
durumlara, genel varlık düzenindeki bi
rinci amacı doğru kavrayarak bakıldığın
da bunların da temelde iyi olduğu anlaşı
lır. Mesela öfke ve şehvet duygularının 
yaratılışındaki birinci amaç insanın sa
vunma, üreme. beslenme gibi temel ih
tiyaçlarını karşılamasıdır; ancak bunlar 
aklın kontrolünden çıkarsa kötülüklere 
sebep olur. 

Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde sabır. 
tevekkül, dua gibi kavramlarla müslü
manlara hayatın zorlukları ve acıları kar
şısında dayanma gücü aşılayan , her şeye 
rağmen geleceğe ümit ve iyimserlikle 
bakmayı telkin eden genel ifadeler yanın

da (mesela bk. el-Bakara 2/153-157; el
Hadld 57/20-23). bazı sıkıntı ve musibet
lerden söz ederek bunları aşma iradesini 
geliştirmeyi amaçlayan açıklamalar da 
bulunmaktadır. Mesela Duha ve inşirah 
sürelerinde Hz. Peygamber'in imkansız

lıkların içinden gelerek çeşitli lutuflara 
mazhar kılındığı hatıriatıldıktan sonra 
her güçlüğün yanında mutlaka bir kolay
lığın da bulunduğu belirtilmekte (el-in
ş irah 94/5-6). böylece insanların karam
sarlık ve çaresizlikten korunması amaç
lanmaktadır. Nitekim bütün tefsirlerde 
yer alan bir hadise göre Resul-i Ekrem, 
müslümanlara müjde olarak okuduğu bu 
ayetleri bir zorluğa karşı iki kolaylık bu
lunduğu, dolayısıyla bir zorluğun iki ko
laylığı yenerneyeceği şeklinde yorumla
mıştır (Ta beri, XXX, 235-236; Fahreddin 
er-Razi, XXXJI , 7) Başka ayetlerde de in
sanların gelecekle ilgili kaygılarını yatış
tırmak, en zor durumlarda bile ümitleri
ni kaybetmemelerini sağlamak üzere Al
lah'ın günahtan sakınan kişi için güçlük
lerden çıkış yolu yaratacağı, işini kolay 
kılacağı, ona hiç beklemediği yerlerden 
rızıklar vereceği ve Allah' ın , kendisine da
yanıp güvenenlerden yardımını esirge
meyeceği bildirilmektedir (et-Talak 65/ ı-
4). Allah hakkında hüsnüzanda bulunma
yı öğütleyen hadislerin asıl amacı da in
sanı ümitsizlik ve kötümserlik buhranın
dan korumaktır (mesela bk. Müsned, Il, 
297,304, 359; Buhar!, "Tevl:ıld", 15, 35; 
Müslim, "Tevbe", I, "Zikir", 3, 19). Niha
yet müslümanlar arasında kardeşlik, da
yanışma ve paylaşma gibi ilişkilerin güç
lendirilmesini emreden ayet ve hadisle
rin en önemli hedeflerinden biri de yok
luk ve acı çeken kişiyi intihara kadar gö
tür m esi ihtimali bulunan yalnızlık , ça
resizlik ve tükenmişlik psikolojisine düş
mekten korumaktır. 

ibnü'r-Ravendl. Ebü'l-Ala el-Maarrl, 
Ebu Bekir er-Razi gibi zaman zaman mül-

hidlikle suçlanan bazı kötümser düşün ür 
ve şairlere rastlanırsa da başta mutasav
vıflar olmak üzere müslüman alim ve dü
şünürlerin büyük çoğunluğu, islam'ın be
lirtilen genel dünya görüşü ve hayat an
layışının yanında ontoloji, teoloji ve ahlak 
konularındaki iyimser felsefelerin de so
nucu olarak doğal afet. hastalık, ölüm gi
bi olguları. evrensel planda hüküm süren 
ilahi iradenin insana yansıması olarak 
değerlendirmek ve bu çerçevede hayata 
iyimser bakmak, sıkıntıları sabır ve me
tanetle karşılamak, toplumda dayanışma 
ve paylaşma ruhunu da harekete geçire
rek bunların üstesinden gelmek için ça
ba harcamak gerektiğini düşünmüşler
dir. Ayrıca bilhassa tasawuf ve ahlak ala
nında üzüntüden kurtuluşu ve hayata 
iyimser bakışı telkin eden geniş bir lite
ratür oluşmuştur (ayrıca bk. HAYlR; HÜ

ZÜN; ŞER). 
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İYİSAN, İhsan 
(1873- ı 946) 

Şeyh, 

dini eserler bestekan ve icracısı. 
_j 

istanbul Üsküdar'da Şabaniyye'den 
Nalçacı Halil Efendi Dergahı'nda doğdu 
ve orada yetişti. Aynı dergahın şeyhlerin
den Mustafa Enver! Efendi'nin küçük oğ
ludur. Kaynaklarda hayatı hakkında bil
gi bulunmamaktadır. Tarikat bilgilerini 
büyük ölçüde, babasının vefatıyla (I 872) 

şeyhliğe getirilen ağabeyi Mehmed Tay
yar Efendi'den almış olmalıdır. Kendisin
den hilafet aldığı ağabeyinin 191 o yılın
da ölümü üzerine bu dergahın şeyhliğine 
getirildi ve tekkeler kapatılıncaya kadar 
(ı 925) vazifesini sürdürdü. Ayrıca bir sü
re defter-i hakanlde görev yaptı . 

iZ, Abdullah Mahir 

Güzel sesinin yanında dini mOsikiye vu
kufuyla ve bu sahadaki bestekarlığıyla ta
nınan ihsan Efendi özellikle durak oku
makta şöhret bulmuştur. İlk mOsiki bilgi
lerini Selilmi Ali Efendi Tekkesi şeyhi Ah
med Muhtar Efendi'den aldıktan sonra 
Sandırmalı Tekkesi zakirbaşısı Paşa Meh
med Efendi. Atik Valide Sultan Dergahı 
şeyhi $erefeddin Efendi'nin kardeşi Agah 
Bey ve Sünbül Efendi Dergahı zElkirbaşı
sı Sinan Efendi'den de faydalandı; ilahi 
ve durak meşketti. Öğrendiği durakların 
büyük kısmını dayısı müsikişinas BehlQI 
Efendi'den meşkettiği söylenir. Sadece 
üç ilahisinin notası günümüze ulaşabil
miştir. 
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(bk. INE). 

İZ, Abdullah Mahir 
(1895-1974) 

Öğretmenliği 
ve faaliyetleriyle tanınan yazar. 

_j 

_j 

28 Ocak 1895'te İstanbul'da doğdu. Ba
bası Külahlzadeler diye anılan bir ilmiye 
ailesinden, Medine ve Ankara kadılıkların
da bulunmuş Seyyid İsmail Abdülhalim 
Efendi, annesi de kadı ve şeyhülislamlar 
yetiştirmiş bir aileden gelen Raife Hanım'
dır. Tahsiline babasının kadılıkla görevli 
bulunduğu Midilli'de başladı; Balıkesir 
İdadlsi'nin ilk kısmında okudu. Burada, 

Abdullah 
Mahirlz 
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