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için de ğil ha ki kat kar şı sın da di ren dik le ri 

için O’nu inkâr et mek te dir. Şeh ristânî, Sü-

mâme b. Eş res ile Câhiz’in ira de dı şın da 

ku lun ken di kes bi olan bir fi ili nin bu lun-

ma dı ğı ka na ati ni ta şı dık la rı nı söy le mek te 

(Mi lel, I, 75), Kådî Ab dül cebbâr ise za ru ri 

bil gi nin in san da ira de dı şı vu ku bu lan ve 

in san dan uzak laş tı rıl ma sı dü şü nü le me yen 

bil gi tü rü ol du ğu nu ifa de et mek te dir. Za-

ru ri ola rak bi li ne nin sa de ce za ru ri ola rak, 

is tidlâl yo luy la bi li ne nin de yal nız ca is tidlâl 

ile bi li ne ce ği ni ile ri sü ren Ebü’l-Kå sım el-

Belhî el-Kâ‘bî, âhi ret te Cenâb-ı Hakk’ın 

za ru ri ola rak bi li ne ce ği ne gö re bu dün-

ya da da an cak za ru ri ola rak bi li ne ce ği ni 

söy ler (Şer¼u’l-U½ûli’l-Åam se, s. 55-58). 
Za ru ri bil gi ki şi de ira de, tik sin me, is te-

me ve nef ret et me, inan ma gi bi özel lik le-

rin bu lun du ğu nun bi lin me si gi bi, ne fis te 

mey da na ge len ve ya bu nun ye ri ne ge çen 

bir yön tem le olu şan bil gi ol mak üze re iki 

kıs ma ay rı lır. Bu hu sus ta ih tilâf edil di ği ni 

kay de de rek ashâbü’l-maâri fe kar şı çı kan 

Kådî Ab dül cebbâr tek lif de vam et ti ği sü-

re ce Al lah’ın dün ya da za ru ri ola rak bi li ne-

me ye ce ği ni kay de der.

Ashâbü’l-maârif in san bil gi si nin za ru ri 

ol du ğu hu su sun da şu de lil le ri ile ri sür-

mek te dir: 1. Al lah’ın bi lin me si za ru ri de-

ğil fi il le rin bir so nu cu ol say dı her han gi bir 

ki şi nin ikin ci bir akıl yü rüt me ha lin de ilim 

ye ri ne ceh li seç me si müm kün dü. Çün kü 

bir şe ye kå dir ola nın onun zıd dı na da kå dir 

ol ma sı ge re kir. An cak böy le bir du rum söz 

ko nu su de ğil dir. Bu da yal nız mâri fe tin 

in san fi il le ri nin so nu cu ol ma ma sı ha lin-

de müm kün dür. Mâri fet fi il ler den do la yı 

mey da na gel me di ği ne gö re za ru ri ol ma-

lı dır. 2. Mü kel lef, ken di akıl yü rüt me si nin 

il me gö tü ren sa hih bir is tidlâl ol du ğu nu 

bil me di ği tak dir de onun so rum lu luk al tı na 

gir me me si ve bun dan do ğa cak so nuç la rın 

ken di si ne yük len me me si ge re kir di. Çünkü 

onun böy le bir şe ye yö nel me si cehl-i mut-

la ka yö nel me si de mek tir. 3. Mü kel lef eğer 

bil gi si do la yı sıy la mü kel lef ol say dı bil gi nin 

ni te li ği ni bil me si ge re kir di, çün kü mü kel-

le fin ken di si ni so rum lu luk al tı na so kan 

şe yin ni te li ği ni bil me me si müm kün de-

ğil dir. Hal bu ki akıl yü rüt me nin mü kel le fe 

mâri fe tin ni te li ği ni bil me imkânı sağ la-

ma ya ca ğı açık tır. Ki şi nin akıl yü rüt me si 

anın da mâri fe tin oluş ma sı an cak sez gi 

ve ya te sa düf yo luy la müm kün dür. Fa kat 

mü kel le fin bu şe kil de so rum lu tu tul ma sı 

da câiz de ğil dir; çün kü bil me di ği şey den 

so rum lu ol mak güç ye ti ri le me yen şey den 

so rum lu tu tul mak gi bi dir.

