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İster hissi ister akl! olsun mahiyeti ba
kımından idr ak, idr ak edilen şeyin sureti
ni, kopyasını almaktır; algılanan şey dış
taki hakikat değil onun hisseden duyu 
organında meydana gelen bir benzeridir. 
Hissedilen şeyin şuurda anlam kazanma
sı, ancak duyu organınca algılanması ve 
onda iz bırakması ile olur. Akıl ile kavra
nılan şeyler için de durum aynıdır. Akle
dilir şey (makul). nefiste imajı oluşan ha
kikatin benzeridir (ibn Sina. en-Necat, s. 
ı 68; Gazzal!. Me'aricü '1-l).uds, s. 66) So
nuçta her idrak bir soyutlama işlemidir. 
Bu işlem duyum idrakleriyle başlar ve de
rece derece yükselerek akl! kavramların 
oluşmasıyla en yüksek noktasına ulaşır. 
Suretin maddeden ve maddi ilişkilerden 
tecrit edilmesi için dış ve iç duyuların fa
aliyetlerine ihtiyaç vardır ( ibn Sina, en

Necat, s. 169; a.mlf. , Avicenna's De Ani
ma, s. 58-59) . Akil idrak dışındaki idrak 
türlerinin hepsi için madde ve maddi ilin
tilerin varlığı gereklidir. ancak bunlarda 
tam soyutlama yapılamaz. Akl! idrak ise 
tam ve mükemmel bir soyutlamadır. Akıl 
şahıslara göre değişmeyen külll manayı 
idrak eder. Nesnenin varlığının hazır ve
ya gaip, uzakta yahut yakında olması du
rumu değiştirmez. Akıl fizik ve metafizik 
aleme nüfuz eder ve bunlardaki gerçek
leri çekip çıkarır. soyutlar. Eğer id rak edi
len şey tamamıyla man ev] bir özellikte ise 
Gazzall'ye göre onu soyutlamaya ihtiyaç 
duymaksızın da idrak edebilir (Me'aricü'l
l).uds, s. 68) Bu aşamada Gazzall. akl! id
rakten sonra zevke dayalı tasawufi id
raki söz konusu etmektedir. Gazzall. ne
bev! hakikatierin aklı aşan bir boyutunun 
bulunduğunu ve bu boyutun ancak ta
sawufi zevk vasıtalarıyla idr ak olunabi
leceğini söyler ( el-Müni).Lf mine'çl.-çl.alal, s. 
72-83). 

Günümüz psikolojisinde bütün ayrıntı
larıyla incelenen. idraki tayin eden yapı ve 
fonksiyonel faktörlerin varlığı yüzeysel 
ve basit de olsa müslüman düşünürlerce 
farkedilmiştir. İbn Sina. dikkat hallerinin 
bilgi edinmedeki seçici rolü üzerinde du
rurken (Avicenna s De Anima, s. 170-1 71) 
Muhyiddin İbnü'l-Arab!, hızla döndürülen 
bir ateş parçasının bütün bir daire ya da 
düz çizgi. şeklinde algılanmasını duyu or
ganlarından bağımsız olarak hareketin 
süratine bağlayıp açıklamıştır ( el-Fütü.

/:ıflt, lll, ı 38) Aynı zamanda İbnü'l-Arab!, 
duyum ve idrakin değeri konusunda bü
tün İslam kültür çevresine mal olmuş bu
lunan görüşleri dile getirir. Buna göre du
yunun idrak ettiği şey doğru ve gerçektir, 
yan ılma hüküm veren akla aittir. Duyu 
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asla yanlışlık yapmaz. Akıl da id rak ettiği 
şeyde kesinlikle hata etmez; yanılma hü
kümde olur (a.g.e. , ll. 395 . 397) 
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(bk. BEVL). 

İDRIS 
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Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 
peygamberlerden biri. 

