
APOLLONiOS, Pergeli 

b. Kurre ıslah etmiştir. s. Kitô.bü'd-De
vô.,iri1-mümô.sse. Adı İbnü'n - Nedim'
den öğrenilen eserin teğetler hakkında 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Apollonios'un iskenderiyeli Pappos'un 
da zikrettiği geometri üzerine olan bu 
eserlerinden başka, ayrıca İslam kay
naklarından, adı el -Makale tü '1- ı'llô. min 
Kitô.bi Biyus fi1-ac?amh-münta~a ve's
şum şeklinde kaydedilen. irrasyonel kan
titeler üzerine yazılmış aritmetik konu
sunda bir risalesi ile makaralarla ilgili 
Kitô.b fi'l-bekre ve hidrolik alet yapımıy
la ilgili Risô.le san catü'z-zemr adlı fizi
ğe dair eserlerinin; Grek ve Latin yazar
larından ise "Yakan Ayna" adıyla bahset
tikleri, parabalik aynalar üzerine kale
me alınmış bir optik eserinin olduğu öğ
renilmektedir. 
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APOLLONİOS, Tyanalı 

Eserleri ve panteist görüşleri 
müslümanlarca tanınan 

I. yüzyıl Stoacı-Pythagorasçı 
Grek filozofu. 

_j 

Hakkında yazılan ayrıntılı biyografıler

den, Roma imparatoru Augustus zama
nında (m.ö. 27- m.s . 14) Niğde yakınla
rındaki Tyana' da (Kemerhisar), asiller ta
bakasından bir ailenin çocuğu olarak 
dünyaya geldiği ve Nerva zamanında 

(96-98) Efesos'ta öldüğü öğrenilmekte
dir. Ancak, ilki ölümünden bir asır sonra 
kaleme alınan bu kaynaklarda gerçek
Ierin son derece abartıldığı ve kendisi
nin mucizeler yaratan olağan üstü bir 
insan kişiliğine büründürüldüğü görül
mekte, dolayısıyla hakkında verilen bil
gilerin pek çağuna inanmamak gerekti
ği anlaşılmaktadır. Nitekim bu kaynak
larda Tyanalı asil bir aileden geldiğinin 
ileri sürülmesine karşılık, Arapça'ya Sır-
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rü '1 -l]alika adıyla tercüme edilen en 
önemli eserinin önsözünde, kendisinden 
"Tyana'da oturan kimsesiz (el-yetTm)" 
şeklinde bahsettiği görülmektedir (E/ 2, 

I, 994) Özellikle Il. yüzyıldan itibaren çok 
tanrılı Roma dini için ciddi bir tehlike 
oluşturmaya başlayan Hıristiyanlığın ya
yılmasını önlemek amacıyla, Hz. fsa ·nın 
karşısında tanrıların yeryüzündeki tem
silcisi ve güçlerinin tezahürü gibi tanı
tılmasına çalışılan Apollonios. gerçekte 
ünlü Grek filozofu Pythagoras'ın (ö. m.ö. 
504) fikirlerinin savunucusu olan. felse
fesini ahlak temelleri üzerine oturtmuş 
bir filozoftur. 

On dört yaşında Tarsus'a gidip Euthy
demos'un (Fenikeli) okulunda felsefe, 
mantık, dil, edebiyat ve hitabet sanatı 
öğrenimi gören Apollonios daha sonra 
İyonya 'ya geçti. iyonya şehirlerinde Sto
acılık'ın (Stoicism, Revakıyye) etkisinde ka
larak gerçek faziletin nefsin arzularını 
dizginlemek olduğuna. ahiakın üstünlü
ğüne, kadere ve ondan şikayet edilme
mesi gerektiğine inandı. Daha sonra. 
dost olduğu Eutsenes'in telkinleriyle, yi
ne ahlaklı olmayı temel ilke kabul eden 
ve kendi inançlarına da büyük yakınlık 
gösteren Pythagorasçı felsefeyi benim
seyerek katı disiplinli bir zühd hayatı ya
şamaya başladı. Et yemeyi, şarap içme
yi ve beşeri zevklerin tamamını terke
derek kıl gömlek giyip yalınayak dalaş
mayı adet edindi. Yaymaya çalıştığı fi
kirlerin esasını Pythagoras'ın mistik fel
sefesi teşkil etmekle birlikte, getirdiği 
kendine has yorumlarla bu doktrini ye
ni bir boyuta ulaştırdı. Savunduğu fel
sefeye göre var olan her şey bir tek ila
hi özden (mutlak varlık, ruh) oluşuyor. böy
lece mevcudatın tamamını bu ilahi özün 
biçimlenmiş parçaları teşkil ediyordu 
(pantheism). Buna göre insan da ilahi bir 
varlıktı ve fıtratında mevcut olan üstün 
değeri bu tanrılık vasfından alıyordu. 

