
Faysal'a satılarak Bağdat'a gönderilmiş

tir. Ancak bu tablonun 1958 ihtilalinden 
sonra ne olduğu bil inmemektedir. 

Anadoluhisarı. Osmanlı devri Türk as
keri mimarisinin önemli eserlerinden bi
ri olması yanında. istanbul'un fethinden 
önce Karadeniz boğazında Türklüğün ilk 
ve en eski izi olarak da özel bir değere 
sahiptir. Bunların d ışında bu muhteşem 
görünüşlü ka le, karşısındaki Rumelihi
sarı ile Boğaziçi'nin güzellik ve tarihi ka
rakterinin başlıca unsurlarıdır. 
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İlkçağ Yunan, 
Ortaçağ İslam ve hıristiyan felsefesinde 

tabii varlıkların ilkesi sayılan 
dört madde. 

L 

Anasır kelimesi sözlükte "asıl. kök, 
soy: şeref ve asalet" gibi manalara gelen 
unsur kelimesinin çoğuludur. Kur ' an-ı 

Kerim'de unsur ve anasır kelimeleri geç
memektedir: hadislerde ise "kök. kay
nak" anlamında bir iki defa unsur ke
limesi kullanılmıştır (bk. Buhari, "Tev
hid", 37; ibnü'I-Esir, en·Niha.ye, "'unsur" 
md ı. Anasır- ı erbaa "dört unsur" demek 
olup klasik felsefede toprak. su. hava 
ve ateşten ibarettir. İslam kaynakların
da anasır-ı erbaa yerine ustukussat-ı er
baa, erkan- ı erbaa, tabai'-i erbaa, me
vadd-i erbaa, ümmehat-i erbaa, ümme
hat-i süfliyye, usül, mebadi ve kavabis 
gibi daha başka terimler de kullanılmış
tır. Bu terimler pek çok alim ve düşü
nür tarafından eş anlamlı sayılmışsa da 
aralarında bazı küçük farklar bulunmak
tadır. Şöyle ki, bir birleşiğin içinde onun 
bir parçası olarak yer alan şeye rükn 
(çoğulu erkan). birleşiğin çözülmesi so
nucunda ortaya çıkan şeye ustukus ( ço
ğu l u ustukussat). birleşiği meydana geti
ren maddeye asıl (çoğu lu usül), yeni bir 
madde teşkil etmek üzere eski şeklini 
bırakıp bozulan şeye de unsur (çoğulu 
anasır) denir. 

İslam felsefesindeki anasır- ı erbaa an
layışı antik Yunan düşüncesinden gel
mektedir. Antik Yunan'da antropomor
fik tanrı inancı hakim olduğu için yarat
ma veya yoktan var olma (ex-nih ilo) fik-
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ri mevcut değildir. Bu sebeple Grekler'e 
göre tanrı (veya tanrılar) kainatı yoktan 
var etmiş değildir: aksine o, kendisi gi
bi ezeli olan kainatın ilk maddesine sa
dece şekil verip onu düzene sokmuştur. 
İşte tanrı gibi ezeli olan bu ilk madde
nin ne olduğu Grek düşüncesinin kuru
luş döneminde çok tartışılmıştır. Arkhe 
diye ifade edilen bu ilk madde Thales'e 
göre su, Anaximenes'e göre hava. He
rakleitos'a göre ateştir. Empedokles ise 
bunlardan her birini arkhe olarak ka
bul etmek yerine. toprakla birlikte dör
dünün kainatın ana maddesini teşkil 

