
mamı veya bir kısmı için ortak olur ya da 
sadece bir ilme özgü olabilir. Bu ilkeler 
bir ilmin problem çözme işlemlerine ka
nıt teşkil eden öncüller olup kendileri o 
ilmin sınırları içinde kalınarak kanıtlan
maz. Bir ilmin kendine özgü ilkeleri ya
nında bir üst ilimden ya da bir tümel ilim 
olarak metafizikten aldığı ilkeler de var
dır. Mesela aritmetikte S'in tek sayı ol
ması bu bilime özgü bir ilkedir. "Aynı sa
yıya eşit olan bütün sayılar birbirine eşit
tir" ilkesinde aritmetik başka bazı bilim
lerle ortaktır. "Aynı şeye eşit olanlar bir
birine eşittir" ilkesinde ise bütün bilim
ler ortaktır. Bilimler arasında ilke alışve
rişi şeklinde yardımlaşma da söz konu
sudur. Metafizik tümel bir ilim olup öte
ki cüz'l ilimiere tümel ilkelerini verir (Fa
rab!. Kitabü'l-Burhan, s. 59-65; ibn Sina, 
en-Necat, s. ı 39- ı 40) . İbn Sina vahye da
yalı dinin teorik ve pratik felsefenin ilke
lerini içerdiğini, felsefenin işlevinin bu il
keleri akli yöntemlerle yeniden keşfedip 
uygulama imkanlarını geliştirmek oldu
ğunu ileri sürmektedir ('Uyunü'l-f:ıilcme, 
S. ı 6- ı 7) 

Ontoloji açısından mebde, İslam felse
fesinde sebep veya illet terimleriyle eş 
anlamlı olarak da kullanılmaktadır. Buna 
göre varlıkların ilkeleri onların var oluşu

nu sağlayan fizikyahut metafizik sebep
lerdir. Farabl. bilgilerimizin ilkeleri ya
nında varlığın da ilkelerinin bulunduğu
nu ve bu ikincilere sebepler dendiğini be
lirtmektedir (Kitabü'l-Burhan, s. 70) . Ni
tekim onun es-Siyasetü'l-medeniyye 
adlı eserinin diğer adı Mebadi'ü'l-mev
cudat'tır. Bu adlandırmada mebadl keli
mesi cismanl varlıkların sebeplerini ifa
de etmektedir. Bu sebepler, cisim olma
yan ve cisimde bulunmayan ilkelerle ci
sim olmayan fakat cisimde bulunan ilke
ler olmak üzere ikiye ayrılır. İlk sebeple 
(Tanrı) ikincil sebeplerin semavl akıllar, 

melekler, cisim ve cismanllikle hiçbir on
tolojik bağlantısı yoktur. öteki ilkelerden 
nefis manevi bir cevher olmasına rağmen 
cisimle (beden) bitişebilen. silret ve ilk 
madde ise duyulur dünyada daima bir
likte bulunan ve cismin iç ilkelerini teşkil 
eden sebeplerdir. Dört unsur ve madenie
rin inorganik düzeyinden başlayarak canlı 
organizmalara ve nefis sahibi göklere ka
dar bütün varlık aşamalarındaki oluşlar 
bu sebeplilik düzeni içinde gerçekleş
mektedir ( FarabT, es-Siyasetü '1-medeniy
ye, s. 31 vd.) . İbn Sina da üstadının su
durcu bir anlayışla geliştirdiği ontolojik 
hiyerarşi görüşünü sürdürürken Tanrı'yı 
ifade eden ilk sebep (eı-illetü'ı-oıa) yerine 

ilk ilke (eı-mebdeü'ı-evveı) tabirini de kul
lanmıştır (eş-Şifa', s. 27, 42). Gazzall, ilk 
ilke kavramını sorgularken esas itibariy
le filozofların Tanrı anlayışını eleştirrnek 
amacındadır (özellikle bk. Tehafütü'l-fela
sife, s. 97- ı ı 4). İbn Rüşd ise meseleyi eski 
filozoflara atıflarda bulunarak ele almak
ta, maddesiz semavl ilkelerin varlığını ka
bul edip hepsinin nihai sebep olan ilk ilke
ye indirgenebileceğini ileri sürmekle bir
likte sudur teorisini Aristoculuk'tan bir 
sapma olarak görmekte ve bu konudaki 
eleştirisinde Gazzall'ye hak vermektedir 
(Tehafütü't-Tehafüt, s. ı 84-185, 2ı ı-2ı8. 