De lil ler üze rin de akıl yü rü tül dü ğün de 

mâ ri fe tin za ru ri ola rak mey da na gel di ği ni 

– —ASHÂBÜ’l-MAÂRÝF
אرف ) אب ا ( أ

Ýnsandaki bilginin zaruri olduðunu,
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bu konumda bulunduðunu savunan
bazý Mu‘tezile kelâmcýlarýna

verilen ad.˜ ™

Kay nak lar da “ashâbü’l-ilhâm” şek lin-

de de ge çer. İslâm âlim le ri il mi mey da na 

ge li şi açı sın dan kadîm ve hâdis, in sa na 

ait bil gi le ri de za ru ri ve ik tisâbî ola rak iki-

ye ayır mış tır. Bir de li le baş vur ma dan ve 

akıl yü rüt me den olu şan bil gi le re za ru ri, 

is tidlâl ve araş tır ma yo luy la edi ni len bil gi-

le re de ik tisâbî bil gi ler de ni lir (Teftâzânî, s. 
119-122). Za ru ri bil gi ler ba zan in sa nın zih-

nin de do ğan dü şün ce ler, ba zan da -keşf 

ve il ham da gö rül dü ğü gi bi- kal be yerleşti-

ri len bil gi ve bir do ğuş şek lin de mey da na 

ge lir. Bun la rın her iki si de ik tisâbî ol ma-

mak la be ra ber so nuç la rı açı sın dan bi rin-

ci si tecrü be edi le bi lir tür den ol du ğu için 

doğru lan ma sı du ru mun da za ru ri bil gi 

ifa de eder. Ob jek tif bil gi yol la rıy la doğ ru-

lan ma im kânı bu lun ma yan ikin ci si ke sin 

bil gi (ya k¢n) ifa de et me di ğin den za ru ri de-

ğil zan mer te be sin de bil gi dir.

Kelâm âlim le ri nin bü yük kıs mı böy le bir 

ayı rı ma git mek le be ra ber Sümâme b. Eş-

res, Ali el-Esvârî ve Câhiz gi bi Mu‘te zi le 

kelâmcı la rı in sa na ait her tür lü bil gi nin 

za ru ri ol du ğu nu, in sa nın ken di ira de si ve 

ka za nı mı dı şın da ger çek le şen bir ol gu ol-

du ğu nu söy le miş tir (Kådî Ab dül cebbâr, 
Şer¼u’l-U½ûli’l-Åam se, s. 50-52). Bil gi va-

sı ta la rıy la el de edi len bil gi le rin zi hin de te-

şek kü lü ya ra tı lı şın bir ge re ği dir ve ta bii 

gö rül mek te dir. İn sa nın kar şı sın da ki ob je yi 

gör me si zo run lu ol du ğu gi bi ak let me gü-

cü nü kul la nıp dü şü nen le rin bel li so nuç la ra 

ulaş ma sı da zo run lu dur. Bil gi nin mey da-

na gel me sin de ki şi nin et ki si du yu la rı nı ve 

ak lı nı kul lan ma ira de siy le sı nır lı dır. Fark-

lı ye te nek le re sa hip olan in san lar fark lı 

dü zey de bil gi le re ula şır lar (DİA, VII, 24). 
İn san bil gi si nin ya ra tıl mış ol du ğu nu söy-

le yen Gaylân ed-Dı maş k¢ onun, ki şi nin dı-

şın da bi ri nin ya rat ma sı du ru mun da za ru ri 

ka bul edi le ce ği ni be lir tir. Ebü’l-Hü zeyl el-

Allâf ise Al lah’ı ve O’nu ta nı ma yı sağ la yan 

de li li bil me nin za ru ri, bu nun dı şın da ki le ri 

bil me nin kesbî ol du ğu nu, an cak Al lah’ın 

ba zan za ru ri bil gi ler ver me si nin müm-

kün ka bul edil di ği ni ile ri sü rer (Bağdâdî, 
U½ûlü’d-dîn, s. 31-32).