ettiğini söylemiştir. Eflatun'un da dört 
unsur fikrini savunduğu bilinmektedir. 
Dört unsur teorisini sistemleştirerek ta
biat bilimlerinde hakim görüş haline ge
tiren ise Aristo olmuştur. Ona göre kai
nat. ay üstü ve ay altı olmak üzere ikiye 
ayrılır. Ay üstü alem ebediyet diyarı ol
duğu için burada oluş (kevn -generation) 
ve bozulma (fesat -corruption) yoktur ve 
bu sebeple ay üstü alemde bir tek un
sur vardır. Aristo buna esir adını verir. 
Ay altı alem ise oluş ve bozulma evreni 
olduğu için burada birden fazla unsu
run bulunması gerekir. Aksi takdirde 
etkileme (fiil) ve etkilenme (infial) ola
maz. Her ne kadar bazı İlkçağ filozofla
rı ay altı alemde madde olarak değişik 
şeylerden söz etmişlerse de klasik dü
şünceye hakim olan Empedokles'in zik
rettiği dört unsur (ateş, hava. su. toprak) 
görüşüdür. Zira bütün varlıkların yapı
sında bu dört madde değişik şekillerde 
bulunmaktadır. Bunlardan mutlak ağır 
olan unsur (toprak) aşağıya doğru. mut
lak hafif olan (ateş) yukarıya doğru. iza
fi ağırlık ve hafifliğe sahip bulunan di
ğer ikisi ise bunların arasında hareket 
ederler. 

Aristo fiziğinin temel konusu olan dört 
unsur teorisi Helenistik dönemde daha 
çok benimsenmiş, sonradan Süryaniler 
aracılığıyla Arapça'ya aktarılmış ve ta
bai'-i erbaa, keytiyyat-ı erbaa, ahiat-ı er
baa ve ilel-i erbaa terimleriyle fizikten 
tıbba. tıptan ahlaka kadar geniş bir ala
na uygulanmıştır. 

Aristo'nun De Generalione et Cor
ruptione adlı eseri İshak b. Huneyn ve 
Ebü Osman ed - Dımaşki tarafından Ki
tô.bü'l-Kevn ve'l-iesô.d adıyla Arapça'ya 
tercüme edilince bu fikirler İslam dün
yasında da tartışılmaya başlandı. Konu
yu ana hatlarıyla ilk defa ele alan İslam 
filozofu Kindi olmuştur. Ona göre unsur 
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bütün fiziki varlıkların ilkesidir (tTnet
madde). Ustukus ise nesnelerin kendi
sinden meydana geldiği ve yine ona dön
düğü şeydir. Oluş ve bozulma birbirinin 
zıddı olan keyfiyetierde meydana gelir. 
Bu zıt keyfiyetler sıcaklık ve soğukluk. 
kuruluk ve nemliliktir. Ay üstü alemde 
bu keyfiyetler bulunmadığı için orada 
oluş ve bozulma da yoktur. Ay altı ale
min unsurları ise dört tanedir. Bunlar 
belirli oranlarda karışıp birbirini etkile
yerek varlıkları meydana getirirler; bir
birilerine dönüşürken yok olup gitmez
ler; parçaları birbiri içine girer, kendi
leri ise Allah'ın takdir ettiği süreye ka
dar bakidirler. Kindf'ye göre unsurların 
kendilerine has tabii mekanları (hayyiz) 
vardır. Ay altı alemin en üst kısmında 
ateş küresi, onun altında hava, onun al
tında su, onun altında toprak küresi yer 
alır. Düz çizgi doğrultusunda hareket 
eden unsurlardan ateş ve havanın ha
reket yönü merkezden çevreye toprak 
ve suyunki ise çevreden merkeze doğ
rudur. 

Farabi ise unsurdan çok ustukustan 
söz eder. Ona göre birleşik cevherlerin 
ilkeleri olan ustukuslar basittirler ve 
varlık mertebesinin en alt basamağında 
yer alırlar. Daha sonra madenler. bitki
ler ve hayvanlar mertebesi gelir; en üst
te de natık (düşünen) canlı bulunur. Kü
re biçiminde olan ustukuslar dört tane 
olup her birinin maddesi kendi sOretini 
de zıddının sOretini de alabilir durum
dadır. Ay altı alemdeki bütün maddeler 
onlardan teşekkül eder. 

