KEVN ve FESAD
yitirmiş.

bu alemden ayrıdırlar " şeklinde açıklamış

daydı.

tır ( el-Lüma' , s. 432; Baki I. s. 577). İlk dö-

çok az nüfuslu bir yer durumun1970'lerden sonra hemen hemen
tamamen boşaldı.
Kevkeban'da, en önemlileri Dürerü'laşdaf ii şer]J.i Şevfıhidi'l-Beyz fıvi ve'lKeşşfıf adlı eserin sahibi Ali b. Selahaddin b. Ali ei-Kevkebani. İslami ilimler alanında büyük bir otorite olduğu kadar edebiyat ve tıp alanında da geniş bilgi sahibi
olan Abdülkadir ei-Kevkebani ve birçok
fıkıh kitabı yazan Ali b. Ali es-Sevadi eiKevkebani olmak üzere genellikle Zeydi
birçok alim yetişmiştir (Zirikll, V, 130,
ı

35).
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MUSTAFA

L. BiLGE

KEVKEBANI
(bk. ABDÜLKADiR el-KEVKEBANi).

L

KEVN
( .:.ı~)

L

Toplumda bulunmak,
kiif ve nun (kün) vasıtasıyla yaratılan
her şey, varlık ve oluş gibi
milnalara gelen bir tasavvuf terimi.

~

Sözlükte "var olmak, vuku bulmak,
meydana gelmek" anlamında masdar
olan kevn kelimesini sufiler terim olarak
farklı manalarda kullanmışlardır. Tasavvufta önemle üzerinde durulan "kün" (ol)
emri ve bunun değişik bir ifadesi olan
"kat u nun" tabiri de kevn kökünden gelir. Kevne terim olarak ilk defa Cüneyd-i
Bağdadi tevhid ehli dediği sufileri tarif
ederken bevn kelimesiyle birlikte yer vermiştir. Ona göre sufiler olmadan (kevn)
olan ve ayrılmadan (bevn) ayrı olanlardır.
Serrac bu ifadeyi, "Sufi madde aleminde
değilmiş gibidir, ama bu alemde yaşar ;
bu alemden ayrılma SÖZ konUSU olmaks ı
zın da ondan ayrı olur, zira sufiler bedenleriyle madde alemindedirler, ruhlarıyla

