
ranışlar da yasaklan mıştır. Yine dini dav
ranışlara verilen ceza veya mü katatta bile 
sebep-sonuç ilişkisinin geçerli olduğuna 
temas edilmiş ve insanların tercihlerini 
buna göre yapmaları istenmiştir. Bütün 
bunlar, Kur'an 'ın hem tabiat olaylarında 
hem de insanlara ait dünyevl ve dini dav
ranışlarda illiyyet ilkesinin geçerliliğine 
işaret ettiğini gösterir (Ca h iz. Kitabü '1-
Hayevan, V, 92-93; Ta kıyyüddin ibn Tey
miyye, V, 362-366) . b) Cisimlerin farklı bir 
tabiat ve etki gücü bulunduğu herkesin 
gözlem ve tecrübesiyle bilinmektedir. 
Mesela ateşte yakma, tohumda toprak
ta bitme, ilaçta hastalıkları iyileştirme gi
bi farklı tabiatların bulunduğu ve dolayı
sıyla ateşin yanma, ilacın iyileşme sebebi 
olduğu gözlemlerle bilinen bir gerçektir. 
Buna göre maddi varlık ve olayların bir 
kısmını diğerlerinin illeti olarak kabul et
mek gerekir. Şuurlu. bilgili ve yetkin bir 
varlık olmayan maddenin bu gücü ve ta
biatı hikmet ve bilgi sahibi yetkin birvar
lıktan alması zorunludur. Kainattaki var
lıklar arasında gözlenen sebep-sonuç iliş
kisinin zorunluluğu bunu düzenleyen yet
kin varlığın iradesiyle irtibatlıdır (Cahiz. 
Kitabü'L-Kıyan, ıı. 146; Kadi Abdülcebbar. 
IX, 11-12; ibn Hazm, V, 184-186; Takıyyüd
din ibn Teymiyye. V, 441. 443). c) Belli se
beplerin belli sonuçları doğuracak şekil

de düzenlenmesi bu düzenlemeyi yapan 
varlığın yetkinliğini. bilgisini ve hikmetini 
gösteren açık bir kanıt olduğundan illiyye
ti benimsemek, sadece gerçek tevhid için 
değil Allah'ın varlığına inanmak için de 
gereklidir (i b n Rü şd, s. 116-117) . Belli so
nuçları doğuracak şekilde sebepleri ya
ratanın Allah olduğunu bilen insanın ima
nı güçlenirve gerçek tevhide erer. Erken 
devir Sünni kelamcılarından Ahmed b. 
İbrahim ei-Kalanisl. Mu'tezile'den Naz
zam, Cahiz. Sümame b. Eşres , Muammer 
b. Abbad, Zahiriyye'den İbn Hazm. ayrıca 
Farabl. İbn Sina. İbn Rüşd gibi fi lozoflar. 
başta İbn Teymiyye ve İ bn Kayyim ei-Cev
ziyye olmak üzere Selefiyye'nin çoğunlu
ğu ve Şla alimlerinin büyük bir kısmı bu 
görüştedir (Hayyat. s. 25; Eş ' ari , s. 382 ; 
Nesefi , Il, 681; EbQ Bekir ibnü'I-Arabi, s. 
110). 

İslam düşünce tarihinde illiyyetle ilgili 
olarak ileri sürülen bu üç ana görüşün 
birincisi alimierin çoğunluğu tarafından 
isabetli bulunmamış ve delilleri zayıf gö
rülmüştür. İleri sürülen nakli deliller illiy
yeti inkar etmek için yeterli değildir. Zira 
bu konuda sadece müteşabih ayetler dik
kate alınmış. buna karşılık illiyyeti teyit 
eden ayetler ya göz ardı edilmiş veya ilmi 

ölçülere sığmayacak şekilde yorumlan
mıştır. Alimierin çoğunluğu tarafından 
benimsenen ikinci görüşte her ne kadar 
varlık ve olayların zahiri- adi sebepleri 
mevcutsa da sebeplerin zorunlu sonuçlar 
doğurduğu kabul edilmemiştir. Ali Sami 
en-Neşşar ve Muhammed Ramazan Ab
dullah gibi çağdaş yazarlar. kelamcıların 
çoğunluğunu sebepleri inkar etmeyen bir 
anlayışta göstermekteyse de bu iddiayı 
kaynaklardan hareketle teyit etmek ol
dukça zordur. Kelam alimlerinin Allah 'ın 

varlığının yanı sıra birliğini. mucizeleri ve 
ölümden sonra bedenierin dirilişini kanıt
lamanın ancak maddi varlıklarda etki gü
cü bulunmadığını benimsemekle müm
kün olacağı düşüncesiyle (Fa h reddin er
Razi. vı . 189) illiyyeti reddeden bir tabiat 
felsefesi geliştirmeleri de kesin deliliere 
dayanmaktan uzaktır. Zira Allah ' ın varlı

