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eğitim

sistemini yeniden organize et1883'te Viyana'da devlet matbaasında "Hanefi mezhebine göre islam'da
evlilik hukuku", "islam'da aile hukuku"
ve "islam'da veraset hukuku" gibi konularda bazı kitapların basımı sağlandı:
böylece Avusturyalı hukukçular ve bilim
adamları islam hukukunu inceleme imkanı buldular. 1893 'te Avusturya yönetiminin desteğiyle Saraybosna ·da din
dersi öğretmenlerinin yetiştirildiği bir
"darülmuallimin ", kadıları yetiştirmek
için bir "mekteb-i nüwab" ve 1918'de
de "şeriat lisesi" açıldı . Bu okulda normal lise programında bulunan derslerden başka Arapça, islam kültürü ve islam tarihi gibi dersler okutuluyordu. Ayrıca Bosna-Hersek liselerinde okututmak
üzere ibn Hişam'ın es -Siretü'n -nebeviyye adlı eserinden seçmeler (lzbor iz Kita·
bu Sireti Resulillahi, Viyana 1913) ve bir
Arapça sözlüğün basımı gerçekleştirildi.
Bu arada, Bosna- Hersek'te 1930'1ara
kadar yürürlükte kalmış olan Mecelle
de Almanca ve Sırpça'ya tercüme edildi
(Öztürk, s. 95). ı. Dünya Savaşı'na kadar
Osmanlı Devleti'nde okutulan bütün ders
kitaplarının, neşredilen bütün gazete ve
dergilerin ve bunların yanı sıra 1918'e
kadar istanbul ve Bulak'ta basılan Arapça, Türkçe, Farsça eserlerin büyük bir
özenle toplanarak Viyana Saray Kütüphanesi' nde (bugün Mi lli Kütüphane) saklanması , Avusturya yönetiminin islam
kültürüne olan ilgisini göstermesi bakı
mından dikkat çekicidir. Bugün bu eser
ve koleksiyonların hepsi Avusturya Milli
Kütüphanesi'nde mevcuttur. Viyana'da
1918'e kadar bir müftü oturuyor ve şe
hirde müslüman askerler için yaptırıl
mış bir cami bulunuyordu.

uzerine özellikle Viyana 'da yaşayan
bir artış göstermiş ve günümüzde bu ülkedeki müslümim nüfus 1OO.OOO'e ulaşmıştır. 1968'lerde müslüman ülkelerin büyükelçileri
sosyal ihtiyaçların karşılanması ve çocukların dini eğitimlerinin yapılabilmesi
gayesiyle bir islam merkezi tesis edilmesi için yoğun bir çalışma başlattılar
ve Suudi Arabistan'ın büyük maddi desteğiyle inşa edilen Viyana islam Merkezi 1979'da hizmete girdi. Bu merkezde
konferans salonları. mescid, kütüphane. çocukların din eğitimi gördükleri sı
nıflar, kadınlar için özel bir bölüm ve çeşitli sosyal hizmetlere ayrılan bürolar bulunmaktadır. Viyana islam Merkezi eği
tim öğretim ve sosyal hizmetlerin yanı
sıra islami konularda kitap ve dergi yayımını da gerçekleştirmektedir; al- Islam
(Almanca) dergisi bu merkezin yayınıdır.
Ayrıca ülkede Türkler tarafından açılmış
seksen civarında cami ve mescid bulun-

ı. Dünya Savaşı'ndan sonra Avusturya'da yaşayan müslümanlar islam Kültür
Cemiyeti adıyla bir dernek kurarak ortak
problemlerine çözüm aradılar; ancak dernek Alman hakimiyetinin başlamasından
sonra kapanmak zorunda kaldı ( 1939).
ll. Dünya Savaşı'ndan sonra bu derneğin devamı niteliğinde olan Avusturya
islam Cemiyeti kuruldu ( 1950), fakat bu
da uzun ömürlü olamadı ve 1962'de kapandı. Aynı yıl müslümanları bir çatı altında toplamak amacıyla islami Sosyal
Hizmet Cemiyeti (Moslimischer Sozialdienst) kuruldu. Daha sonra üyeleri arasında Türk işçi ve öğrencilerinin de bulunduğu pek çok kuruluş bu derneğe katıldı. 1960'1ardan itibaren Avusturya'nın
Türkiye ve Kuzey Afrika ülkelerinden iş
çi kabul etmesi ve islam ülkelerinden
buraya okumak için öğrencilerin gelme-

la nmıştır.