_j 

_j 

_j 

Kur'an'da sadece iki yerde doğrudan 
zikredilmektedir. Bunların birinde, "Ki
tapta İdrls'i de an; çünkü o çok sadık bir 
peygamberdi. Biz onu yüce bir makama 

yükselttik" (Meryem 19/56-57). diğerinde, 
"İsmail'i , İdrls'i, Zülkifl'i de hatırla . Bun
ların hepsi sabredenlerdendi. Onları rah
metimize kabul ettik. Onlar h akikaten iyi 
kimselerdendi " (el-Enbiya 21/85-86) de
nilmektedir. Kur'an'da İdrls'le ilgili olarak 
"ağlayarak secde etme, doğruya ulaştırıl

ma, seçkin kılınma" (Meryem 19/58); "şa

nının ve mekanının üstün ve yüce olma
sı " (Meryem 19/57); "sabredici olma" (el
Enbiya 21/85); "sıddlk ve nebl olma" 
(Meryem 19/ 56) gibi nitelikler de yer al
maktadır (FirOzabadl. vı. 5 ı) Hadisler
de İdrls 'ten sadece mi'rac hadisesi do
layısıyla bahsedilir. Hz. Peygamber onun
la bazı rivayetlere göre ikinci, hadislerin 
çoğunluğuna göre ise dördüncü kat se
mada karşılaşmıştır ( Buharl, "Şalat", 
ı; "Enbiyif", 4, 5; Müslim. "Iman", 259. 
263, 264) . 

İdrls'le ilgili olarak gerek tarih , tabakat 
ve tefsir kitaplarında gerekse kısas-ı en
biya türü eserlerde oldukça farklı ve ay
rıntılı rivayetler yer almakta, idrls kelime
sinin menşei ve anlamına dair çeşitli gö
rüşler ileri sürülmektedir. Arap lugatçı

ları, idrlsin yabancı bir kelime olduğunu 
belirtmektedir ( Tacü'l-'arQs, "drs" md.; 
Kamus Tercümesi, "drs" md .. el-Mu'arreb, 
s. ı 02) . Aloys Sprenger ve Eickmann gibi 
bazı Batılılar ise kelimenin Arapça olduğu 
görüşündedir (Jeffery, s. 5 ı). Bazı İslami 
kaynaklarda İdrls'in asıl adının Uhnuh (Ah
nuh) olduğu, Allah'ın kitabını çok okuduğu 
için kendisine İdrls denildiği nakledilirse 
de (i b n Kuteybe. s. 1 0) bu görüş doğru ka
bul edilmemektedir. İdrls kelimesinin İb
ranice ve Süryanlce'de aslının bulunma
dığı nakledildiği gibi "ders" kökünden 
"if'il" kalibında Arapça bir kelime olup İb
ranlce'de "öğretti, alıştırdı, eğitti" anla
mındaki "hnh" kelimesinin tercümesi ol
duğu da ileri sürülmüştür (Ahmed ei-Ce
vallkl, S. ı 02- ı 03; Jeffery, S . 5 ı). Zemahşe
rl, idrlsin ders kökünden Arapça bir keli
me olduğu, Allah ' ın kitabını çok okuyup 
incelediği için kendisine bu ismin verildi
ği yolundaki görüşü red d eder ( el-Keşşaf, 
ll, 5 ı 3) . 

Modern çalışmaların çoğunda idrls ke
limesinin Arapça olmadığı kabul edilmek
te, fakat hangi dilden geldiği hususunda 
farklı görüşler ileri sürülmektedir. Theo
dar Nöldeke, önceleri kelimenin Theodo
ros'tan geldiğine kani iken daha sonra bir · 
havarinin adı olan Andreas'ın Süryanke 
kanalıyla gelen Arapça şekli olduğunu ile
ri sürmüştür. Richard Hartmann da İdrls 
adının Andreas'tan geldiğini düşünmek

te, ancak bunun bir havari değil Büyük is-



kender'in ab-ı hayatı aramaya çıkarken 
yanına aldığı aşçısının adı olduğunu söy
lemektedir (EJ2JFrJ. lll, 1056). Grimme. 
kelimenin Güney Arabistan menşeli ola
bileceğini belirtmişse de Güney Arabistan 
kitabelerinde böyle bir isme rastlanma
mıştır (Jeffery, s. 52) Paul Casanova, id
rlsin aslının "ezra" olduğunu, buradan 
Grekçe'ye "esdras" olarak geçtiğini. ora
dan da idrise dönüştüğünü öne sürmek
tedir (JA, CCV 119241. s. 358) C. H. Toy, 
idrls kelimesinin Mopsuestialı Theoda
re'dan geldiğini iddia ederken Albright 
kelimeyi Hermes- Poemandres'e bağlar 
(Jeffery, s. 52) 