Unsurlar teorisine son şeklini veren 
İslam filozofu İbn Sina olmuştur. Bazan 
unsur. bazan da ustukus terimlerini kul
lanan İbn Sina. Sokrat öncesi filozofla
rın arkhe görüşlerini ele alıp eleştirdik
ten sonra ay altı alemdeki varlıkların 

oluş ve bozulmalarının neticede belirti
len dört ana maddede son bulduğunu 
ifade eder. Evail adı verilen ilk keyfiyet
ler (sıcaklık. soğukluk. kuruluk ve nemli
li k) unsurları meydana getirirler. Ateşe 
hakim olan keyfiyet sıcaklık, havaya ha
kim olan nemlilik, suya hakim olan so
ğukluk, toprağa hakim olan da kuruluk
tur. Keyfiyetierin unsurları nasıl oluş

turduğunu gösteren bazı şahsi tecrübe 
ve müşahedelerini tesbit eden filozof, 
bozulmanın bir sOretin ortadan kalkma
sı ve oluşun da yeni bir sOretin kazanıl
ması olduğunu , bozulan unsurda yeni 
bir sOreti kazanma istidadının meyda
na geldiğini ve bunun da feyiz sahibi ve 
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cömert (el-faizu'l-cevad) olan Allah tara
fından sağlandığını bildirir ; konunun ay
rıntıları ile ilgili bilgilerde Aristo 'dan be
ri gelişen unsurlar fikrini tekrarlar (bk. 
el -işarat ve't-tenbfhat, s. 142-166 ; 'Uya

nü'l-!'Jikme, s. 32). 

İbn Rüşd de ilk maddenin hiçbir şekil
de işlenınemiş olduğunu, bundan dört 
unsurun veya ustukusun ortaya çıktığı
nı ve bunların da dört tabiat veya dört 
keyfiyet ile nitelik kazandığını belirtir ve 
daha sonra Aristo'nun bu konudaki gö
rüşlerini zikreder. 

Mistik ve batıni kişiliğiyle İslam dü
şüncesine gnostik bir yorum getiren Ca
bir b. Hayyan. sırri (esoterique) ve sim
yacı (alch imiste) denge teorisi içerisin
de unsurlar görüşüne önemli bir yer ve
rir. Ona göre basit olan ümmehatın (ana 
ilkeler) aslı dört keyfiyettir. Fakat oluş 
için kemiyetin müdahalesi gerekir. Böy
lece dört unsur belirli bir birleşim için
de varlıkları meydana getirirler. Hem 
Aristocu heyOla görüşüne hem de un
surların birbirine dönüşmesine karşı çı
kan Cabir'e göre alemde önce Tanrı'dan 
başka hiçbir varlık yoktu; sonra keyfi
yetler, ardından da dört unsur meyda
na gelmiştir. Nasıl kainatta unsurlar 
dört tane ise bir yılda dört mevsim. in
san bedeninde dört karışım (ah l at-ı er
baa) ve organlar arasında da dört ana 
organ vardır. 

Canlı ve cansız varlıklarda bazı ortak 
özellikler bulunduğunu bildiren Endü
lüslü düşünür İbn Bacce'ye göre bu or
tak özeHiklerin başında ustukuslar ge
lir. İbn Tufeyl de alegorik bir roman olan 
Hay b. Ya]{?dn'da (s 89-90) unsur fik
rinin tabiatın yapısında mevcut olduğu
nu ve ıssız bir adada tek başına yaşa
yan Hay b. Yakzan'ın kendi tecrübesiyle 
keyfiyetieri ve dört unsuru bulduğunu 
anlatırken klasik unsurlar teorisini özet 
olarak nakleder. 

Düşünce sistemini işrak felsefesi üze
rine kuran Sühreverdi ei-MaktOI. felek
lerin ve unsurların nurların nuru olan ilk 
nurdan sudOr ettiğini belirterek kava
bis diye adlandırdığı unsurların bu nur
lardan nasıl meydana geldiğini kendine 
has terimlerle anlatır. 

