
AKLAM-ı sinE 

hoğlu Hamdullah'ın ve talebelerinin celi
sülüsün gelişmesine de hizmetleri geç
miştir. Fakat bu hususta bir başka sa
natkarı, Ahmed Karahisarfyi (ö 963/ 
ı 556) anmadan geçmek mümkün değil
dir. Karahisari ile oğlu ve talebesi Ha
san Çelebi'nin istanbul'da Süleymaniye 
ve Edirne'de Selimiye camilerindeki ve 
başka eserlerdeki Kanuni devrinin aza
rnet ve vakarını hendesenin nizarnında 
aksettiren yazıları. celi- sülüsün mimari 
abideleri nasıl tamamlayan bir unsur 
olabildiğini gösterir. Bu sanatkarlarla 
celi- sülüsün büyük siması Mustafa Ra
kım (ö ı 241 1 ı 825) arasında gelenler ve 
onu takip edenler, hat sanatının zirveye 
ulaştığı ve yolun sonuna gelindiği zan
nının hakim olduğu her merhalede ye
ni yollar açabilmişler ve onu tasawurla
rın ulaşamadığı yeni ufuklara yükselte
bilmişlerdir. 
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AKLİ ALİ, Tabiizade 
(ö 1116/ 1704) 

Mutasavvıf- şair, zakirbaşı, 

neyzen ve bestekar. 
_j 

Bursa'da doğdu ve orada yaşadı. İyi 
bir tahsil gördü. Halvetiyye'den Debbağ
zade Tekkesi şeyhi Debbağ Yunuszade 
Mustafa Efendi'ye intisap etti. Burada 
Yahya Efendi (MühtedT) ve diğer müsikişi
naslardan dini eserler meşkederek ken
disini yetiştirdi. Güzel sesi ve zikre haki
miyeti ile kısa zamanda dikkati çekerek 
bu tekkenin zakirbaşılığına getirildi. Sür
meli İsmail Efendi'nin vefatı üzerine, 
Şeyh Seyyid Mehmed Emir Enarfnin mü
saadesiyle 1701 'de Fenari Ahmed Paşa 
Zaviyesi şeyhliğine tayin edildi. Bu vazife
de iken 17 Şaban 1116'da ( 15 Aralık 1704) 
vefat etti. Adı geçen zaviyenin yakının
daki Yeniyer Mezarlığı'na defnedildi. 

Tasawuf yanında edebiyat ve musiki 
ile de meşgul olan Akli Ali Efendi, daha 
çok şiirleri ve tarih manzumeleri ile ta
nınmış, ancak şiirlerini topladığı bir di
vanına rastlanmamıştır. Onun şöhret

li bir neyzen olduğu ve 1 OOO'den fazla 
beste yaptığı söylenmekte ise de zama
nımıza ulaşan herhangi bir eseri bilin
memektedir. 
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AKLİYYAT 
( ül:J.a..ll) 

Aklın bilgi edinme alanları veya 
akılla elde edilen bilgiler manasında 

kullanılan terim. 
_j 

Selef alimlerinin ayet ve hadisiere da
yanarak açıkladıkları konuların çoğu, ke
lam ilminin ortaya çıktığı hicri Il. yüzyıl
dan itibaren aklın bilgi sınırı içine alın
maya başlanmış; özellikle Ebu Mansur 
el-Matüridfnin, dini hakikatierin akıl ve 
sem' (Kitap ve Sünnet) vasıtasıyla biline
bileceğini belirterek (bk Kitabü't- Tev
f:ıid, s. 4 vd ı din ile ilgili bilgi kaynakları
nı bu iki temel noktada toplamasından 
sonra kelam ilminin problemleri "akıl ile 

bilinebilenler" ve "nakil (sem') ile bili
nebilenler" şeklinde iki kısma ayrılmış
tır. Bunlardan ilki akliyyat, ikincisi de 
sem'iyyat veya şer'iyyat terimleriyle ifa
de edilmiştir. Mu'tezile kelamcısı Kadi 
Abdülcebbar'ın eserlerinde açık bir şe
kilde görülen akliyyat-sem'iyyat taksi
mi. daha sonra Cüveyni (bk el- 'Aklde

tü'n-Nizamiyye, s. 771. Gazzali (bk ihya', 
ı. ı 61. Razi, Tci, Teftazani. Cürcani. İbnü'I
Hümam. Beyazizade Ahmed Efendi gibi 
Eş'ariyye ve Matüridiyye kelamcıları ta
rafından da kullanılan yaygın bir metot 
haline gelmiştir. Geliştirilen bu yeni an
layışla, daha önce selefin ayet ve hadis
lerde verilen bilgilerle iktifa ettikleri bir
çok dini konu akliyyat içinde değerlen
dirilerek bu konulara çeşitli akli izah ve 
yorumlar getirilmiştir. Bu metoda göre 
kelamcıların üç ana esasta topladıkları 
inanç problemleri akli açıdan şöyle de
ğerlendirilmiştir: Allah'ın varlığı akılla bi
linebilir. Akıl onun zat ve mahiyetini ya
nılgısız kavrayamazsa da sıfatiarını ve bu 
sıfatiarın eserlerini idrak eder ; peygam
berlik müessesesini ve insanlığın bu mü
esseseye ihtiyacını izah edebilir. Akıl dün
ya hayatından sonra başlayacak ikinci bir 
hayat olan ahiretin varlığını, mutlak ada
letin gerçekleşmesi açısından gerekli gö
rür. İlk devir kelam kitaplarında fazla 
yer tutmayan akliyyat bahisleri, felsefe
nin kelam ilmi içinde eritilmesinden son
ra özellikle Beyzavi, Teftazani ve Cürca
ni'nin eserlerinde muhtevanın üçte iki
sini teşkil edecek şekilde genişlemiştir. 

Akliyyat. kelam ilmindeki bu muhte
vası yanında, ilimierin tasnifinde felsefe 
ve mantığı da içine alacak şekilde geniş 
kapsamlı epistemolojik bir terim olarak 
da anlaşılmıştır. Ayrıca daha özel an
lamda, akli bilgilerden bedihiyyat* ın 
diğer bir adı şeklinde (bk GazzalT, el-ik

tisad, s. 16) veya "akli hükümler" mana
sında da kullanılmıştır (bk KadT Abdü l
cebbar. Müteşabihü 'I-Kur' an, s. 33) 
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