İdrls kelimesinin menşeine dair bu gö
rüşler İdrls'in kimliğiyle ilgili tartışmaları 
da beraberinde getirmektedir. Müslüman 
müellifler. Kur'an'daki bilgilerden hare
ketle ve Kur'an dışı kaynaklardan, özellik
le de Kitab-ı Mukaddes. apokrif eserler ve 
rabbanT literatürden faydalanarak İdrls'i, 
Kitab-ı Mukaddes'te yer alan ve semaya . 
kaldırılmış olan şahsiyetlerden (Hanok 
JHanokh, Enoch, UhnühJ, ilya JilyasJveya 
Hızır) biri olarak kabul etmişlerdir. Diğer 

taraftan idrls. Hermes'le de bir sayılmış
tır. İbnü'l-Kıftl. İdrls'le ilgili şu görüşleri 
nakleder: Bazıları onun Mısır'da doğdu
ğunu ve adının Hermesü'l-Heramise ol
duğunu söylemektedir. Yunanca'da adı 
Ermis olup Arapça'ya Hermes olarak geç
tiğini söyleyenler de vardır. İbraniler ona 
Hanüh demektedir. bu isim Uhnüh olarak 
Arapçalaştırılmıştır. Allah kitabında onu 
İdrls olarak adlandırmaktadır (Mustafa
vi, et-Taf:ıl):il~. "drs" md.; ibnü'l-Kıftl. s. l-
2). Blrünl, Hermes'e İdrls de denildiğini. 
bazılarının Buda'yı Hermes olarak kabul 
ettiklerini nakleder ( el-Aşarü '1-bal):ıye, s. 
206). . 

Müslüman müelliflerin hepsi İdrls'in. 
Kitab-ı Mukaddes'teki rivayete göre ebe
dl hayata ermiş olan veya Kitab- ı Mukad
des dışı yahudi dini literatürüne göre öl
meden cennete giren Hanok (Honoch) ol
duğunu kabul eder. Bu görüşü benimse
yen ilk müellif Taberi'dir (Tari/] , ı. 170). 
Fahreddin er-Razi (XXI. 233). Nesefi (lll , 
265). İbnü'l-Eslr (i, 62) ve diğer müfessir
ler de İbraniler'in UhnQh'u ile müslüman
ların İdrls'inin aynı kişi olduğunu söyle
mektedir. 

İslami kaynaklarda Uhnüh, Bati dillerin
de Enoch ve Henoch olarak zikredilen Ha
nok isminin aslı İbranice Hanok'tur. Ha
nok, Kitab-ı Mukaddes'te dört farklı şah
sın ve bir şehrin adı olarak geçer. Konuyla 
ilgili olan Hanok, Ad em oğlu Şit oğlu Enoş 
oğlu Ken'an oğlu Mahal~ılel'in oğlu Ya-

red'in oğludur (Tekvln, 5/l-18). Tevrat'a 
göre İbranice'de "ders vermek, aydınlat
mak" anlamlarına gelen Hanok (EJd., VI, 
79 3) altmış beş yaşında Metuşelah 'ın ba
bası olur; daha sonra 300 yıl Allah ile yü
rür, oğulları ve kızları doğar ve toplam 
365 yıl yaşar. Nihayet gözden kaybolur, 
çünkü onu Allah almıştır (Tekvln. 5/21-24); 
şu halde o ölmemiştir (ibranller'e Mek
tup, ll/5) . "Allah ile yürüdü" ifadesi bir öv
gü olup Hanok dışında sadece tufan ön
cesi şahsiyetlerden Nuh için kullanılmış
tır (Tekvln, 6/9). Ahd-i Atik'in Katolikler'ce 
kutsal sayılan Siracide bölümünde ( 44/ 
16; 49/14) Hanok'un rabbin rızasını kazan
dığı. yeryüzünden alındığı. ona benzer hiç 
kimsenin yaratılmadığı belirtilmektedir. 
Hanok. Adem'den sonra yedinci nesildir 
(Yahuda'nın Mektubu. 14-16) . Kendisin
den öncekilere ve sonrakilere göre ömrü 
kısadır. Hanok'un semayayükseltilmesi 
imtiyazı daha sonra Peygamber İlya'ya da 
bahşedilecektir (ll. Krallar. 2/3, 5). 