229-233). 
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MEBDE ve MEAI> 
( ~WJ1 ~ i~1 ) 

Varlığın nasıl başladığı ve sonunun 
neye varacağı konusuyla ilgili tabir 

ve bu konuda yazılan eserlerin 
ortak adı. 

_j 

Sözlükte "başlamak, meydana gelmek; 
bir işi başlatmak, icat etmek" anlamında 
bed' ve "geri dönmek; yeniden yapmak, 
bir işe ikinci defa başlamak" manasında 
avd (avdet) köklerinden türeyen mebde' 
ve mead zaman ismi olup "başlangıç ve 
yeniden dönüş zamanı" demektir (Lisa
nü'l-'Arab, "bd'e" , "'avd" md.leri; Kamus 
Tercümesi, ı. 5-7. 1223-1227). Terim olarak 
mebde Allah'ın mah!Gkatı ilkin yarattığı 

MEBDE ve MEAD 

sürecin, mead ise dünya hayatının son 
bulmasıyla ebedl olan ahiret hayatını baş
Iatacağı dönemin adıdır. Kur'an-ı Kerim'
de bed' ile (ibda') iade kavramları terim 
manaları çerçevesinde birçok ayette fiil 
kalıplarıyla zat-ı ilahiyyeye nisbet edil
mektedir (M . F. Abdülbaki, el-Mu'cem, 
"bd'e", '"avd" md.leri) . İlkyaratılışı başla
tıp sürdüren ve kıyametin kopmasından 
sonra onu tekrar edecek olan varlığın Al
lah olduğu , bunu gerçekleştirmenin O'na 
kolay geldiği belirtilmekte ve önceki var 
oluşun sonraki hayat için delil teşkil ettiği 
bildirilmektedir (Yunus ı 0/4, 34; el-Enbi
ya 2 ı ; ı 04; er-ROm 30/27; el-BurGc 85/!3). 
Kur'an'da ayrıca yaratılışın nasıl başladı
ğını ve tabiatta sürekli yenilenen var olu
şu anlamaları için insanların tefekkürde 
bulunmaları ve yeryüzünü dolaşmaları is
tenmekte, ilk ve sonraki yaratılışın tasvi
ri için "en-neş'etü'l-Gla" ve "en-neş'etü'l

ahire" (uhra) ifadelerine yer verilmekte
dir (el-AnkebGt 29/19-20; en-Necm 53/4 7; 
el-Vakıa 56/62). Mead kelimesi Kur'an'da. 
terim anlamı dışında Hz. Peygamber'in 
Medine'ye göç ettikten sonra dönmeyi 
arzuladığı varış yeri olan Mekke kastedi
lerek bir defa geçmektedir (el-Kasas 28/ 
85) . 

Mebde terim anlamında hadislerde yer 
almamakla birlikte mead ahiret karşılı
ğında bazı rivayetlerde görülmektedir 
(İbn Ma ce , "Zühd". 2; Ebu DavGd, "Vitir", 
3 ı). Ayrıca "varlıkları başlangıçta yoktan 
icat eden ve sonra onları tekrar yaratan" 
anlamındaki mübdi' ve müid kelimeleri 
Allah'ın doksan dokuz ismi arasında sayıl

mış (İbn Ma ce. "Du'a'", lO; Tirmizi, "Da'a
vat". 82) Buharl'nin ŞaJ:ıiJ:ı'inde yaratılı
şın başlangıcı ile birlikte diğer fizik ve 
kozmolojik konulara müstakil bir bölüm 
tahsis edilmiştir ("Bed"i.i'l-bal[5", ı - ı 7) . 