miştir.

sı

müslümanların sayısı hızlı

maktadır.

islamiyet Avusturya'da resmen tanınan bir dindir. ilk defa 1S Temmuz

1912'de devlet tarafından resmen kabul edilmişse de savaş sonunda imparatorluğun dağılması bu tanımayı anlamsız hale getirmiştir. islami Sosyal
Hizmet Cemiyeti'nin 1962'den itibaren
Avusturya hükümeti nezdinde sürdürdüğü teşebbüsler sonunda islamiyet ancak 1979'da resmi din olarak kabul edilmiştir. Bu tanıma ile radyo ve televizyonda yılda sekiz defa dini konuşma
yapma. çocukların okullarda haftada iki
saat din dersi almaları. müslümanların
islam cemaati adı altında örgütlenmeleri, müslüman ölüler için müstakil bir
mezarlık ayrılması gibi çeşitli haklar sağ
Avusturya'da çeşitli zamanlarda islami muhtevalı bazı dergiler çıkarı lmıştı r.
Bunlar arasında islami Sosyal Hizmet
Cemiyeti tarafından dört ayda bir Almanca, Boşnakça ve Türkçe olarak yayımlanan Der gerade Weg, Dr. ismail
Baliç tarafından yine Almanca, Boşnak
ça, bazan da Türkçe ve ingilizce olarak
üç ayda bir çıkarılan Islam und der
W es ten, 1975 'ten beri yayın hayatını
sürdüren ve Avusturya ile Arap ülkeleri
arasındaki ekonomik ve kültürel ilişki
leri konu alan Arapça Merl}.abd, 19511955 yılları arasında çıkarılan Vox Ori entis ve 1958-1972 arasında üç ayda
bir çıkarılan Bustan adlı dergileri anmak
gerekir. 1952-1979 yılları arasında Viyana'da "Muslimische Bibliothek" adlı
seri içinde birçok islami kitap yayımlan -

mıştır. Ayrıca Viyana'daki müslüman öğ
renci dernekleri tarafından da küçük islami kitaplar yayımlanmaktadır.

Avusturya'da pek çok enstitü ve dernek islam kültürüyle yakından ilgilenmektedir. Viyana Üniversitesi'ne bağlı
olarak Şarkiyat Enstitüsü (Orientalisches
lnstitut, ı 886). Purgstal Derneği (Purgstal\
Gesellschaft. ı 958) ve 1851 -1948 yılları
arasında faaliyette bulunan Şark Dilleri
Öğretim Kurumu (Öffentliche Lehranstalt
für orientalische Sprachen) ve sonradan
bu görevi üstlenen Diplomasi Akademisi
(Diplomatische Akademi, 1962), aynı zamanda islami ilimlerle de ilgilenen kuruluşlardır.

Avusturya' da şarkiyatla ilgili başlıca
ise şunlardır: Vienna Orient
Journal ( 1886 ; daha sonra bu dergi yerini Wiener Zeitschri{t {ür die Kunde des
Morgenlandes'e 119151 bıraktı): Arehiv
tür Orientforschung (Viyana ı923- , y ıl
da bir ci\t); Wiener Beitröge zur Kunstund Kulturgeschichte Asiens (1925 -);
Wi ener Beitriige zur Kultur, Geschichte
und LinguisUk (ı 930-); Wiener Völkerkundlich Mitteilungen ( 1953-)

yayınlar
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IV. İSlAM ARAŞTIRMALARI