Al lah’ın na zar ve is tidlâlle de ğil zo run lu 

şe kil de bi lin di ği ni söy le yen ashâbü’l-ma-

âri fe gö re inkârcı lar Al lah’ı bil me dik le ri 

kafiye, za rûret-i şi ir ve belâgat ko nu la-

rın dan bahse der; 809 (1406-1407) yı lın da 

Mekke’de ka le me alın mış tır. Kay nak lar da 

ge çen Mec ma£u’l-ereb fî £ulûmi’l-edeb 

de ay nı eser ol ma lı dır (Mek te be tü’l-Ev kåf, 
Mu sul, nr. 20/4; Sâlim Ab dür rezzâk, VII, 
84). 2. Fî ede bi’l-kâtib ve res mi’l-Åa¹ 

(He diy ye tü’l-£ârifîn, I, 416). 3. Urcûze fî 

£il mi’l(½ınâ£ati’l)-kitâ be (Broc kel mann, 
GAL, II, 17; Suppl., II, 10). 4. el-£İnâye-

tü’r-rabbâniy ye fi’¹-¹a rîšati’ş-Şa£bâniy-

ye. 790 (1388) yı lın da ya zı lan hat sa na-

tına da ir 1000 be yit lik man zu me dir (nşr. 
Hi lâl Nâcî, Mev rid, VIII/ 2, Bağ dat 1979, 
s. 221-284). 5. el-Vâfî fî £il me yi’l-£arû² 

ve’l-šavâfî (Broc kelmann, GAL, II, 17). 
6. el-Vec hü’l-cemîl fî £il mi’l-ƒalîl. 

Aruz ve ka fi ye ye da ir 1000 be yit içe rir 

(nşr. Hilâl Nâcî, Bey rut 1998). 7. er-Red 

£alâ men tecâve ze’l-¼ad (He diy ye tü’l-
£ârifîn, I, 416). 8. el-Men he cü’l-meşhûr 

fî telš¢bi’l-eyyâmi ve’ş-şühûr. Gün ve 

ay isim le ri nin eti mo lo ji si ne da ir kırk bir 

be yit lik urcûze dir (nşr. Mu ham med Ali el-
Advânî, “el-Men he cü’l-meşhûr”, Mev rid, 
IX/4, Bağ dat 1980, s. 599-608).
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âlim le ri ak lın in sa na ve ri liş şek li hak kın da 

fark lı dü şün ce ler ile ri sür müş tür. Nazzâm 

in sa nın va hiy ön ce sin de mâri fe tul la ha na-

zar yo luy la (apos te ri ori) ula şa bi le ce ği ni 

söy ler ken Ebü’l-Hü zeyl el-Allâf, Al lah’ı 

ve O’nu bil me yi sağ la yan de li li bil me nin 

za ruri (ap ri ori), akıl ve du yu lar dan el de 

edi len di ğer bil gi le rin ise kesbî ol du ğu nu 

ifa de et miş tir. Sümâme b. Eş res, Ali el-

Esvârî ve Câhiz in san bil gi le ri nin ta ma mı-

nın za ru ri ol du ğu nu, do la yı sıy la ço cuk lar, 

de li ler ve hay van lar gi bi bun la ra sa hip ol-

ma yan la rın so rum lu tu tul ma ya ca ğı nı ka-

bul et miş tir. So nuç ola rak bil gi nin za ru ri 

ol du ğu nu söy le yen ashâbü’l-maârif, bu 

yak la şı mıy la bir ta raf tan gnos tik akım la ra 

ka pı ara lar ken di ğer ta raf tan Des car tes, 

Le ib niz, Spi no za ve Kant gi bi ras yo na list 

fi lo zof la ra esin kay na ğı ol muş tur.
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Ortaçað
Ýslâm iktisat tarihine dair