Taşıdığı ilahi değerin bozulmaması ve 
kötülüklere bulaşmaması için insanın, 

din adamlarının koydukları din ve ahlak 
kuralları ile hilkatini bozmaması ve sa
dece tabiat kanuniarına uygun basit bir 
hayat sürmesi gerekiyordu. Ona göre 
ölüm, kalıba girmiş olan ilahi ruhun ser
best kalmasından ibaretti ve ruh tekrar 
başka bir kalıba da girebiliyordu (tena
süh). Hakkında yazılanlara itibar edile
cek olursa Apollonios fikirlerini yayar
ken kendisinin insanları doğru yola ilet
mek için onların arasında yaşayan _insan 
sOretinde tecessüm etmiş bir tanrı ol
duğunu iddia edecek kadar ileri gitmiş-

tir. Hayatının büyük bir kısmını seyahat
le geçirdiği bilinmekte ve yine abartma
lı olarak Hindistan, Kafkasya ve Avru
pa'yı dahi dolaştığına inanılmaktadır. Bu 
kaynaklara göre dört yıl Babil'de kalmış 
ve gerçekleştirdiği mucizelerle Babil'in 
ünlü büyücülerini dahi şaşırtarak onla
ra kendi büyüklüğünü kabul ettirmiş

tir. islam kaynaklarında ise adının Bali
nüs, Abullüniyus. Afülüniyus ve Ablus 
gibi değişik biçimlerde yazıldığı ve ge
nellikle matematikçi Apollonios (Pergeli) 
ile karıştırıldığı, bazı eserlerde ise bu 
karışıklığı önlemek için "el-hakim", "el
kebir" ve "sahibü't-tılısmat" sıfatlarıyla 
anıldığı görülmektedir (bk ibnü'n-Nedim, 
S. 372, 422) 

Apollonios'un ahlak sahibi kişiliği ve 
nefsine hakim kuwetli karakteri ile halk 
arasında efsaneleşmiş olması, ölümün
den yüz yıl sonra onun bir devlet politi
kasıyla, çok tanrılı Roma dinini yıprat
maya başlayan Hıristiyanlığın karşısına 
çıkarılmasına sebep olmuştur. Hıristi

yanlığın gelişmesinden kaygı duyan si
yasi otorite, Grek- Roma felsefe sistemi 
içinde bu dinin karşısında durabilecek 
en güçlü ekolün ancak ahlakçı Stoacılık 
olabileceğini düşünmüş ve Hıristiyanlı

ğın doğuşundan sonra yaşayan en po
püler Stoacı'nın da Apollonios olması 

sebebiyle onu favori seçmiştir. Apollo
nios önce, Septimius Severus'un karısı 

imparatoriçe Julia Do m na· nın emriyle 
hatip Philostratus (ö. 240) tarafından 

tahminen 200 yılında kaleme alınan bi
yografik eserde beşeriyetin kurtarıcısı 

ve olağan üstü güçlere sahip bir insan 
olarak tanıtılmış, sonra Septimius Seve
rus ile Julia Domna'nın oğulları Caracal
la'nın (21 I -2 I 7) onun adına küçük bir 
mabed yaptırması ve daha sonra da 
Severus Alexander'ın (222-235) sarayın 

mabedine hsykelini diktirmesi suretiyle 
tanrılaştırılmıştır. ll ı. yüzyılda, anti- hı
ristiyan yazar Hierocles (Nicomedialı) ise 
Philostratus'un kitabında anlattığı çok 
tanncı halk üzerinde fevkalade etkili 
olan ve onların dini duygularını eaştu
ran Apollonios'un mücizeleriyle şahsi 