ğını-birliğini. mucizeleri (nübüw et) ve öl
dükten sonra dirilişi kanıtlamak için illiy
yeti reddetmek değil aksine kabul etmek 
gerekir. Bir bütün halinde i ncelendiği tak
dirde naslarda, hem din hem de tabiat 
alanında illiyyet ilkesinin geçerli olduğuna 
dikkat çekildiğini görmek mümkündür. 
Bu husus. Allah'ın kainatı yaratıp yöneten 
bir fail-i muhtar olmasıyla da çelişmez. Bir 
sonucun hem Allah'a hem de Allah 'ın ya
rattığı bir başka sebebe nisbet edilmesi
nin tevhid inancı açısından hiçbir sakın
cası bulunmadığı gibi aynı zamanda nas
lara da uygun düşer. Bilimin temelini teş
kil eden illiyyet ilkesi , varlık ve olaylara 
rasyonel bir yorum getirebilmenin de 
vazgeçilmez esasıdır. Bundan dolayı azın
lık sayılabilecek bir grup tarafından be
nimsenen üçüncü görüşün daha isabetli 
olduğunu söylemek mümkündür. Allah'ın 

kainatı zorunlu bir sebep-sonuç ilişkisi 
düzeninde yaratıp yönettiğin i kabul et
mek gaye ve nizarn delilinin geçerli ola
bilmesi için de gereklidir. 
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iLLİYYiN 
(~wı) 

İ yilerin 
amel defterlerinin bulunduğu yer 

anlamında Kur'an terimi. 
_j 

Sözlükte "yükselmek" anlamındaki ulüv 
(ala) kökünden türeyen ve "üst makam, 
yüksek derece" manasma gelen illiyy ke
limesinin çoğuludur (illiyyün > ill iyyi n) . 
Kur'an-ı Kerim'in bir süresinde geçen il
liyyln iyilerin kitabının bulunduğu yer ola
rak zikredilir ve bu yer yazıların kaydedil
diği, ayrıca Allah 'a yakın olan kulların mü
şahede ettiği şey olarak yorumlanır (ei
Mutaffifln 83/18-21 ). Bazı dil alimleri, ke
limenin çoğul yapısından hareketle bu
nun yüce bir mekan ve makamdan ziya
de buraya ulaşan kimseleri ifade ettiğini 
söylemişlerse de (mesela b k. Ragıb el-is
fahani, "'ala" md.) müfessirler bu görüşe 
katılmamıştır. Müfessirler illiyylnin yük
sek bir mekan olduğunu söylemiş, ancak 
bunun yeri konusunda farklı görüşler ileri 
sürmüşlerd ir. İbn Abbas'tan nakledilen 
bir rivayete göre illiyy'ln mü minierin ruh
larının bulunduğu yedinci kat gök, diğer 
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bir rivayete göre ise cennettir (i b n Keslr, 
IV, 486-487). Bir kısım müfessirler de onun 
göğün dördüncü katı. arşın sağ sütunu 
yahut sidretü'l-müntehfı olabileceğini be
lirtmişlerdir (TaberT, XXX, 64-66). Bu fark
lı bilgiler. konu hakkinda açık ve kesin bir 
rivayetin bulunmamasından kaynaklan
mıştır. illiyylnden bahseden bazı hadisler 
mevcut olmakla birlikte bunlar genel vas
fı itibariyle onun yüce bir mekandan iba
ret bulunduğunu bildirmekte olup yeri 
hakkında herhangi bir açıklık getirme
mektedir. Bir hadiste. araya faydasız söz 
veya iş koymadan bir namazdan sonra di
ğer namazı bekleyip vakti geldiğinde eda 
eden kimselerin illiyylne kaydedileceği 
(Müsned, lU , 76; V, 264) , diğer bir hadiste 
de gökte yıldızların görüldüğü gibi illiyyl
ne ulaşan kimselerin aşağıda kalanlar ta
rafından açık olarak görüleceği, Ebü Be
kir ile Ömer'in illiyylnde bulunanlardan 
olduğu belirtilir (a.g.e., lll. 50,61 ). Başka 
bir rivayette ise Allah'ın alçakgönüllü 
kimseleri illiyylne, büyüklük taslayanları 
da en aşağı yere göndereceği bildirilerek 
illiyylnin en aşağı yerin karşıtı olduğu ifa
de edilir (a.g.e., III. 76). Esasen iyilerin 
amel defterlerinin de illiyylnde olduğun
dan söz eden sürenin önceki ayetlerin
de kötülerin amel defterlerinin sicclnde 
bulunduğu bildirilmektedir ( ei-Mutaffifln 
83/7). 