İslam felsefesinde mebde konusu. ale
min zorunlu varlıktan belli bir düzen için
de sud ur etmesi ve varlık mertebelerinin 
oluşması teorisi çerçevesinde ele alınmış, 
varlıklar arasında sıkı bir sebep-sonuç 
ilişkisi kurularak dört unsura dayalı "kevn 
ve fesad alemi" adı verilen ay altı alemi
nin ortaya çıkışı temellendirilmeye çalışıl
mıştır (İbn Sina. eş-Şifa', s. 435-440). Ta
savvuf düşüncesinde alemin başlangıcı 
"nur-i ilahi" ve "hakikat-i Muhammediy
ye" ile bağlantılı olarak "heba" (zerrecik) 
adı verilen, niteliği belirsiz cevherden ulvi 
ve süfll, büyük ve küçük alemierin mey
dana gelmesi şeklinde sistemleştirilmiş
tir (İbnü'l-ArabT.ıı. 226-233). Kelamda ise 
Allah'ın fiili sıfatlarından hareketle bir ya-
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ratma teorisi geliştirilmiş. alemin yara
tılışı zorunsuz bir değişim ve yenilenme~ 
ye dayalı atomcu sistem içinde izah edil
miştir. Buna göre duyular alemindeki ci
simler, kendi başlarına varlıkları bulun
mayan geçici nitelikleri (a'raz) dolayısıyla 
sürekli bir değişim ve oluşum içindedir. 
Fizik dünyadaki bu değişimin bir başlan
gıcının bulunmaması, yani geçmişte son
suza kadar devam etmesi devir ve tesel
sülü gerektireceğinden varlığın ortaya 
çıkışı ancak bir yaratıcının irade ve kud
retiyle açıklanabilir. Bu sebeple kelamcı
lar ibda yerine daha çok "alemin hudü
su" ifadesini kullanmışlardır (Matürldl, s. 
25-36; Eş'arl. s. 82-83). Hudüs anlayışı Kin
di gibi İslam filozofları tarafından da sa
vunulmuştur (Resa'il, s. 163). 

Kelamda mead konusu "iadenin ceva
zı" başlığı altında, Dehriyye'ye ve diğer 
bazı inkarcı gruplara karşı mahlükatın ge
çici bir yok oluştan veya dağılıştan sonra 
yeniden yaratılışının aklen imkanı açısın
dan ele alınmış, ayrıca nakli deliliere da
yalı olarak ahiret tasvirlerine yer veril
miştir (Abdülkahirel-Bağdadl, s. 232-246; 
Cüveynl. s. 3 ı 3-33 ı). Allah'ın kudreti, var 
oluşun anlamı ve adaletin yerine gelmesi 
gibi delillerle savunulan ahiretteki dirili
şin ruhen veya cismen olacağı konusu ke
lamcılarla bazı filozoflar arasında tartış
maya sebep olmuşsa da naslardaki açık 
işaretler (mesela bk. en-N isa 4/56; Yasin 
36/65; Fussılet 4 ı /20-22; ei-Kıyame 75/3-
4) ve bunların te 'vilini gerektirecek bir 
zorunluluğun bulunmaması dolayısıyla is
lam alimlerinin ve mutasawıfenin çoğun
luğu haşrin cismanlliği yönünde görüş be
lirtmiştir (Fahreddin er-Razi, s. 223-225; 
ibnü'l-Arabl. IV. 448-457; Teftazanl, V. 89-
93). Mead konusu felsefede metafiziğin 
bir alt bölümü olarak kabul edilmiş (Taş
köprizade, ı. 326). ahirette nefislerin mut
luluk ve elem duymalarının imkanı ve ni
teliği bağlamında incelenmiştir (İbn Sina. 
el-Mebde' ve'l-me'ad, s. ıo9- ı ı 5) . 

Literatürde mebde ve mead İslam fel
sefesine, kelam ve tasawufa dair eserle
rin varlık ve ahiret bölümleri içinde ele 
alınmış. bu konular klasik İslam düşünce
sinde bir telif türü olmuş. bu adla müs
takil eserler yazılmıştır. Ancak mebde ve 
mead başlığını taşıyan kitaplar incelen
diğinde bunların sadece yaratılış ve ahi
ret konularından bahsetmediği, muhte
valarında çeşitli meselelere yer verildiği 
görülür. Felsefe ve kelam alanında kale
me alınan mebde ve mead kitapları ara
sında İbn Sina'nın el-Mebde' ve '1-me'dd, 
Naslrüddln-i Tüsl'nin el-Mebde' ve'l-
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me'dd, Eslrüddin ei-Ebherl'nin Risdle 
fi'l-mebde' ve'l-me'dd, Celaleddin ed
Dewanl'nin ez-Zevrd' ve'l-Ijavrd' ii taJ:ı
]fi../fi'l-mebde' ve'l-me'dd, Kemalpaşa
zade'nin Risdle ii beyô.ni'l-mebde' ve'l
me'dd, Fuzüll'nin Matla'u '1-i'ti]fiid ii 
ma'rifeti'l-mebde' ve'l-me'dd, Sadred
dinzade Şirvanl'nin Risdle ii taJ:ı]fi]fi'l
mebde' ve'l-me'dd, Abdülbaki La'llza
de'nin Risdle-i Mebde' ve Me'dd ve 
Mustafa Nuri ei-Hüseynl'nin el-İrşdd li
men enkere'l-mebde' ve'n-nübüvve 
ve'l-me'dd adlı eserleri sayılabilir. Tasav
vuf alanında da mebde ve mead başlığı 
altında bir kısmı felsefi yönü bulunan, 
bir kısmı tasawuf ehlinin ihtiyaçlarına 
cevap veren ilmihal türü kitaplar yazıl
mıştır. Bunlara örnek olarak Şehabeddin 
es-Sühreverdl ei-Maktül'ün el-ElvdJ:ıu '1-
'imddiyye fi'l-mebde' ve'l-me'dd, Aziz 
Nesefi'nin Zübdetü'l-J:ıa]fii'i]f adıyla 
ihtisar edilen Risdle der Mebde' ve 
Me'dd, İmam- ı Rabbiini'nin Risdle fi'l
mebde' ve'l-me'dd, Senal'nin Seyrü'l
'ibdd mine'l-mebde' ile'l-me'dd, Nec
meddln-i Daye'nin Mirşddü'l-'ibdd mi
ne'l-mebde' ile'l-me'dd, Sarı Abdullah 
Efendi'nin Semerdtü'l-fudd fi'l-mebde' 
ve'l-medd, Haririzade Kemaleddin Efen
di'nin el-İmddd fi'l-mebde' ve'l-medd, 
Muhammed Nürü'I-Arabl'nin er-Risdle
tü's-Sa'diyye fi'l-mebde' ve'l-me'ddi'l
insdn adlı eserleri gösterilebilir. 
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MEBİ' 
(~1) 