özelliklerini Hz. fsa'nınkilerle kıyaslaya

rak onu hıristiyanlara da kabul ettirme
ye çalışmıştır. lll. yüzyılda birçok tapınak
ta tasvirleri bulunan Apollonios'a özel
likle okulunu kurduğu Efesos'ta gerçek 
bir tanrı gibi tapıldığı bilinmektedir. Bü
tün bu çabaların Hıristiyanlığın yayılma
sını yavaşlattığı söylenemezse de Stoacı
lığın bu dini. en fazla etkileyen felsefe 
ekolü olduğu bilinen bir husustur {bk. 



EAm., )C01, 668) . Ayrıca, Apollonios 'un 
hararetle savunduğu Hint kökenli pan
teizm doktrini de İslam tasawufunda 
revaç bulmuş ve yaratılmışların tama
mını tanrı sayan ana prensibi Allah · ın 
alemde tecellisi şeklinde yorumlanıp is
lami akidelerle bağdaştırılarak "vahdet-i 
vücüd " adıyla benimsenmiş ve özellikle 
Muhyiddin İbnü'I-Arabi (ö 638/ ı 240) ta
rafından sistemleştirilmiştir. Apolloni
os'un "kendinin insan suretinde tezahür 
etmiş tanrı olduğunu " iddia etmesine 
benzer biçimde, İslam mutasawıfları ara
sından da "ene'I-Hak" (ben Hakk' ım) diyen 
Hallac-ı MansOr (ö. 3091 922) gibi vah
detiyeciler (vücOdiyeciler) çıkmıştır. Dola
yısıyla panteist Apollonios'un bu doktrin 
sebebiyle, İslam tasawufunu etkileyen 
Grek- Roma filozoflarından biri olduğu 
ileri sürülebilir. 

Eserleri. Apollonios'un kitapları oriji
nal halleriyle ele geçmemiş olup mevcut
larının tamamı, Grekçe asıllarının veya 
Süryanice kopyalarının Arapça 'ya yapıl 

mış tercümelerinden ibarettir. Müslü
man ilim adamlarının verdikleri veya 
Arapça'ya çevirdikleri adiarına göre ona 
mal edilen eserlerin başlıcaları şunlar

dı r: 1. Ki tôbü Sırri'l-l]ali~a . Yaratılışın 

sırları üzerine yazılmış olan eserin aslının 
VI. yüzyılda Sercis er-Rasf (Re ' sülaynlı / 

Reş'ainalı Sergius) tarafından Süryanice'ye, 
ondan da 683 yılında kısa süre halifelik 
yapan ve Grek klasiklerinin tercümesini 
başlatan Halid b. Yezid'in emriyle Arap
ça'ya tercüme edildiği sanılmaktadır. Ki
tabın Süryanice tercümeye esas teşkil 

eden orijinali. mütercimin ifadesine gö
re bizzat kendisi tarafından, Apolloni
os'un simya üzerine yazdığı ve bugün 
literatürde LevJıu 'z-zümürrüd 1 Tabu
la Smaragdina (zümrüt levha) adıyla 

anılan bir risalesi ile birlikte Tyana 'da 
Hermes Trismagistos'tan alınmıştır. Ca
bir b. Hayyan'ın (ö 148/ 765 ) ünlü külli
yatını yazarken geniş ölçüde faydalandı
ğı anlaşılan eserin, daha sonra Me'mQn 
zamanında (8 13-833 ) Süryanf Eyyüb er
Ruhavf ei-Abraş' ın (Job d'Edessa) Harran
lı Sabii alimlerinin eser ve fikirleri hak
kında önemli bilgiler veren Süryanfce 
K etaba d e simata (hazineler kitabı) adlı 