eserleriyle tanýnan þarkiyatçý.˜ ™

17 Ey lül 1914’te Vi ya na’da ya hu di bir 

ai le nin ço cu ğu ola rak doğ du. Asıl adı Edu-

ard Stra uss’ tur. İlk ve or ta öğ re ni mini 

Vi ya na’da yap tı. Vi ya na Üni ver si te si ile 

Is ra eli tisch-The olo gisc he Leh rans talt’ ta 

(ya hu di din oku lu) eği tim gör dü. Üni versi-

te de Şark ta ri hi oku du. 1936’da Bai bars 

al-Man s† r¢ und Ibn al-Fu råt als Ge-

sch icht squ el len für die ers te Pe ri ode 

der Bah r¢mam lu ken ad lı te ziy le dok tor 

un va nı nı al dı. Vi ya na’da ya hu di oku lun da ki 

ho ca la rın dan kadîm ya hu di ta ri hi uz ma nı 

Sa mu el Kra uss’un et ki sin de ka la rak ya-

hu di ta ri hi üze ri ne ça lış tı, si yo niz mi sa vu-

nan ya zı lar ka le me al dı. 1938’de Ku düs’e 

yer leş ti ve Heb rew Uni ver sity’de ye ni bir 

dok to ra ça lış ma sı na baş la dı. Bu sı ra da 

Millî Mü ze’de gö rev al dı. 1944’te İbrânîce 

ola rak ha zır la dı ğı Mem lük İda re si’nde 

mü kel le fe ait bil gi an cak Al lah’ın di le me si 

du ru mun da ger çek le şir. Böy le bir an la yış 

ise Al lah’ı ve di ğer hu sus la rı bil me gö re vi ni 

ter ket me ko nu sun da inkârcı la rın mâzur 

ol ma sı nı icap et ti rir. 4. Al lah’ı bil mek za-

ru ri ol say dı, ge ce nin ka ran lı ğı ve gün dü-

zün ay dın lı ğı gi bi zo run lu ola rak bi li nen 

di ğer şey ler de gö rül dü ğü gi bi bu ko nu da 

da akıl sa hi bi ki şi le rin ih tilâf et me me si 

icap eder di. Hal bu ki bu hu sus ta in san la rın 

fark lı dü şün dü ğü, ki mi nin Al lah’ın var lı ğı nı 

ka bul, ki mi nin de inkâr et ti ği bi lin mek-

te dir. Ni te kim İb nü’r-Râvendî ve Ebû Îsâ 

el-Verrâk gi bi şah si yet ler içi ne düş tük le ri 

kuş ku yü zün den ir ti dad et miş ve mâri fe-

tul lah tan uzak laş mış tır. Ay nı şe kil de Al-

lah’ın bi lin me si za ru ri ol say dı bü tün akıl 

sa hip le ri bu ko nu da bir le şir di, hal bu ki 

ger çek bu nun tam ak si dir.

Yi ne ashâbü’l-maâri fin gö rüş le ri ni be-

nim se me yen Ebû Ali el-Cübbâî ise şun la rı 

söy le mek te dir: Bil gi ya ra tı lış tan ol say dı 

na zar ve is tidlâle ge rek kal maz dı, çün kü 

bu du rum da bil gi fıt ra ta de ğil fâili ne izâfe 

edil miş olur du ki o da Al lah Teâlâ’dır. Hal-

bu ki O’nun ken di fi il le rin de se bep ve ale te 

ih ti ya cı yok tur. Kur’an’da na zar ve is tidlâli 

tav si ye eden bir çok âye tin bu lu nu şu zıt 

şey le rin ku la ta al lu ku du ru mun da sa de ce 

bi ri nin vâki ol ma sı, ay rı ca ço cuk, de li ve 

zi hin sel özür lü le rin dinî so rum lu lu ğu nun 

bu lun ma ma sı da bil gi le rin za ru ri de ğil 

kesbî ol du ğu nu gös te rir (Kådî Ab dül ceb-
bâr, el-Mu³nî, XII, 319-321). Cev herle rin 