Avusturya'da şarkiyat ve islamiyat çalışmaları XVI. yüzyılın ortalarında ı. Ferdinand'ın, Viyana Üniversitesi'nde Arapça dersleri vermesi için Fransız müsteş
rik Guillaume Postel'i (ö 158 ı) davet etmesiyle başlar. Yine ı. Ferdinand tarafından istanbul'a elçi olarak gönderilen
Busbecq (ö 1592), istanbul'dan ülkesine dönüşünde beraberinde getirdiği 240
adet el yazması eserle ilim adamlarının
ilgisini çekmiştir. Viyana Üniversitesi'ne
Arapça öğretmeleri amacıyla çeşitli ülkelerden başka uzmanlar da davet edil-
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deral Öğretim Kurumu'na (Konsu lar-Akademie und Bundesl ehranst alt für Orientalische
Sprachen) dönüştürülerek Doğu'ya gidecekler için pratik öğrenim vermeye baş
ladı (1 85 1). Bu kurumu Viyana Üniversitesi'nde açılan Şarkiyat Enstitüsü (Universitat Wien -Orientalisches lnstitut) takip
etti (ı 886); XX. yüzyılın başlarında yetişen ve eser veren şarkiyatçılarla islamiyatçılar'ın çoğu buradan yetişmiştir.
Viyan a

islam
Markezi
Ca mii-

Avusturya

miştir. Önce Viyana Üniversitesi bünyesinde başlayan islamiyat çalışmaları, ardından Graz ( 1586) ve lnnsbruck ( 1667)
üniversitelerinde kurulan şarkiyat bölümleriyle daha da canlanmış, 1674 yı
lında ise Viyana Üniversitesi'nde Türkçe
öğretimi başlatılmıştır.

Avusturya'da İslamiyet'le ilgili çalış
siyasi sebepler dolayısıyla olmuştur. istanbul'da diplomatik
temaslarda bulunan Avusturya temsilcileri, önceleri Osmanlı Devleti'ndeki hı
ristiyan tercümanlardan faydalanırken
bunların casuslukla itharn edilmeleri üzerine Avusturyalı tercümanlar yetiştiril
mesine ihtiyaç duyulmuş, böylece Viyana'da Türkçe, Arapça ve Farsça ile ilgili incelemelere başlanmış ve özellikle
Mesganien Meninski bu tür çalışmalar
da önemli rol oynamıştır. Meninski istanbul'daki Avusturya büyükelçiliğinde
görev yaptığı yıllarda (1661-1668) çalış
malarını sürdürmüş ve Viyana 'ya döndüğünde bir basımevi kurarak Türkçe,
Arapça ve Farsça'dan Latince'ye üç ciltlik büyük bir sözlük (Thesaurus Lingua·
maların başlaması

rum Orientalium Turcicae, Arabicae, Per·
sicae, 1680) ile bir Türkçe gramer (Un guarum Orientalium Turcicae, Arabicae,
Pers icae fnstitutiones seu Grammatica Tur-

cicae)

bilgi ve belgelerle de
Gesehiehte des osmanisehen Reiehes
(1 -X, Wien 1827-1835); Constantinopolis
und der Bosporus (1-11 , Wien 1822) ; Gesehiehte der osmanisehen Diehtungst
(1-IV, Pesth 1836-1838) ; Die Staatsverfassung und Staatsverwaltung des Osmanisehen Reiehes (l-ll , Wien 1814-1 8 16)
gibi birçok önemli eser yazmıştır. Diğer
islam ülkeleri ve edebiyatları üzerinde
de pek çok yazı ve eseri olan Hammer'in
en kalıcı eserleri bunlar olmuştur. XVIII.
yüzyılın sonları ile XIX. yüzyılın başların
da islam dünyasıyla ilgilenmiş ve bu
alanda eser vermiş bir diğer alim de Fr.
de Dombay'dır (ö 1810) Dombay, İbn
Ebü Zerr'in el-Enisü'l-mutrib adlı Mağ
rib tarihini metni ve Almanca tercümesiyle (Geschichte der mauritanischen Könige, Agram 1794-1797), Ebü Medyen elFasi'nin Tuhfeti'l-erib'inin ihtisarını da
yine metinle birlikte Latince tercümesiyle neşretmiş (Viyana 1805). ayrıca Mağ
rib-i Aksa emirleri ve Arap sikkeleri üzerindeki çeşitli çalışmalarını yayımlamıştır.
çalışm ış , topladığı

Şarkiyat

Akademisi, XIX. yüzyılın orDilleri Akademisi ve Fe-

talarında Şark

yayımlamıştır.