Hakkında Kitab-ı Mukaddes dışında Tal
mud ve Midraş ile apokrif literatürde de 
bilgiler bulunan Hanok'un bir peygamber 
mi yoksa kutsl bir şahsiyet mi olduğu ko
nusu yahudi alimleri arasında tartışma
lıdır. Aggadah'ta (yahudilerin Talmud ve 
Midraş' ın kıssalar, efsaneler, alıntılar. dar
bımeseller. folklorik temalar içeren bölüm
lerine verdikleri isim) Hanok. ölüm acısı
nı duymadan cennete giren dokuz sadık 
insandan biri olarak gösterilir. 

Yahudi kaynaklarındaki bilgilere göre 
Hanok. gizli bir yerde sadık bir insan ola
rak yaşarken bir melek kendisine gelir ve 
bu inzivadan çıkıp Tanrı'nın yolunda git
meleri için insanlara öğretmenlik yapma
sını ister. Bunun üzerine Hanok 243 'yıl öğ
retmenlik (peygamberlik) yapar ve bu dö
nemde dünya huzur ve barışla dolar; 
hatta bütün krallar ve prensler ona bo
yun eğer. İnsanoğluna yaptığı hizmetle
re karşılık Tanrı onu gökte de meleklerin 
kralı yapmaya karar verir ve şimşek gibi 
savaş atlarının çektiği alev saçan bir ara
bayla kendisini semaya alır. Tanrı Hanok'a 
muhteşem bir elbise ve gözleri kamaştı
ran · bir taç giydirir. Ona hikmetin bütün 
kapılarını açar ve kendisine "Metatron" 
(bütün semavat sakinlerinin prensi ve ba
şı) adını verir. bedenini bir şüleye dön(jş
türür. onu fırtına. kasırga ve gök gürle
mesiyle kuşatır (EJd., VI, 794). 

Hanok. mistikyahudi grupları içerisin
de kendisine büyük önem verilen bir şah
siyettir. Bu gruplara göre bazı melekler 
özel bir mazhariyete erişmiş olup bunla
rın en başında Metatran yer alır. Böylece 
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o başmelektir ve diğerlerinin prensidir. 
Merkabah literatürüne göre Metatron, 
Hanok'un beşerliikten kurtulmuş ve me
lekleşmiş hali olup göğe alındıktan sonra 
orada insanların arnellerinin kaydını tut
maktadır (ER, V, I 18). Kabbalistler'e gö
re de altı harfle yazılmış olan Metatran 
Hanok'tur. fakat o yeryüzündedir. Zohar 
kitabına göre Hanok, Adem'in nesillerin
den her birinin kitapları gibi bir kitap sa
hibidir. Onun kitabı "hikmetin sırrı:'dır 
(EJd., Xl. 1443-1446) Dünyanın sonuna 
doğru Hanok. Eliya (ilya. ilyas) ile beraber 
"yol açıcı" ve "hazırlayıcı". dolayısıyla meh
di rolünü oynayacaktır. Bunlara göre Ha
nok melekleşince Metatran adını almış 
ve nüranlleşmiştir. Eliya da ölmemiş. gö
ğe çekilmiştir, fakat hala beşeri formu
nu korumaktadır. Ancak Hanok ile Eliya·: 
nın aynı şahıslar olup değişik isimlerle 
ifade edildiğini ileri sürenler de vardır 
(a.g.e., VI, 793). 

Hanok'la ilgili kaynaklardan biri de 
apokrif kabul edilen "Hanok'un Kitabı"

dır. Üç farklı nüshası bulunan eserin Eti
yopya dilinde yazılmış olanında Hanok iyi 
insanlarla Tanrı arasında bir aracıdır. Se
mavi bir yolculuğa çıkar ve bu yolculukta 
bütün yaratılışın sırlarına . unsurlarına 

muttali olur (a.g .e., VI. 795-796). Slav di
linde kaleme alınmış olanda ise Hanok'un 
meleğin kanadında yedi feleği ziyareti 
anlatılır. O, yedinci kat semada Tanrı'yı ar
şa istiva etmiş olarak müşahede eder. 
ayrıca "mühürlü kitaplar"ı da görür. Tan
rı melek Vreveil'e. Hanok'a semanın ve 
arzın işleyiş düzenini ve diğer konuları 
anlatmasını, Hanok'a da bu anlatılanları 
360 kitap içerisinde kaydetmesini emre
der (a .g .e., VI, 797-798). 

