
ei-Cüveyni, Gazzali ve Ebü İshak ei-İsfe
rayini gibi Eş 'ari alimlerinin görüşlerine 
rastlanmaktad ı r. Arnmar Talibi. İbnü'I
Arabi'nin Doğu gezisi esnasında topla
dığı kitapların listesini verirken Ebü' I 
Kasım el- Kuşeyri'nin Es ma' ullö.hi'l -hüs
na'sı ile İbn Fürek'in el-Esma' ve 'ş
şıfat'ını da zikreder (A ra'ü Ebf Bekr, ı. 
65; ll , 505). Müellifin bunlardan da isti
fade etmiş olması kuwetle muhtemel
dir. Ayrıca el-Emedü'l-aksa ile Abdül
kahir ei-Bağdadi'ye ait el-Esmcl' ve'ş
şıfat arasındaki metot ve muhteva ben
zerliğine bakarak İbnü'I-Arabi'nin Bağ
ctadi'den faydalandığını söylemek müm
kündür. 

el -Emedü '1- akşa 'nın. tesbit edilebil
diği kadarıyla Türkiye kütüphanelerin
de bulunan iki yazma nüshasından baş

ka (Hac ı Selim Ağa Ktp., nr. 499 ; Süley
maniye Ktp., Şehid Ali Paşa , nr. 37 1) Ra
bat'ta (Hizanetü 'l-vesaik, nr. K. 4; el-Hi
zanetü'I-Haseniyye, nr. 2872, el-Hizane
tü'l -amme, nr. K. 2670, son kısmı eksik) ve 
RampOr State Library'de de (bk. Brockel
mann, I, 733) nüshaları mevcuttur. 
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Gerçekleştirilmesi uzun zamana bağlı 
ümit ve arzular için kullanılan 

bir terim. 
_j 

Arapça'da "istemek, ummak" anlamın
da bir masdar olup sözlüklerde genellik
le reca ile eş anlamlı bir isim olarak kul
lanıldığı belirtilir. Ancak bazı dilciler, erne
lin gerçekleştirilmesi uzun zamana bağlı 
bulunan istekleri, recanın orta vadedeki 
beklentileri ifade ettiğini , kısa sürede 
gerçekleşmesi umulan şeyler içinse ta
ma' (tamah) kavramının kullanıldığını söy
lemişlerdir (Feyyümi, Mi.şbaf)u 'l-münfr, 

"eml" md .; Tacü 'l- carüs, "eml" md .). Emel 

kelimesi Kur'an-ı Kerim'de biri " insanı 

oyalayan, ahiretini unutturan dünyevi ar
zu ve tutkular" (el -H icr ı 51 3), diğeri de 
mutlak olarak "arzu edip ümit bağlama" 
(ei-Kehf ı 8/ 46) anlamına gelecek şekil 

de iki ayette geçmektedir. İkinci ayette. 
"hem sevap yönünden hem emel yönün
den daha hayırlı " olarak nitelendirilen 
"baki olan salih işler" Allah rızasına uy
gun düşen ibadetler, zikirler, dünya ve 
ahiret için faydalı, özellikle ahirette en 
güzel akıbeti elde etmeye yarayan ha
yırlı işlerin tamamı şeklinde yorumlan
mıştır (Taberi, XIV, 5; ibn Kesir, ll, 422) 

Emel kavramı hadislerde daha sık geç
mektedir (bk. Wensinck, el-Mu c cem, "eml" 
md. ). Bu hadislerde ve zamanla bunlar 
etrafında gelişen yorum ve tahlillerde 
emelin, çoğunlukla zühdün karşıtı ola
rak temelinde bedeni hazların tatmini 
ve dünya sevgisi bulunan arzuları ifade 
etmek üzere kullanıldığı; insanın uzun 
vadeli arzular taşıması , zihnini yoğun bir 
şekilde bunlarla meşgul etmesi ve ça
balarını büyük ölçüde bu arzuların ger
çekleştirilmesi yolunda harcamasına tül-i 
emel, istek ve arzularına sınır koyarak 
özellikle ahiret hayatı için yararlı olacak 
işlere önem vermesine de kasr - ı emel 
denilmiştir. Hz. Peygamber'in, "Yaşlı ki
şinin bütün güçleri zayıflasa da dünya 
sevgisi ve uzun emeller konusunda gön
lü hep genç kalır" (Buhari, "Ril._{al._{", 5) me
alindeki hadisini de dikkate alan müslü
man ahlakçılar ernelin bütünüyle sön
dürülmesinin mümkün olmadığını, hatta 
hırsa dönüşmediği sürece insana yaşa
ma arzusu ve istikbal ümidi veren olum
lu bir emel duygusunun faydalı ve gerek
li olduğunu düşünmüşlerdir. Maverdi bu 
görüşü ariflerden birine isnat ettiği , 