eserinden de istifade edilmek suretiyle 
genişletilerek tekrar Arapça 'ya çevrilmiş 
olması kuwetle muhtemeldir. Kitap ilk 
defa XVIII. yüzyılda S. de Sacy tarafın
dan önemli kısımları Fransızca 'ya çevri 
lerek yayımianmış ("Le livre du seeret 
de la cn§ature par le sage Belinous", 
Noticeset Extraits, IV [1799 1. 107- 158). J. 
Ruska tarafından da XII. yüzyılda H. 
Sanctelleniensis adlı bir yazarın Latin
ce'ye tercüme ettiği "Zümrüt Levha" so
nuna eklenmek suretiyle bulunuş rivaye
tine uygun biçimde tekrar ilim alemine 
tanıtılmıştır (Tabula Smaragdina, 1926). 

Dünya kütüphanelerinde otuz kadar yaz
ması mevcut olan Sırrü 'l-l]alika'nın Tür
kiye'deki nüshaları, bu isimden başka 
Ki tôbü'l- 'İJel, Cômi'u'l-eşyô, ve Tek
vinü'l - l]al~ ve 'ilelü 'l-eşyô , adları al
tında istanbul'da Topkapı Sarayı Müze
si (lll. Ahmed. nr . 20 13). İstanbul Üniver
sitesi (AY, nr. 24 ı 9). Köprülü (nr 872 ). Sü
leymaniye (Esad Efendi , nr . 11 99; Vehbi 
Efendi. nr 2269) ve Ankara'da Saib Efen
di (nr. ı 007) kütüphanelerinde bulun
maktadır. z. Kitôbü 'l-Esnôm (Kitabü 's· 
Seb 'a ). Yaratılış , yedi gezegen ve sem
bolize ettikleri dünyadaki yedi maden 
üzerine yazılmış, simyaya ağırlık veren 
bir kitaptır. Halid b. Yezfd zamanında 
Arapça'ya, daha sonra da Farsça'ya çev
rilmiştir. İbnü ' n-Nedfm 'den öğrenildiği-

Tyanaı ı 

Apo ıı on ios' un 

Kitaba 
Sırri'l-balika 

(Kitabü'l· 'ilel) 
adlı eserinin 
unvan sayfası ile 
ilk sayfası 
(TSMK, ll l. Ahmed, 

nr. 2013) 
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ne göre Cabir b. Hayyan çalışmalarını 

Apollonios 'un bu eserindeki görüşleri

ne tamamen uygun olarak yapmıştır. 
Kitabın birbirinden farklı bölümler ihti
va eden başlıca Arapça yazmaları Ch. 
Beatty (nr. 4890) ve Kahire Talat (mec, 
nr. 41 9). Farsça yazmaları ise Tahran As
gar Mehdevi (mec .. nr 280) ve Tahran 
Danişgah (nr. 1977) kütüphanelerinde 
bulunmaktadır. 3. Miftdfıu 'l-Jıikme (hik
metin an ahtarı ). Bazı yazmalarında Apol
lonios ' un İbn Balis veya İbn Bel'uvan 
adlı öğrencisi tarafından telif edildiği 

kayıtlı bulunan felsefi bir eserdir. G. Le
vi Della Vida. Avrupa'da XVII. yüzyıldan 
beri tanınan Artefıus'un Ciavis Sapi
entiae (a klın anahtarı ) adlı eserinin M if
tc'iJıu'l -Jıikme ' nin Latince'ye yapılmış bir 
tercümesi olduğunu tesbit etmiştir (Aya
sofya, nr. 2466. 2678). istanbul Üniversi
tesi (AY, nr 4 145); Vatikan (ar. nr. 1485) 

Kahire (VI, 105. fe !. ll m. 12 m.) ve Meş
hed (hik .. nr. 250) kütüphanelerind~ bu
lunmaktadır. 4. Kitôbü Talôsımı Bali
nds el -Ekber. Yı ldızların insanın kaderi 
üzerine etkilerini konu alan astrolojik 
bir eserdir. Adları bilinmeyen mütercim
ler tarafından İ ngilizce 'ye (Sioane 3826) 

. ve iki defa da Latince'ye (Carm ody 73. 