Kraliçe Maria Theelçiler, konsoloslar, tüccarlar ve
bilginler için Viyana'da Şarkiyat Akademisi ' ni (Wiener Orientalischen Akadem ie)
faaliyete geçirmesiyle (1754) ilk defa islamiyat'la ilgili çalışmalar ve Türkçe öğ
retimi sistemli bir şekilde başlamış oldu.
Bu akademide birçok ünlü kişi ders vermiş ve buradan yetişen şarkiyatçılar islam kültürü ile ilgili pek çok eser yayım
lamış lardır. Akademide yetişen ünlü ilim
adamlarından J. von Hammer-Purgstall
(ö 1856) istanbul'daki Avusturya büyüke lçiliğinde uzun yıllar tercüman olarak
resa'nın
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XIX. yüzyıl Batı 'da şarkiyat ve islamiyat'la ilgili çalışmaların giderek yoğun
luk kazandığı bir dönem olmuştur. Önceleri siyasi sebeplerle başlatılan bu çalışmaların önemi Batı ülkelerinin sömürgeciliğe yönelmeleri üzerine daha da artmış ve hükümetler islam kültürüyle ilgili inceleme ve araştırmalara destek vermişlerdir. Bu arada Viyana bu tür çalışmaların yapıldığı en önemli merkezlerden biri haline gelmiştir. Bu yüzyılda
yetişen ve eser veren Avusturya asıllı
ilim adamlarından A. Sprenger (ö. 1893),
islam kültürüyle ilgili çok sayıda eserin
yayımını gerçekleştirmiştir. Sprenger'in
yayımladığı başlıca eserler arasından şun
lar gösterilebilir: Kaşani'nin IstılôJ:ıôtü'ş
sufiyye' si (Kalküta 1845) ; İbn Hacer'in
el-İşôbe'si (Kalküta 1856-1873); Tehanevi'nin Keşşdfü ıstılôJ:ıôti'l-fünun'u (W.
N. Lees ile birlikte, 1862); Süyüti'nin elİtl!-ün ti'ulılmi'l-~ur,ôn' ı (Kalküta 18521854); Ebü Nasr ei-Utbi'nin Tôril].u'l- Yemini'si (Dehli 1848) Hz. Muhammed hakkındaki Das Leben und die Lehre des
Mohammad naeh bisher grösstentheils
unbenutzen Quellen bearbeitet (l -ll,
Wien 186 1-1 865 ) adlı biyografisi en önemli eserleri arasında yer alır. Aynı dönemde eser verenlerden A. von Kremer (ö.
1889). el-İsübsôr if 'aeô,ibi'l-emsôr'ı
(Description de l'A{rique par un geographe
arabe anonyme du 6• siecle de l'hegire,
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Vienne 1852) ile Vakıdl'nin el-Megazi adlı eserinin üçte bire yakın kısmını (His·
tory of Mohammed's Campaign's, Kalküta
1856) yayımlamış, ayrıca İslam kültür ve
tarihiyle ilgili değişik mecmualarda çok
sayıda makale neşretmiştir. Kremer' ın
Culturgeschichte des Orients unter den
Chaliten (1-11, Wien 1875-1877) ve Die
Herrschenten ldeen des lslams (Leipzig 1868ı adlı iki kitabı en ilgi çeken eserlerindendiL Yine bu dönemde Viyana İs
lamiyatçıları arasında en önemli isimlerden biri olan J. von Karabacek (ö. 19I8ı
sanat tarihi, nümismatik ve epigrafi çalışmaları ile tanınmıştır. Arşidük Rainer'in zengin koleksiyonu Karabacek'e çok
faydalı bir araştırma malzemesi olmuş,
bu koleksiyandaki çiniler, KOfe sikkeleri, Arapça yazılı papirüsler üzerine ve İs
lam tarihi hakkında çeşitli kitaplar yazmıştır. D. H. Müller de (ö 1912ı Sami dilleri üzerinde çalışmış ve Asmai'n in Kitdbü'l-Far]('ını şerhiyle birlikte bir fihrist
ekleyerek (Viyana 1876-1891 ı. İbnü'l-Haik
el-Hemdani'nin Kitô.bü'l-İklil' inLde notlarla açıklanmış metni ve Almanca tercümesiyle birlikte yayımiarnıştır (Leipzig
1879) Güney Arabistan'a da ilgi duyan
Müller, bu bölge ile ilgili çalışmalarını
muhtelif tarihlerde yayımlama imkanı
bulmuştur. Filolojide güçlü bir isim olan
Müller'in yetiştirdiği öğrenciler özellikle
şarkiyat alanında ciddi çalışmalar yapmışlardır. Onun halefi olan R. Geyer (ö.
19 29ı. çalışmalarına Asmal'nin Kitdbü'lVu.(ıılş 'u (Viyana 1988) ile başlayarak
özellikle Arap edebiyatı sahasında eserler vermiştir. El yazması ve matbu çok
sayıda eser toplamış, MeymOn b. Kays
el-A'şa ile ilgilenmiş ve onun iki kasidesini metin ve Almanca tercümeleriyle
birlikte neşretmiştir (Zwei Gedichte von
ai·A'sa, Leipzig 1905 , 1919ı Ayrıca Accac,
Ru'be, Zürrümme, Cesiri ve Şemmah gibi şairlerin urcuze * lerini de toplayarak
Almanca notlarla birlikte yayımiarnıştır
(Aitarabischen Diiamben, Leipzig, New
York 1908ı Geyer bu çalışmaların yanında
Tayalisi'nin Kitdbü'l-Mükdşere 'inde'lmü?dkere 'sini de neşretmiştir ( 1927)
Müller'in öğrencilerinden olan B. Geiger.
S. Gandz ve Polonyalı T. Kowalski Arap
edebiyatı ve İraniyat alanlarında çalış
mışlardır. A. Haffner de (ö 1914) Asınal' 
nin önce Kitdbü'l-ljayl'ini (Viyana 1895ı.
sonra Kitdbü'ş - Şd 'ını (Beyrut 1896) ve
Kitô.bü'n-Nebô.t ve'ş-şeeer (Beyrut 1898ı
ile diğer bazı kitaplarının yayımını gerçekleşti rmişti L N. Rhodokanakis ise (ö
1945ı Arap edebiyatının ilk dönemleriyle ilgilenerek bu alanda çeşitli gramer
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ve sözlüklerin neşrine muvaffak olmuş
ve çalışmalarıyla Avusturya'da eski Arap
kültürünün tanınmasında önemli rol oynamıştır. E. von Zambaur'un (ö 1949)
hazırladığı İslam devletleri ve hanedanlarının halifeleri, vezirleri ve valileriyle
ilgili kronolojik el kitabı (Man uel de genealogie et du chronologie pour l'histoire
de 1'/slam, Hannaver 1927). kendi alanın