"Emel ümmetiçin rahmettir; eğer emel 
olmazsa işlerin çoğu yüzüstü kalır, hayat 
bağları kopar" şeklindeki rivayetle teyit 
eder (Edebü'd-dünya ve 'd-dfn, s. 108). 

İslam ahlakçıları içinde emel konusu
nu en geniş şekilde ele alanlardan biri 
olan Gazzali, emele dair bazı hadis ve 
haberleri naklettikten sonra tül-i erne
lin genellikle bilgisizlik ve dünya tutku
sundan kaynaklanan psikolojik sebeple
rini incelemekte ve bunlardan kurtulmak 
için güçlü bir ahiret imanına dayalı ça
reler göstermektedir (if)ya', IV, 452 vd ) 

Hz. Peygamber'in, emel duygusunu ve 
bu duygunun insan hayatı içindeki yeri
ni bazı geometrik şekiller çizerek açıkla
dığını anlatan bir rivayet, hadis ve ahlak 
alimlerinin geniş ölçüde dikkatini çek
miştir. Başta Buhari olmak üzere birçok 

EM EVILER 

hadis kaynağında yer alan bu rivayete 
göre Hz. Peygamber toprağa önce bir 
kare çizmiş, karenin ortasından dışına 
taşacak şekilde uzun bir çizgi ve bunu 
dik olarak kesen paralel çizgiler çekmiş
tir. Resül-i Ekrem, merkezinde insanın 
bulunduğu bu karenin insanı kuşatan 

ecel, dışarı taşan çizginin insanın emeli, 
bu çizgiyi kesen paralel çizgilerin de in
sanın hayatta karşılaştığı kaçınılmaz sı
kıntı ve üzüntüler olduğunu belirtmiş
tir. Kaynaklarda bu hadisteki şekilleri 

tasvir etmek üzere farklı çizimler yapıl
mıştır. Mesela İbn Hacer ei -Askalani'nin 
Fethu '1- bari adlı Bu ha ri şerhinde beş 
değişik çizim görülmektedir (XXIV, I 3 ). 
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Hulefa-yi Raşidin'den sonra 
661- 7 50 yılları arasında 

hüküm süren ilk İslam hanedanı. 

I. SiYASİTARİH 

II. MEDENiYET TARİHİ 

I. SiYASİ TARİH 

_j 

Hulefa-yi Raşidin döneminden sonra 
(632-66 1) Suriye'nin merkezi Dımaşk'ta 

kurulan İslam tarihinin bu ilk hanedan
devleti, adını kurucusu Muaviye b. EbQ 
Süfyan'ın mensup olduğu Beni Ümeyye 
(Ümeyye oğulları , Emeviler) kabilesinden 
almıştır. Muaviye ve ondan sonraki iki 
halife bu kabilenin Süfyani kolundan, 
diğer on bir halife ise aynı ailenin Mer
vani kolundandır. 

Adını ümeyye b. Abdüşems'ten alan 
Beni Ümeyye kabilesi Cahiliye dönemin
de Mekke idaresinde önemli bir yere sa
hipti. Şehrin ve Kabe'nin idaresiyle ilgili 
olarak kabileler arasında dağıtılan gö
revlerin en önemlilerinden olan başku
mandanlık vazifesi bu kabile tarafından 
yürütülüyordu. Hac için Mekke'ye gelen 
Araplar'a su ve yiyecek temini görevleri 
ise Hz. Peygamber' in kabilesi Beni Ha
şim'in uhdesinde bulunuyordu. Haşimi-
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