Sözlükte "darlık, hapis" anlamına gelen 
sicn kelimesinin çağulu olan siccin mü
fessirlerce çok dar ve sıkıcı bir zindan, ce
hennemde bir kuyu, yerin derinliklerinde 
bir kaya, kafirlerin arnellerinin yazıldığı 
kitap şeklinde yorumlanmıştır. ilgili ayet
teri açıklayan Zemahşerl. illiyyln ve siccl
nin iki ilahi kitap (divan . arşiv) olup illiyyln
de meleklerle salih kimselerin ve cinlerin, 
siccin de ise şeytantarla fasıkinsanların ve 
cinlerin arnellerinin yazılı olduğunu kay
deder. iyilerin arnellerinin yazıldığı bu 
defterin illiyyln diye anılması. hem iyi 
arnelierin insanı ilahi yüceliklere ulaştırı
cı olmasından hem de bu defterlerin yüce 
bir mevkide bulunmasından dolayıdır. Ay
nı şekilde kötülerin defterlerinin kanacağı 
yer. hem bunlarda kayıtlı bulunan kötü
lüklerin insanı cehenneme sürükleyici ol
ması hem de bu defterlerin çok aşağı bir 
mevkide bulundurulması sebebiyle bu 
adla anılmıştır ( el-Keşşaf, IV, 23 ı -232). 

Birçok ayette iman ve güzel arnelierin 
nur. küfür ve çirkin davranışların bir tür 
karanlık olduğuna işaret edildiği dikkate 
alınırsa (mesela bk. el-Bakara 2/257; el
Maide 5/1 6; ibrahim ı 4/1) iman sahipleri
nin aydınlıklara ve yüceliklere ulaşacağı, 
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küfre sapanların da karanlıklara mahkum 
olacağı açıkça anlaşılır. 

Arap dili açısından illiyyln kelimesinin 
etimolojisiyle ilgili bir problem bulunma
dığı ve ilahi vahiy gerçeğinin aynı kayna
ğa dayanması sebebiyle Kur'an ile Kitab-ı 
Mukaddes arasındaki bazı örtüşmelerin 
tabii karşılanması gerektiği bilinen bir h u
sustur. Dolayısıyla illiyyln kelimesinin rev
rat'tan alındığı yolundaki yaklaşımı (Ef2 

[ing.J, lll, 1133) önyargılı bir hüküm ola
rak değerlendirmek gerekir. 
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~ İLYAS ÜzüM 

iLM-i AHKAM-ı NÜCÜM 
(r~' ı"LS:>i ,.,ı.: ı 

Yıldızların 
insanları ve olayları etkilediği 

inancına dayanan sözde ilim dalı, 
astroloji, yıldız falcılığı, müneccimlik. 

L ~ 

ilm-i ahkam- ı nücQmun matematiksel 
ilimlerden astronomiyle farkı. yıldızların 
konum ve hareketlerinin bir işaret siste
mi oluşturduğuna ve bu sistem sayesin
de gelecek. şimdiki durum ve geçmişe 
dair bilgi elde etmenin mümkün olduğu
na inanılmasıdır; bu anlamda astroloji 
astronominin metafiziğidir. Astroloji, İs
lam ilimler tasnifi geleneğinde tabii ilim
lerden sayılmış ve astronomiyle yakın iliş
kisi bulunmakla birlikte ismindeki "ah
kam" terimi sebebiyle ondan ayrıldığı ka
bul edilmiştir. Farabi'nin verdiği bilgiye 
göre ilm-i nücüm adıyla anılan iki ilim bu
lunmaktadır. Bunlardan ilm-i ah karn-ı n ü
cum yıldızların zaman içinde olmuş ve 
olacak hadiseler hakkında verdiği işaret
Ierin (delalatü'I-kevakib) yorumlanmasını 
amaçlar; ilm-i nücüm-i ta'llml adıyla anı
lan ikincisi ise asıl matematiksel astrono
midir. ilm-i ahkam-ı n ücum rüya tabiri, 
uğursuz olduğuna inanılan bazı olayları 