da temel bir başvuru eseri olmuştur. Bv
ilim adamlarının yanı sıra XX. yüzyılın
başlarında şarkiyat ve İslamiyat alanın
daki çalışmalarıyla adını duyuran M.
Bittner (ö ı 918) ve Osmanlı vesikaları
üzerinde önemli çalışmalar ortaya koyması yanında Mitteilungen zur osmanisehen Gesehiehte adlı Osmanlı araş
tırmaları dergisinin (1921-1922) kurucusu olan Friedrich Kraelitz-Greifenhorste
ile Türk dili ve tarihi sahalarında çalış
malarıyla tanınan Herbert Wilhelm Duda'yı da (ö. 1975) anmak gerekir. Çok kulla nışlı bir Almanca -Türkçe lugat düzenleyen Herbert Jansky. Evliya Çelebi seyahatnamesi üzerindeki çalışmaların yanı sıra Avusturya- Osmanlı münasebetleri ve Viyana ile ilgili çeşitli Osmanl ı eserlerinin tercümelerini yayıniayan R. Kreutel (ö. 1981) ve Türk gemici dili üzerinde H. R. Kahane ile birlikte The Lingua
Franea in the Levant (Urbana 1958) adlı
mühim bir lugat meydana getiren, tarihçi All'nin Hdldtü'l-Kahire (Wien 1975ı
ile Nushatü's-Seldtin 'in (1-11, Wien 19791982ı ilmi yayın ve tercümesini ortaya
koyan A. Tietze. Avusturya şarkiyat ve
Türkolojisinin daha yeni simalarıdır. Viyana Şarkiyat Enstitüsü'nce, A. Tietze'nin idaresinde. 1975'ten bu yana Batı'da
ve Doğu'da Osmanlı ve Türkiye tarihi ile
ilgili tarih. dil. sanat ve edebiyat sahasındaki yeni yayınların Türkologiseher
Anzeiger adı altında sistematik ve zengin bibliyografyası Akademi'nin kendi