Satış (bey') akdine konu olan 
mal anlamında fıkıh terimi. 

_j 

Mülkiyeti nakleden akidlerin en yaygı
nı olan bey' (satım sözleşmesi) geniş anla
mıyla klasik fıkıh literatüründe yer alan 
selem. sarf ve mukayeda (trampa) akldie
rini de kapsamakla beraber dar anlamıy
la bir malı deyn özelliği taşıyan bir bedel 
karşılığında temlik etmeyi, mebl' de bey' 
akdine konu olan karşılıklı edimlerden ayn 
niteliğinde olanını ifade eder. Akidde yer 
alan karşılıkların mahiyetleri bundan 
farklı olursa sözleşme ayrı bir isimle anı
tır ve farklı hükümlere tabi olur (b k. BEY'). 

Mutlak bey'. "dış alemde somutlaştırılmış 
bir malın peşin veya veresiye bir bedelle 
mübadele edilmesi" manasma geldiğin
den dar anlamıyla mebl' bu mübadelede 
dış alemde somutlaştırılmış olan edimi 
belirtir. Bununla birlikte mebl' terimi de 
bey· kelimesinin fıkıh literatüründeki 
kullanımına paralel olarak anlam genişle
mesi ve daralmasına uğradığından bey' 
sözlük manasında yani mutlak manada 
mübadeleyi belirtmek üzere kullanıldığın

da herhangi bir maddi değer mübadelesi 
işleminde karşılıklı bedellerden mal nite
liği taşıyana mebl' denebilir. Nitekim is
lam alimleri Kur 'an'da geçen (özellikle 
el-Bakara 2/2 75) bey' lafzının bütün mal 
mübadelesi işlemlerini kapsadığı kanaa
tini taşıdıkları için selem, sarf gibi akidler 
bey'in bir alt türü olarak düşünülmüş, 
hatta Hanefi fıkıh kitaplarında ilgili bö
lüm başlığı kelimenin çağulu olan "büyü"' 
şeklinde ifade edilmiştir. Şafiiler de konu 
düzenlemesinde bey' kelimesinin bu ge
niş anlamını göz ardı etmemişler, fakat 
Kur'an'daki tekil kullanımına sadık kala
rak kendi literatürlerinde bu şekli koru
muşlardır. Bu çerçeve esas alındığında 
bey', tam iki taraflı borçlar hukuku akld
lerinin hepsini (muavazat) içine aldığından 
mal teriminin kapsamına ilişkin görüş 
ayrılıkları bir yana icare akdinin konusu 
olan emek veya kullanım hakkı da mebl' 
sayılır. Fakat bey' ve mebl' kelimelerinin 
fıkıh literatüründe yaygın olan teknik an
lamına göre bir mübadelenin bey' ismini 
alabilmesi için akde konu edilen karşılıklı 
bedellerden birinin mutlakaferden mu
ayyen, diğerinin ise nev'an muayyen bir 
şey veya bir miktar para olması gerekir 
ve ancak bu tür bir akidde yer alan karşı
lıklı bedellerden ferden muayyen olanına 
me bl', karşı bedele de semen denir. 


