,.;I_....JI .~1 y;l )
Ebü'l -Ala' Hasen b. Ahmed
b. Hasenel -Attar el-Hemedanl
(ö. 5691 1173)
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Kıraat

ve hadis alimi.
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14 Zilhicce 488 ( 15 Aralık 1095) tarihinde Hemedan'da doğdu . Attar lakabı
nın kendisine hangi sebeple verildiği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak babasının ticaretle uğraştığı dikkate alı
narak bunun aileden gelme bir lakap olduğu söylenebilir.
Ebü'l-Aia yedi yaşlarında Kur'an ' ı ezberledikten sonra başta Abdurrahman
b. Hamd ed-Dün! olmak üzere Hemedan'da bazı alimlerden hadis okumaya
başladı. Daha sonra tahsilini ilerietmek
için Bağdat. İsfahan, Nlşabur ve Vasıt
gibi ilim merkezlerine çeşitli seyahatler
yaptı; bu arada hac maksadıyla Mekke'ye gitti. Bağdat'ta Ebü'I-Kasım b. Beyan.
Ebü Ali b. Nebhan ve Ebu Ali b. Mehdi'den, İsfahan'da Ebü Ali el-Haddad ve
Mahmüd el-Eşkar'dan hadis okudu. Horasan'da Muhammed b. Fazi el-Furavl'den Şafıifı-i Müslim 'i dinledi. Hadis ilmi yanında kıraat tahsiline de ağırlık vererek İsfahan'da kendisinden hadis oku-
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540 (1145) yılından sonra Bağdat'a
son seyahatiyle daha çok çocuklarının tahsilini amaçladığı anlaşılan Ebü'IAia. onların burada Ebü'l-Fazl el-Urmevf, İbn Nasır ve İbnü'z-Zagüni gibi alimIerden kıraat okumalarını sağlarken kendisi de hadis ve kıraat dersleri verdi. İbn
Receb'in kaydettiğine göre ise Bağdat'a
dört defa seyahat etmiş, çocuklarının
tahsiliyle ikinci seyahatinde meşgul olmuş, 535'ten ( 1140-41) sonra üçüncü seya hatini gerçekleştirmiş, 540'tan (1145)
sonra yaptığı son seyahatinde de burada kıraat ve hadis dersleri vermiştir.
yaptığı

Nakşibendiyye ' nin
Hindistan kollarından
Alaiyye tarikatının kurucusu

L

Ebü'I-Ala kıraat ve hadis yanında Arap
dili, ensab* ilmi ve tarih gibi konularda
da kendisini çok iyi yetiştirdi. Zübeyr b.
Bekkar'ın (ö 256 / 870) Kitô.bü'n-Neseb'i
(l'lesebü Kureyş). İbn Düreyd'in (ö 321 /
933) el-Cemhere'si. İbn Faris'in (ö 395 /
1004) Mücmelü'l-luga'sı ve Ebü Ubeyd
el-Herevl'nin (ö. 401 / 1011) Kitdbü'l-Garibeyn 'i ezberlediği temel metinlerden
bazılarıdır.

(ö. 1061/1651)

(bk. ALAİYYE).

duğu Ebü Ali el-Haddad'dan birçok rivayetleriyle kıraat öğrendi. Bağdat'ta meş
hur kıraat alimleri Ebü Abdullah el-Bari'
ve Ebü Bekir el-Mizrafl, Vasıt'ta Ebü'Iİz el-Kalanisl'den faydalandı. Onu bir hadis otoritesi kabul eden Zehebl, bununla birlikte kıraat ilmindeki yerinin daha üstün olduğuna işaret eder. İbnü'l
Cezerl ise kendisini Ebü Amr ed- Dan!
(ö 444/ 1053) ile mukayese etmiş, Ebü
Amr'ın eserleri daha yaygın olmakla beraber Ebü'l-Ala'nın kıraat ilmine dair daha çok şey bildiğini söylemiştir.

Hemedan'a döndükten sonra bir kütüphane kurarak kitaplarını buraya vakfeden Ebü'I-Aia talebelerini kendi evinde okutmayı tercih etti ve mescidinde
ikametlerini sağladı; hayatının sonuna
kadar kıraat ve hadis okutmakla meş
gul oldu. İbn Sükeyne ondan hem hadis
hem aşere* okudu. Muhammed b. Muhammed el-Kal de kendisinden kıraat
okuyan talebeler arasında yer aldı. Ebü'IMevahib b. Sasra, Abdülkadir er-Ruhavf. Yüsuf b. Ahmed eş-Şfrazı. kendi çocukları Ahmed. Abdülber ve Fatıma. torun ları Ali, Muhammed ve Abdülhamfd
ondan hadis okudular.
Ebü'I-Ala, maddi durumu çok iyi olmakla beraber eline geçen parayı biriktirmeyip talebelerinin ihtiyaçlarına harcar, bu sebeple de zaman zaman borçlanırdı. Vefat ettiği zaman evi satılarak
borçları ödendi. Derin ilmi yanında güzel ahlakı ve cömertliğiyle etrafının sevgi ve saygısını kazanan Hemedanl'nin

koyu bir Hanbeli oluşu , Mu'tezilf çevreler tarafından bile kendisine saygı duyulmasına engel teşkil etmedi.
Bütün eski kaynakların Ebü'l-Ala'yı
sünnete bağlı bir alim olarak tanıtması
na ve bunlardan bazılarının onun Hanbeli olduğuna işaret etmesine karşılık
müteahhir bazı Şif kaynaklarında biyografisine yer verilerek Şfa'ya mal edilmek
istenmiş , hatta bunlardan birinde Şfa'
nın İmamiyye kolundan olduğu ve Ehl-i
sünnet'le de iyi ilişkiler içinde bulunduğu ileri sürülmüştür (bk. Seyyid Hasan
es-Sadr, s. 115); ancak bunu ispat edecek hiçbir delilden söz edilmemiştir.
Kaynaklarda kerametlerine. menkıbe
lerine ve kendisini övmek için kaleme
alınmış şiiriere de geniş şekilde yer verilen (mesela bk. Yakut, vııı. 5-52) Ebü'I-Ala.
19 Cemaziyelewel 569 (26 Aralık 1173)
tarihinde öldü ve kendi mescidine defnedildi. Yaküt'un Mu 'cemü'l- üdebô.'
adlı eserinde (VIII, 52) zikrettiği 599 tarihi ise müstensih veya baskı hatası olarak değerlendirilmelidir.
Eserleri. 1. Gö.yetü '1- il]tişô.r fi'I- kı
rô.'ô.ti'l- 'aşr li-e'immeti'l-emsô.r. Meş
hur on imarnın kıraatine dair olan eserde,
kıraat-i seb'a* imamlarından sayılma
yan Ebü Ca'fer Yezfd b. Ka'ka' ei-Karf'ye
bütün imamlardan önce yer verilmiş, yine yedi imamdan sayılmayan Ya'küb b.
İshak ei-Hadramf de yedi imamdan Asım
b. Behdele. Hamza b. Habfb ez-Zeyyat

Ebü' I-Aia ei-HemedanT'nin kendi
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eserin in zahriyesi (Kastamonu il Halk Ktp., nr. 1525)