yorumlamak (zecr) ve geçmiş hadiseler
den geleceğe dair gizli anlamlar çıkarmak 
(ırafe) gibi yöntemlerle gelecekte vuku 
bulacak hadiselere karşı insanları uyarma 
sanatından ibarettir (İJ:ışa'ü'l-'ulum, s. 
43-44) Yine Farabi'nin en-Nüket ii ma 
yaşı]J]Ju ve ma ]{ı yası]J]Ju min 'ilmi'n-

n ücum adlı bir eser yazarak astronomiy
le astrolojinin arasını ilmi usuller bakımın

dan ayırmak istediği bilinmektedir. Aynı 
tavır daha sonra İbn Sina tarafından da 
sürdürülmüştür. 

İbn Haldün tencim sanatını iki açıdan 
değerlendirmektedir. önce yıldızların dört 
unsurdan meydana gelen cisimlerdeki 
değişmeler üzerinde tabii bir tesir icra 
edip etmediği meselesini ele alır, daha 
sonra bu tesirierin tecrübl olarak biline
bileceği iddiasını tartışır. Tecrübl bilginin 
düzenli bir şekilde tekrarlanan olayların 
gözlemlenmesiyle kazanılabileceğini öne 
süren düşünür. yıldızların devri hareket
lerini izlemenin yüzyıllar alacağını, dola
yısıyla da bu konuda kesin bilgiye ulaşıla
mayacağını belirtir. Aynı konuda Batlam
yus'un Tetrabiblos (Kitabü'l-Erba'a) adlı 
astrolojik eserinden de faydalanan mü
ellif. bir yandan güneş ve ayın unsurlar 
alemi üzerindeki gözlenebilir tabii etkile
rinden hareket ederek diğer yıldızların 
"kıran " denilen kavuşumlarıyla (konjonk
siyon) tesirlerinin artıp artmadığının an
laşılabileceği iddiasını inandırıcı bulma
makta. bir yandan da güneş ve ayın dün
ya üzerindeki etkileriyle yıldızların kıranı 
arasında yapılacak kıyaslamalara dayan
mak suretiyle. meydana gelen ve gelecek 
olan hadiseler hakkında sezgiden kaynak
lanan tahminlerde bulunmanın ve hüküm 
çıkarmanın tecrübl bilgiyle alakasını sor
gulamaktadır. İbn Haldün'a göre Batlam
yus da bu konudaki tahminierin zandan 
öteye geçmeyeceğini belirtmiştir; şu hal
de yıldızların birer etken olarak tesir icra 
ettiği iddiası aklen mesnetsizdir. Ayrıca 
bu iddia dinen de batıldır; çünkü kainat
ta tek fail Allah'tır ve yıldızların etkisiyle 
bazı hadiselerin meydana geldiğine inan
mak tevhid inancına aykırıdır. Her ne ka
dar astrolojik tahminterin tesadüfen doğ
ru çıkması bu ilmin itibarını yükseltmek
teyse de müneccimliğin ilmi ve medeni 
hayat bakımından ne kadar zararlı oldu
ğu aşikardır (Mu~addime, rı, 1255-1260). 
ibn Haldün'un özellikle tevhide aykırılık 
açısından takındığı olumsuz tutum esa
sen islam alimlerinin çoğunluğunca pay
laşılmış bir tavın;lır. 

Geç devir alimlerinden Taşköprizade'
nin ilimler tasnifinde ise ilm-i ahkam-ı nü
cümün tabii ilimierin bir şubesi olduğu 
belirtilmiştir. Bu konumuyla ilm-i ahkam-ı 
nücüm matematiksel ilimiere giren ilm-i 
hey' etten (astronomi) ayrılmaktadır. An
cak bu durum onun astronominin zkler 
ve takvimler ilmi, kıranat ilmi ve melahim 
ilmi şeklinde adlandırılan şubeleriyle irti-