Kur'an-ı Kerim'de yer alan. "Biz onu yü
ce bi r mekana yükselttik" (Meryem ı 9/ 
57) ifadesinin neye delalet ettiği husu
sunda farklı yorumlar yapılmıştır. Bazı
ları bunun İdrls'in ruhunun kabzedildiği 
dördüncü veya altıncı kat sema olduğu
nu. bazıları bununla cennetin kastedildi
ğini. kimileri de ona peygamberlik veril
mesinin ima edildiğini söylemişlerdir (Ta
beri. Cami'u'l-beyan,XVI, 96; Fahreddin 
er-Razi. XXI, 233; Nesefl. lll, 38). 

Hz. İdrls'in terzi olduğu. her iğne sap
layışında "sübhanellah" dediği, akşam ol
duğunda yeryüzünde arneli ondan daha 
üstün hiç kimsenin bu lunmadığı da İbn 
Abbas'tan rivayet edilmiştir (ibn Keslr, 
Te{sfrü'L-~ur'an, V, 236). "Biz onuyüce bir 
mekana yükseltti k" mealindeki ayet açık
lanırken kendisine hem peygamberlik 
hem de otuz sahlfe verilmesi yanında ka-
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lemle yazı yazan. elbise diken. hesap ve 
yıldız ilmiyle meşgul olan ilk insanın idrls 
olduğu belirtilir (Fahreddin er-Razi. XXI, 
233) . 

idrls bazan ilya (İlyas) ile aynı kişi sayıl
mıştır. Nitekim Abdullah b. Mes'Qd'dan · 
nakledildiğine göre. "İlyas da şüphe yok 
ki gönderilmiş peygamberlerdendi" (es
Saffat 37/1 23) mealindeki ayetin tefsirin
de İbn Mes'Qd ile ibn Abbas. İlyas ile id
rls'in aynı kişi olduğunu söylemişlerdir. 
Hatta ikrime bu ayetin İbn Mes'Qd mus
hafında, "İdrls de şüphe yok ki gönderil
miş peygamberlerdendi" şeklinde yazılı 
olduğunu nakleder ( Tecrid Tercümesi, IX, 
88) . 

Nebl idrls'in uzun boylu. beyaz tenli, 
geniş göğüslü. iri karın lı. iri kemikli. vü
cudu hafif kıllı, gür saçlı. ince sesli. yu
muşak sözlü. kısa adımlı olduğuna dair 
rivayetler vardır (İbn Kuteybe, s. ı O; Kök
sal, s. 79). 

Taberi'nin naklettiğine göre Allah ona 
peygamberlik verdiğinde Hz. Adem 622 
yaşında idi. Adem ve Şit'ten sonra ade
ınoğlundan ilk peygamber odur. Allah 
ona otuz sahlfe vermiştir. Kabiloğulları'na 
peygamber olarak gönderilmiş. kavmine 
tebliğde bulunup hak yola davet etmiş. 
onlardan Allah'a itaat etmelerini. şeyta
na karşı çıkmalarını istemiş. fakat kavmi 
onu dinlememiştir. İbn İshak'ın nakletti
ği bir rivayette ise Yared oğlu UhnQh'un 
altmış beş yaşında Heddane ile (Eddane) 
evlendiği ve bu evlilikten Metuşelah adlı 
bir oğlunun olduğu belirtilir. Aynı rivayete 
göre Uhnuh semaya ref'edilmeden önce 
yerine oğlunu bırakmıştır (Taberl. Tarfl], 

I, 169-173) 