Tasawufi düşünceyi felsefi boyutla
ra kavuşturarak İslam düşüncesinde bü
yük değişiklikler meydana getiren İb
nü'l-Ara bi, unsurların fe! ekierin hare
keti sonunda ortaya çıktığını belirterek 
Tanrı'nın dört unsuru dört günde ya
rattığını. bunların içerisinde ateşin en 

üst mertebede bulunduğunu, fakat Hz. 
Adem'in çamurunda yer alan suyun hep
sinden daha etkili olduğunu söyler ve 
unsurlara kendi özelliklerini verenin Al
lah olduğunu belirtir. İbnü'I-Arabi ile pa
ralel fikirler taşıyan İbn Seb'in ise dört 
unsurdan söz ederken bunların keyfiyet
Ieriyle fiilieri arasında denklik bulundu
ğunu, parlak olan ateşin cisimleri kendi 
tabiatma çevirdiğini, şeffaf ve latif olan 
havanın sOretleri kolayca benimseyip bı
raktığını, suyun da aynı özellikleri taşı
dığını, toprağın ise yoğun bir cisim ol
duğunu belirtir. 

Meşşai felsefe ile İşraki düşünceyi bir
leştirerek yeni bir hikmet anlayışı kur
maya çalışan ŞehrezOri. bir ağaç şeklin
de tasarladığı evrende hareketin keyfi
yeti. keyfiyetin de unsurları doğurdu

ğunu, diğer bütün şeylerin ise unsur
lardan meydana geldiğini söyler. O da 
tıpkı İbn Sina ve arkadaşları gibi unsur
ların bir tane olmasının imkansızlığını 

vurgulayarak analiz ve sentez metoduy
la bunların dört tane olması gerektiği
ni bildirir (bk. eş-Şeceretü '/-ilahiyye, vr. 
74b-75b). 

İlk dönem kelam bilginleri tabiat bi
limleriyle ilgili değişik görüşleri tartış
tıkları halde unsur konusuyla hemen 
hemen hiç ilgilenmemişlerdir. Sadece 
Mu'tezili düşünür Nazzam'ın kümun* 
teorisinde arkhe olarak unsur fikri gö
rülmektedir. Eş'ari de dört unsurdan zi
yade dört keyfiyerten söz etmekle ye
tinir. Alemin kıdemi noktasından arkhe 
problemine yaklaşan imam Matüridi ise 
dört unsurdan çok dört tabiattan bah
seder. 

Müteahhirin kelamının hazırlayıcıların
dan olan imam Cüveyni filozofların he
yOla ve unsur konusundaki farklı görüş
lerine temas ettikten sonra onların dört 
tabiatın kadim olduğunu ileri sürdükle
rini kaydeder ve çeşitli delillerle bu gö
rüşün yanlış olduğunu ortaya koymaya 
çalışır. 

Cüveyni'nin talebesi Gazzali, filozofla
rın görüşlerini özetiediği Makiisıdü'l-fe

lô.sife'de (s. 247) cisimlerin basit ve bir
leşik olmak üzere ikiye ayrıldığını. basit 
cisimlerin de göklere ait cisimler gibi 
oluş ve bozulma kabul etmeyenlerle un
surlar gibi oluş ve bozulma kabul eden 
cisimler şeklinde ikiye ayrıldığını belirt
tikten sonra unsurların neden sadece 
dört tane olması gerektiğini Meşşai fi
lozoflarının görüşleri olarak açıklamak
tadır. Ona göre unsurlar arazdırlar ve 



araz oldukları için de değişime maruz
durlar; bu yüzden kevn ve fesada uğ
rarlar. Süfli oldukları için de ay ve gü
neş gibi gök cisimlerinin etkisi altın

dadırlar. Tehafütü 'l-felasife'de (s. 66-

67 ) filozofların tabiat bilimleriyle ilgi
li görüşlerinin din ile ilişkili yönü bulun
madığını söyleyen Gazzali diğer eser
lerinde unsurlar konusuna temas et
mez. 

Antik Grek filozoflarının ve İbn Sin ii'
nın görüşlerini özetlerken unsurlar te
orisine geniş yer ayıran Şehristani bu 
hususta ayrıca kendi kanaatini beyan 
etmez. 