mecmuası WZKM'nın

ilim alemine

ek

kısmı

halinde

sunulmaktadır.

Avusturya'da İslamiyat alanındaki ça gibi günümüzde de önemini korumakta ve pek çok
enstitü, dernek ve kuruluş İslam kültürüyle yakından ilgilenmektedir. Viyana
Üniversitesi bünyesinde bulunan Orientalisches lnstitut (1886) ile Orient-Akademie der Hammer-Purgstall Gesellschaft (1962). Afro-Asiatisches lnstitut
in Wien ( 1953ı ve 1851-1948 yılları arasında faaliyet gösteren Şark Dilleri Aka demisi ve Federal Öğretim Kurumu'nun
yerine kurulan Diplomatische Akademie
( 1962ı gibi kuruluşlar İslam ilimleri ve
şarkiyatla ilgilenmektedirler.
lışmalar geçmişte olduğu

Avusturya'da şarkiyatla ilgili başlıca süreli yayınlar ise şunlardır: Vienna Ori ent
Journal (Viyana şarkiyat dergisi, 1886); daha sonra bu dergi yerini Wiener Zeitsehritt tür die Kunde des Morgenlandes'e (Avusturya Şark araştırma la rı dergisi, 1915ı bıraktı. Arehiv tür Orientforsehung (şarkiyat araştırmaları arşivi !dergisi!. Viyana 1923- ı; Wiener Beitriige
zur Kunst-und Kulturgesehiehte Asiens
(Viyana Asya sanat ve kültür tarihi dergisi,
1925- ı; Wiener Beitriige zur Kultur,
Geschiehte und Linguistik {Viyana kültür,
tarih ve dil bilimi dergisi, 1930- ) ; Wiener Völkerkundlieh Mitteilungen {Viyana etnoloji araştırmaları dergisi, 1953-)';
Ayrıca Hammer- Purgstall Gesellschaft
tarafından 1950'den beri Bustan adlı bir
dergi de çıkarı lma ktadır.
Avusturya kütüphaneleri islami yazmalar bakımından çok zengindir. Avusturya şarkiyatçıları gördükleri destekle
saray kütüphanesine değerli bir Şark
yazmaları hazinesi kazandırmışlard ır.
Hammer'in şahsi kütüphanesindekilerin
katılmasıyla bu koleksiyon daha da zen-
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AVUSTURYA
ginleşmiştir. Bugün Avusturya MillT Kütüphanesi'nde bulunan saray kütüphanesine ait Arapça, Farsça ve Türkçe yazmaların katalogu G. Plügel tarafından

(Die arabischen persischen und türki·
schen Handschriften der k . k. Hofbiblio·
the ~ zu Wien, 1-111, Wien 1865-1867), Arap-

ça yazmaların katalogu da Helene Leobenstein tarafından (Katalog der arabi·
schen Handschri{ten der österreichischen
i'lationalbibliothek, Wien 1970) neşredil
miştir (Avu sturya kütüphanelerindeki yazmalarla ilgili di ğer kataloglar için bk. Huisman, s. 8-9).
BİBLİYOGRAFYA :