Hz. idrls'e ilahi bilgileri ihtiva eden otuz 
sahlfe indirilmiştir. O. Adem'in ve Şit'in 
sahlfelerini de kalbinin üzerinde taşırdı. 
Remil ilmi. hey' et. n ücum. hesap, tıp. ne
batların sırları, garip sanatlar. yazı yaz
mak. dikiş dikmek. terazi kullanmak gibi 
meslek ve sanatları idrls icat etmiştir. Sa
hlfelerinde semavl sırlar, ruhanilere hük
metmenin yöntemleri. varlıkların özellik
leri gibi konulara dair bilgiler vardı. Çok 
sayıda talebesi olan idrls. yeryüzünde ilk 
defa demiri keşfedip ondan aletler yap
mış. ziraatı geliştirmiş. deri ve kumaşlar
dan elbise dikmiştir (İbni.\'1-Eslr. ı. 54; Ni
şancızade, ı. 124- ı 28) . Yıldızlar ve hesap il- . 
miyle ilk meşgul olan kişi olduğu için Yu
nanlı hakimler ona "Hermesü'l-haklm" 
(Hermesü'I-Heramise) demişlerdir ( İ bnü'I

Eslr, 1, 54-55, 59-60; İbn Keslr, el-Bidaye, 

1, 99-100). 
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idrls'in kimliği konusunda en çok ilgi 
çeken hususlardan biri de onun yarı efsa
nevl bir şahsiyet olan Hermes'le ilgisidir. 
islami kaynaklarda üç Hermes'ten söz 
edilmekte olup her biri değişik özelliklere 
sahiptir. Bunlar Hermes (Hermesü' I-Hera
mise), Babilli Hermes ve Mısırlı Hermes'
tir. Birinci Hermes hakkındaki rivayetler 
idrls'e dair anlatılanlara benzemekte, 
bazılarınca bunun UhnQh ve idrls'le aynı 
kişi olduğu kabul edilmektedir. Bu Her
mes. gökler hakkında bilgiye sahip olan 
ve insanlara tıp konusunda bilgiler veren 
ilk insandır. Onun harflerin ve yazının mu
cidi olduğuna. insanlara giyinmeyi öğ
rettiğine de inanılır ; iik defa Allah'a iba
det etmek için evler bina etmiş. Nuh tu
fan ını haber vermiştir (Seyyid Hüseyin 
Nasr, s. 151-152; Kılıç, s. 49) 

idrls n ebi motifi. gerek tasavvuf ve tek
ke şiirinde gerekse divan ve halk edebi
yatlarında geçmekte. Hz. idrls'in semaya 
urucu. "Biz onu yüce bir mekana yükselt
tik" ayetine (Meryem I 9/57) dayandırıl

makta ve mi'raciyyelerin çoğunda onun 
urucuna temas edilmektedir. 
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!il ÖMER fARUK HARMAN 

İDRİS I 
( ...r!.J~ıı 

İdrls b. Abdiilah b. ei-Hasen 
b. el-Hasen b. All b. Ebi Talib 

(ö. ı 77 /793) 

İdrisller hanedanının kurucusu 
(789 -793). 

_j 

Doğumu. çocukluğu ve gençliği hakkın
da bilgi yoktur. Alim bir kişi olan babası 
Abdullah b. Hasan. Emevller'in son za
manlarında ve Abbasller'in kuruluş döne
minde Medine'deki Ehl-i beyt mensupla
rının reisiydi. 

Ehl-i beyt mensuplarından Sahibü Fah 
diye meşhur olan Hüseyin b. Ali, Abbas! 
Halifesi Hadi- İlelhak zamanında Kufe'de 
halifeliğini ilan etti. Kufe'den Horasan'a, 
oradan da Medine'ye geçip etrafına bir
çok kimse topladı. Aralarında Abdullah b. 
Hasan'ın oğullarından idrls ve Yahya'nın 
da bulunduğu Ehl-i beyt'e mensup bazı 
kimseler de ona katıldı. Yaklaşık 300 kişi

lik silahlı bir kuwetle. Mekke yakınlarında 
bulunan ve bugün Şüheda diye anılan Fah 
vadisine giden Hüseyin b. Ali. Abbas b. 
Muhammed kumandasındaki Abbas! or
dusuyla yapılan savaşta (8 Zi lhicce 169 1 
ll Haziran 786) öldürüldü; Yahya b. Ab
dullah Deylem'e kaçarken idrls b. Abdul
lah. hizmetkarı Raşid ve Mağribl i hacıla

rın yardımıyla Kızıldeniz'i geçerek önce 
Nube'ye, oradan Ali b. Süleyman ei-Haşic 
ml'nin vali olarak bulunduğu Fustat'a 
geçti. Burada posta teşkilatının başında 