Slone 3848) çevrilmiştir. Başlıca iki yaz
ması Paris (MS. 2250) ve Berlin (Ahlwardt 
5908) kütüphanelerindediL s. Ki tdbü 'l
Filôfıa . Burçlarla ayın konaklarının (me
nazilü'l-kamer) mevsimlerin ve belirli gün
lerin oluşumuna etkilerini anlatan zirai 
takvim niteliğinde astrometeorolojik bir 
eserdir (Madrid , Acad . Co ll . de Gayan
gos 30) 6. Risôle ii te , şiri'r- rı1Jıdniyyôt 
fi'l-mürekkebdt ve a 'môli'ş-şuver ve 
det 'i'l- emrdi ve hulıJ.lihd . Burçların ve 
semavf güçlerin dünyevi nesnelerle has
talıklar üzerine yaptıkları etkiler i incele
yen astrolojik bir kitaptır (Süleymaniye 
Ktp ., Esad Efendi, nr. 1987, Vehbi Efendi, 
nr 892; Escurial, nr. 92 1 ; iskenderiye Be
led iyye, nr. 3720 C; Haydarabad Asafiyye, 
nir. nr. 207) 7. Tekvfnü 'l-me'ddin. Ma
denlerin yaratılışı ve gezegenlerle ilişki
leri üzerine yazılmış olup aslında Sırrü 'l

l]ali~a · nın müstakil hale getirilmiş bir 
bölümüdür (Ch Beatty 4890) 8. el-Med
l]alü 'l-kebir ild risdl eti 't- Talc'isım. Ki
tôbü Taldsım 'a benzer nitelikte, kade
ri n yıldızlarla olan ilişkisini işleyen astro
lojik bir eserdir (Sü leymaniye Ktp., Esad 
Efendi. nr. 1987. nr. 19871 2. Vehbi Efen
di, nr 892; iskenderiye Belediyye, nr. 3720 

C/ 3; Escurial, 92 1 ; ibranice tre Pari s, 
Hebr 101 6). 9. MusJıafü 'l- 'aşr (Escuria l, 
926 ). 
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Yukarıdakilerin dışında. İbnü'n-NedTm'
in adını Kitabü Rı1fus ii tedbiri'l-men
zilli-Balı1niyı1s şeklinde zikrettiği eko
nomiye dair bir kitap başta olmak üze
re daha başka eserler de Apollonios' a 
nisbet edilmektedir. Ancak bunların ona 
aidiyeti çeşitli tartışmalara yol açacak 
derecede şüphelidir (geniş bilgi için bk. 
Sezgin, bibl.; Plessner, s. 995). 
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Iii SARGüN ERDEM 

A POSTERİORİ 
ı 

L 
(bk. BA'Dİ) . 

_j 

ı 
APRiORi 

ı 

L 
(bk. KABLİ) . 

_j 

ı 
AR 

ı 

L 
(bk. HAYA). 

_j 

ı 
A'RAB 

ı 

( yl_,>.':i'l) 

Çölde konar göçer olarak yaşayan 

L 
Araplar, bedeviler. 

_j 

Kur'an-ı Kerim'de on yerde (et-Tevbe 
9/ 90,97-99. 10 1, 120; el -Ahzab 33/ 20; ei
Feth 48/ 11, 16; ei-Hucurat 48/ 141 geçen 
bu kelimeye hadislerde de sıkça rastlan
maktadır. Arab kelimesi bir ırkın ismi 
olmakla beraber bu ırkın köy ve şehir
lerde yaşayaniarına arab, çölde (badiye) 
yaşayaniarına ise a'rab (bedevl) denir. 
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Arap dil alimi STbeveyhi, a'rab kelime
sinin tekili olmadığından nisbet halinin 
a'rabi şeklinde kullanıldığını söyler ki 
bu durumda o gruba mensup bir tek 
kişiyi de ifade eder. İbn ManzOr bu gö
rüşü naklettikten sonra fasih kullanışta 

a'rabın çoğulunun e'arTb olduğunu kay
deder. Yine İbn ManzOr'a göre, daha ön
ce çölde yaşamış olsalar bile, köy ve şe
hirlere yerleşm iş oldukları için muhacir 
ve ensardan olan sahabilere a·rab de
nilemez; gerçek a'rabiier de (bedevfler) 
zaman zaman ihtiyaçları Için şehre In
seler dahi çöllerdeki vahaları yurt edin
diklerinden ve çadırlarda yaşamaya alış
kın olduklarından a'rabT vasfından kur
tulamazlar (geniş bilgi için bk. BEDEVI). 