Kelamın felsefi muhteva kazanmasın
da önemli rol oynayan Fahreddin er-Ra
zi, İbn Sina ' nın el-İşarat ve 't-tenbihdt ve 
'Uyı1nü 'l-}ıikme adlı eserlerine yazdığı 
şerhlerde onun Sünni yorumunu verir
ken kendi eserlerinde Meşşai unsurlar 
teorisini zaman zaman eleştirerek tek
rarlar. Adudüddin el-İci de Meşşai felse
fede kemaline ermiş olan unsurlar teo
risini olduğu gibi alarak kelami konulara 
intibak ettirir ve böylece felsefi kela
mın gelişmesinde önemli bir adım atar. 
Onun izinden giden Sa'deddin et-Tefta
zani ise gerek el-Ma~iişıd adlı eserin
de gerekse bu eserine yazmış olduğu 
şerhte klasikleşen unsur ve ustukuslar 
teorisini olduğu gibi tekrarlar. Aynı eko
lün son temsilcilerinden olan Cürcani de 
et- Ta 'rifat'ındaki tanımlarında ve Şer
hu 'l-Mevakıf adlı eserindeki açıklama
larında konuyu klasik şekliyle tekrarla
maktadır. 

Bundan sonra gelen islam düşünür
leri genellikle eski görüşleri tekrar et
mekle yetinirler. Halbuki Aristocu dört 
unsur teorisine XVI. yüzyılda Batı'da Pa
racelsus ile başlayan tepkiler. gittikçe 
gelişerek Dalton'un atom teorisiyle bir
likte yerini elementer sisteme bırakır. 

XVIII. yüzyıl Türk düşünürlerinden Erzu
rumlu İbrahim Hakkı Marifetname'de 
klasi_kleşen unsurlar teorisini tekrar
larken ondan sonraki yüzyıl müfessir
lerinden Alüsi de tefsirinde yer yer ay
nı görüşler doğrultusunda açıklamalar 

yapar. 

Kelami ve tasawufi muhtevası içeri
sinde divan edebiyatında bir mazmun 
olarak kullanılan anasır-ı erbaa. yüzyılı
mızın başına kadar yazılan islam düşün
cesine dair eserlerde sık sık görülmeye 
devam eder. 
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Anatolian Studies'in ilk sayısı Journal 
of the British Institute of Archaeology 
at Ankara alt başlığıyla 1951 yılında 

basılmıştır. Takdim sayfasında dergi
nin Ankara'daki enstitü tarafından ya
yımlandığı belirtilmekle beraber adres 
olarak Londra'da bir yer gösterilmiş, 

daha sonra Londra' daki bu adres de 
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Anato/ian Studies'in ilk sayı sı n ı n kapağ ı 

değişmiştir. ilk sayılarda Londra · daki 
enstitünün başkanı Prof. Sir William Cal
der olup çok kalabalık bir idareci kad
rosu vardır. Ankara· daki enstitünün, 
dolayısıyla Anatolian Studies dergisi
nin müdürü önce Seton Lloyd olmuş, 

1961 'de bu görevi Michael Gough üst
lenmişti r. 1969'dan beri ise müdür Da
vid H. French 'tir. 

18 X 27 cm. ölçüsünde, ortalama 200 
sayfalık ciltler halinde yıllık olarak bası
lan dergide Türk ve islam tarih ve sana
tı ile ilgili makaleler çok azdır . 1. sayıda 
S. Lloyd ile W. Brice. Güneydoğu Anado
lu'da Urfa'nın güneyinde Harran'da yap
tıkları a raştırma ve kazılara dair yazdık
ları raporda buradaki islami devre ait 
kale ile Büyük Cami üzerinde de durur
lar. Harran'a dair araştırmalar 2. sayıda 
( 1952), buradaki islami kitabeler hak
kında D. S. Rice'ın etraflı ve uzun ma
kalesiyle devam etmiştir. 7. sayıda ise 
(195 7) S. Lloyd' un Boğaziçi' nde Safvet 
Paşa Yalısı'nın 1956'da çizilmiş rölöve
leri, güzel fotoğrafları ile kısa bir maka
lesi bulunmaktadır. Bu güzel ve değer
li tarihi eser birkaç yıl önce bir yangın 
sonunda tamamen yok olduğundan bu 
makale ve ekindeki resim malzemesinin 
büyük değeri vardır. 1 O. sayıda ( 1960) 

Selina Ballance'ın Trabzon'daki eski Bi
zans kiliselerine dair resimli bir maka-
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