G. ?fannmüller. Handbuch der !slam ·Litera·
tw; Berlin 1923; J. Fück. Die Arabischen Stu·
die n in Europa, Leipzig 1955, s. 254· 260; A. J.
W. Huisman. Les manuscrits arabes dans le
monde : une bibliographie des catalogues, Lei·
den 1967; İsmail Soysal- Mihin Eren, Tür/c in·
eelemeleri Yapan Ku ruluş lar, Ankara 1977, s.
94·1 Ol ; Necib ei·Aklkl, el·Müsteş rilcun, Kah i re
1980, Il, 270·293; Franz Sauer, "Hammer Purgstall" (tre. Sezer Duru), TTK Belleten,

XXXVI / 141 (1 972). s. 79·83.
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DAVUT D uRSUN

AY
Hicri takvimde
dünya çevresinde
bir defa dön üşü zarfında geçen süre;
miladi takvimde ise
ayın

dünyanın gün eş etrafındaki dönüş ünün

takvim ayı olarak adlandırılan
on iki bölümünden her birine verilen ad
(bk. TAKViM).
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I. KUR'AN ve HADiS
Kur'an-ı Kerim kainatın kozmik sisteminde yer alan çeşitli varlıklara dikkat çekmekte, insanın bunlar üzerinde
düşünerek ibret almasını, böylece şuur
lu olar ak Allah'a inanmasını ve ilahi birer lutuf olan bu nimetlerden faydalanmasını istemektedir. Bu arada yirmi yedi ayette "ay" anlamında k amer kelimesi geçmektedir. Burada önemli olan husus, ilgili ayetlerde güneş "ziya" ve "sirac" kelimeleriyle, ay ise "nOr" ve aynı
kökten gelen "münir " kelimeleriyle nitelendirilerek güneşin ışık kaynağı , ayın
ise sönmüş bir yıldız olduğuna dikkat
çekilmiş olmasıdır. Modern bilimin veri-
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leriyle tam bir uygunluk arzeden bu husus konuyla ilgili bir kısım ayetlerde şöy
le ifade edilmektedir : "Görmez misirıiz,
Allah yedi göğü nasıl birbiriyle uyumlu bir şekilde yaratmış, aralarında aya
aydınlık vermiş , güneş i n ışık saçmasını

sağlamıştır "

(NOh 71 / 15- 16) "Biz gece
ve gündüzü kudretimizin iki işareti kıl
dık ; gecenin işaretini (ay) sildik, yerine
gündüzün işaretini (güneş) aydınlatıcı kıl
dık ... " (el-İsra 17 / 12) Şüphesiz gecenin
simgesi ay, gündüzünki güneştir; "gecenin işaretini sildik" ifadesinden bir zamanlar ayın da güneş gibi ışık kaynağı
bir yıldız olduğunu anlamak mümkündür. Gerçi ayın ışık kaynağı olmayıp güneşin ışığını yansıttığı ilk çağlardan beri
biliniyorsa da onun güneş gibi bir yıldız
iken sonradan söndüğüne ilk defa dikkati çeken Kur'an-ı Kerim olmuştur.
ayetlerde de ay ile güneşin hadüzene koymada, günleri. ayları , yıl
ve mevsimleri hesaplamada birer vasıta
oldukları anlatı l arak ilahi kudretin tecelli ettiği bu gök cisimleri karşısında
insanın yüce yaratana kulluk şuuru içinde bulunması vurgulanmaktadır. "Güneşi ışıklı ve ayı nurlu kılan, yılların sayısı
nı ve hesabı bilmeniz için aya konak yerleri düzenleyen O'dur. Allah bunları şüp
he yok ki gerçeğe ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Allah bilen bir topluluk
için ayetlerini açıklamaktadır" (YOnus
10 / 5 ; ayrıca bk. el-En'am 6/ 96) Bu iki
gök cisminin uzaydaki hareketlerinin gelişigüzel olmayıp kozmik sistem içinde
belli bir hesaba dayandığını da, "Güneş
ve ay bir hesaba bağlıdır" (er-Rahman
55 / 5) ayetinden anlamak mümkündür.
Ayrıca ay ile güneşin kendi yörüngelerinde belli bir zamana kadar akıp gidecekleri sık sık vurguianmaktadır (bk erRa'd 13 / 2 ; Lokman 31 / 29 ; Fat ı r 35/ 13 ;
ez-Zümer 391 5)
Alemdeki kozmik düzenin işleyişini ve
her gezegenin kendi yörüngesinde akıp
gidişini Kur'an- ı Kerim'in dışında açık
bir şekilde ifade eden bir başka kutsal
kitap yoktur. "Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o
kuru hurma dalı (hilal) gil.ıi bir hale döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri belli bir
yörüngede akıp gitmeye devam eder"
(Ya sin 36 / 39-40) Kur'an-ı Kerim'in kainata bakış esprisine göre ister canlı ister cansız , ister şuurlu ister şuursuz olsun, var olan her şey Allah'ı bilmekte,
O'na itaat etmekte ve O'nu tesbih etmektedir. Bu onun var oluş gayesidir.
Çünkü ya ratıcısını tanımamış olsaydı varBazı