Mekke'nin fethinden önce. Medine'ye 
hicret etmenin farz olduğu ilk dönem
lerde muhacirler savaşa katılmasalar 

bile zekat. ganimet ve fey* den pay atı
yorlardı. Çölde yaşayan bedeviler ise an
cak savaşa katıldıkları zaman ganimete 
hak kazanırlardı. Ayrıca cihad ve umu
mi seferberlik halinde muhacirler sava
şa katılmakla mükelleftiler; bunlar ye
terli olduğu sürece bedeviierin savaşa 
katılma mecburiyeti yoktu . 

A'rab kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de 
pek çok yerdeki kullanılışının zihinlerde 
bıraktığı imaj cahil, gö'rgüsüz. katı ve 
inatçı insan tipidir. Medeni ve içtimaT 
hayatın gereklerinden habersiz. usul ve 
nizarn tanımayan tutum ve davranış sa
hiplerini ifade eden bu kelime, genel ola
rak Allah ve Resulü'nün hoşnut kalma
dığ ı kişi ve toplurnlara alem olmuştur. 
İlgili ayetlerden antaşıtdığına göre. bede
viierin Hz. Peygamber ve İslam'a karşı 
tavırları hemen her zaman kendi men
faatlerini gözetme esasına dayalı olmuş
tur. Bunlar önceleri Arabistan yarımada
sındaki nüfuzu sebebiyle Kureyş'in ya
nında yer almıŞlar. daha sonra İslam'a 
temayOlleri ise genellikle menfaatleri 
doğrultusunda gerçekleşmiş ve görü
nüşte kalmıştır. Diğer taraftan bedevl
Ierin hayat tarzları gereği müslümanlar
la fazla temasta bulunmamaları ve Re
sOiullah ·ın sohbetinden uzak kalmaları 
da onların İslam'ı anlama ve yaşamaları 
hususunda aleyhlerine bir durum doğur
muştur. Bununla beraber Kur 'an-ı Ke
rTm'de. iman edip de hayırlı işlere yar
dımcı olan bedevilerden övgüyle bahse
dilmiştir ibk et-Tevbe 9/ 99). 

Fıkıh alimleri cehaletleri, sünnet ve 
adaba yabancılıkları sebebiyle namazda 
a'rabTye uymanın rnekruh olduğunu söy
lemişlerdir. 

BİBLİYOGRAFY A : 

Cevherf. es-Şıhiih, "'Arab" md.; Ragıb ei-İsfa
hanf, ei-Müfredat, "'Arab" md.; Lisanü '1- 'Arab, 
"'Arab" md.; Kurtubf. Tefsfr, VIII, 232; Ahmet 
Özel. "Hicret'in Fıkhi Yönü", Diyanet Dergisi, 
XIX/3, Ankara 1983, s. 31 -32; Ömer Rıza Doğ
rul. "A'rab", iTA, ı, 457-459. 

ı 

L 

Iii ÜRHAN KARMIŞ 

ARABA 
ı 

_j 

Başta Türkçe olmak üzere Arapça ve 
Farsça bazı kaynaklarda da geçen keli
menin menşei hakkında farklı görüşler 
ileri sürülmüştür. Türkçe'nin Azeri, Ka
çar, Çağatay lehçelerinde de aynı şekil
de kullanılan bu kelime, küçük telaffuz 
farklarıyla Balkan ve Slav dillerine de 
geçmiştir. Şekli ve kullanılış tarzı büyük 
değişikliklere uğramakta birlikte araba 
çok eski çağlardan beri çeşitli memle
ketlerde bilinmektedir. Bu arada Türk-

Saray için yapılacak üç arabanın malzemesiyle ilgili bir tel
his (BTTD, 111 / 16, '- 35) 