nem mutasawıflarından Yahya b. Muaz
sufiyi "kain ve bain" (bedeniyle eşyada,
kalbiyle eşyadan ayrı bulunan) diye tanı
tırken aynı şeyi anlatmak istemiştir (KuşeyrT, s. 608). Rabiabint İsmail eş-Şamiy
ye bu anlayışı. "Bedenim hayatı paylaştı
ğım insanla birliktedir; ama gönül dünyamda kalbimin sevgilisiyle içli dışlıyım "
ifadesiyle dile getirmiştir (Lamii, s. 694).
Daha sonraki mutasawıflar aynı anlamı
"zahirde halk, batında Hak ile olmak",
"celvette iken halvette olmak", "halvet
der encümen" gibi deyimlerle belirtmişler
ve bununla. bir salikin toplumu ve topluma karşı yükümlü bulunduğu görevleri
terketmeden de manevi hayatı en yüksek
seviyede yaşamasının mümkün olduğunu
bildirmişlerdir. Serrac kevni "kat ve nun
vasıtasıyla yani kün emriyle (bk. el-Bakara 2/ 1 ı 7; Yasin 36/82) yaratılan her şey",
kısaca "yaratıklar" (e kva n. mü kevvenat,
ka inat) anla~ında da kullanmıştır ( ei-Lüma', s. 432). Şiblltasawufu bu bağlamda
"kevni görmemek", yani yaratılanı değil
yaratanı görmek şeklinde tanımlamıştır
(Kuşeyri, s. 554). Bu tanım, sufiliğin madde aleminden yüz çevirip Hakk'a yönelmekten ibaret olduğunu anlatır.
Muhyiddin İbnü'I-Arabi kevn ve keynunet kelimelerine "varlık" manasını verir.
Ona göre bizim kevn (varlık) dediğimiz
şeyler aslında birer hayaldir, gerçekte ise
kevn Hak'tır (Fuşüş, s. 159). Kevni bu şe
kilde anlayan kimse tasawufun esrarına
vakıf olmuş demektir. "Allah vardı, O'nunla birlikte başka bir şey yoktu" anlamın
daki hadiste geçen (AclGn!, 11 . 130) "kane"
(vardı) kelimesine "mevcuttur" manasını
veren İbnü'I-Arabi. Hakk'ın tecellilerini
ve bu tecellilerden meydana gelen alemi
(kainat) kevn olarak görür. Bundan dolayı
kevn "dünya ve dünyada olan her şey
(kevn ü mekGn) . alem"; kevneyn veya dü
kevn ise "dünya ve ahiret" anlamında
kullanılmıştır. İbnü'I-Arabl, varlığı halk ve
Hak mertebelerini (hazretlerini) içerdiği
için insan-ı kamile "kevn-i cami"' adını
vermiş. ona "suret-i hazreteyn, kelime-i
camia. nüsha-i Hak, nüsha-i alem, muhtasar-ı şerif" derken de aynı manayı kastetmiştir. İbnü'I-Arabi neşvesi içinde olan
. Sun'ullah Gaybi Sohbetname adlı eserine "Bismi'l-kevni'l-cami"' ibaresiyle başla
mıştır. Aleme büyük insan, insana küçük
alem diyen İbnü'I-Arabi bazan bu fikrini
"kevn-i ekber" . "kevn-i asgar" şeklinde
ifade etmiştir (ayrıca bk. ALEM) . Kevn ve
fesad (olma ve bozulma) tabiri kelamda

ve felsefede yer aldığı gibi tasawufta da
kullanılmış, dünyaya kevn ü fesad alemi
denilmiştir.
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SüLEYMAN ULUDAG

KEVN ve FESAD
(~w,.:.ı~)
Tabiatalanındaki oluş

L ve

bozuluşu

ifade eden felsefe

terimi.~

Sözlükte "var olmak, meydana gelmek,
gerçeklik kazanmak" manasında masdar
olan kevn bu anlamıyla vücfid, husfil, sübut ve istikrar kelimeleriyle eş anlamlı
dır. Kur'an-ı Kerim'de kevn geçmezse de
türevlerine Kur'an'ın hemen her sayfasında rastlanır. "Bozulmak. çürümek" vb.
manalara gelen fesad ise Kur'an'da hem
bu şekliyle hem de türevleriyle birçok
ayette yer alır (bk. M . F Abdülbaki, elMu'cem, "fsd" md .). Bu ayetlerde fesad
kavramı, gerek fizik! gerekse sosyal düzen ve dengenin bozulması anlamında
olumsuz bir duruma işaret etmek üzere
ve genellikle salahın karşıtı olarak kullanılır (bk.FESAD) . Kelam literatüründefesad yerine "kainattaki düzenin ilahi iradenin etkisiyle değiştirilmesi, bozulması"
manasında hark terimi de yer almaktadır.

Kevn ve fesad kelimelerinin bir arada
ve birbirinin karşıtı olarak kullanılmasına
Yunan felsefesine dair eserlerin Arapça'ya çevrilmesiyle başlanmış olmalıdır.
Türkçe'de "oluş ve bozuluş" diye ifade
edilen kevn ve fesad tabiriyle daha çok
İslam felsefesi terminolojisinde Yunanca
genesis ve fthora kelimelerinin tercümesi olarak karşılaşılır. Ayrıca bu birleşik terim. Aristo'nun özgün adı Peri geneseos
kai ithara olan ve Latince De generatione et corruptione adıyla bilinen eserinin Arapça'ya el-Kevn ve'l-fesfıd başlı
ğıyla çevrilmesinden sonra yaygınlık kazanmış, Aristo'yu takip eden bazı İslam
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