yatı

lık

sahnesinde yer

alamazdı. Dolayısıyla

İslam nazarında kainat mümindir. Her
çeşit varlık kendi bulunduğu kategoride belli bir göreve sahiptir; yaratılış kanunu çerçevesinde bu vazifesini yerine
getirmernek elinde değildir. Atom çekirdeğinin çevresinde sürekli ve düzenli bir
şekilde dönen elektronlardan itibaren en
büyük galaksilere kadar her varlığın kendi görevini yapması Allah 'a itaat ve seede anlamına gelir (b k. KindT, Resa' il, s.
245 -247) Nitekim bir ayette, "Görmez
misin ki göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağla r, ağaçlar,
hayvanlar ve insanların birçoğu Allah ' a
secde ediyor ... " (el -Hac 22 / 18) şeklinde
açıkça ifade edildiği gibi akı l ve irade
gücüne sahip olmayan organik ve inorganik bütün varlık türleri tabiat kanunu
denen yaratılış kanununa zorunlu olarak uydukları halde aklı ve iradesi sayesinde seçme hür riyetine sahip bulunan
insanoğlu bu alandaki görev ve sorumluluğunu zaman zaman ihmal etmektedir; hatta bazıları ya ratılış gayesini tamamen unutarak Allah 'a itaatin en belirgin şekli olan secdeye yanaşmamak
tadır. Oysa en basit varlıktan en karmaşık varlığa kadar her şeyin Allah'ı tesbih
ve tenzih ettiğini şu ayetten anlamaktayız: "Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar O'nu tesbih eder. O'nu övgü ile
tes bi h etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var
ki siz onların tesbihini anlamazsınız . O
halimdir, bağışlayıcıdır" (e l -İ s ra 171 44) .
Yukarıda belirtildiği üzere her varlığın Allah'ı tesbih etmesini. O'nun kainatta koymuş olduğu fıtrat kanununa (sünnetullah)
uyması şeklinde anlamak yer inde olur.
Dolayısıyla bazı beşeri dinlerde ve ilkel
toplumlarda bütünüyle tabiatı canlı sayan animist anlayışla bu ayetler arasında
bir paralellik kurmak mümkün değildir.

Konuyla ilgili olarak Kur ' an-ı Kerim'in
çokça üzerinde durduğu diğer bir husus
da ay ile güneşin, gece ile gündüzün insanla rın hizmetine sunulduğu ge rçeği
dir. Allah Teala kullarına Iutfetti ği nimetlerini hatı riatırken özellikle kozmik varlıklara ve olaylara dikkat çekmekte ve, "O
geceyi gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah'ın emriyle hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda düşünen bir topluluk için pek çok deliller vardır" denilmektedir (en-Nahl 16 /
12 ; er-Ra'd 13 / 2 ; İbrahim 14 / 33; el-Enbiya 21 1 33; Lo km an 3 11 29) İnsan akıl
gücüyle eşyaya şekil ve nizarn verme.
irade gücüyle de onu kendi ya rarına kul, !anma hak ve imtiyazına sahip olduğun
dan her çeşit varlığa hakim olmak fıtri