ya ra tıl mış ol du ğu nu be nim se me si ne rağ-

men on la rın yok lu ğu nun müm kün ol ma-

dı ğı nı, bu na bağ lı ola rak cev her le rin bir-

leş me sin den mey da na ge len ci sim le rin de 

yok ol ma ya ca ğı nı ile ri sü ren Câhiz de ği şi-

min sa de ce ci sim le rin ter ki bin de dü şü nü-

le bi le ce ği ni söy le miş tir. Bu na gö re Câhiz 

bil gi te ori sin de ta bi at çı lar gru bun da yer 

al mak ta, var lık fel se fe sin de de on la rın ki ne 

ben zer gö rüş ler ile ri sür mek te dir. Câhiz 

ta bi at çı lar gi bi nes ne le rin ken di le ri ne has 

özel lik le ri nin ol du ğu nu ka bul et miş ve on-

la ra bir ta kım fi il ler nis bet et miş tir. Ku lun 

ise ira de dı şın da fi ili nin bu lun ma dı ğı nı, 

ona ait miş gi bi gö rü nen fi il le rin ih ti yarî 

de ğil za ru ri ola rak mey da na gel di ği ni ile-

ri sür müş tür (Zühdî Ha san Cârul lah, s. 
154-155).

Ge nel ku ral ola rak ger çe ği bil me ko nu-

sun da ak lın va hiy den ön ce gel di ği ni ka bul 

eden Mu‘te zi le âlim le ri va hiy gel me den de 

ak lın hüs nü ve kub hu bi le bi le ce ği ni, ha yır 

ve şer ri ayırt ede bi le ce ği ni ve mâri fe tul la-

ha ula şa bi le ce ği ni söy ler. On la ra gö re in-

san söz ko nu su bil gi den mah rum ol say dı 

as la mü kel lef tu tul maz dı. An cak Mu‘te zi le 

id dia eden Câhiz na za rın ba zan ta bii ve 

za ru ri, ba zan da ih ti yarî şe kil de vu ku bul-

du ğu nu, se bep le ri güç lü ol du ğu tak dir de 

bil gi nin za ru ri, iki ta ra fın eşit ol ma sı ha-

lin de ise ih ti yarî ola rak mey da na gel di ği ni 

söy ler. Na za rı ira de et me ye ge lin ce, ona 

gö re di ğer fi il ler de gö rül dü ğü gi bi bu ra da 

da ira de ih ti yarî ola rak vu ku bu lur. Ebû Ali 

el-Cübbâî, Câhiz’in bu gö rüş le ri ni red de-

der. Cübbâî’ye gö re se bep ler eşit ol du ğu 

tak dir de is tidlâl onu ger çek leş ti re nin fi ili 

olur ve ken di gü cü ne gö re mey da na gelir; 

se bep ler güç lü ol du ğun da so nuç za ru ri 

ha le ge lir. Çün kü se bep le rin gü cü bir şe yi 

bu lun du ğu şe kil den baş ka bir şek le dö-

nüş tü re bi lir, an cak ta ma mıy la or ta dan 

kal dı ra maz (Kådî Ab dül cebbâr, el-Mu³nî, 
XII, 316-317).

Ebü’l-Kå sım el-Kâ‘bî, el-Mašålât’ın da 

Câhiz’in bil gi te ori si ni açık lar ken şun la rı 

söy ler: “Bü tün bil gi ler za ru ri dir, bu nunla 

be ra ber fi il ler in san la ra ait se de on la rın 

ira de siy le mey da na gel miş de ğil dir.” Sü-

mâ me b. Eş res de bu gö rü şe pa ra lel ola-

rak in sa na ait yegâne fii lin ira de ol du ğu nu 

be lir tir. Di ğer fi il ler sa de ce za ru ri ola rak 

mey da na ge liş açı sın dan ki şi ye nis bet edi-

lir, in san sa de ce fi il le re ko nu olur. İn san 

nes li için de Al lah’ı bil me yen yok tur, kâfir-

ler de O’nu bil mek te dir, fa kat inat la rın dan 

ve ya mez hep ta as su bun dan do la yı O’nu 

inkâr et mek te dir. Kâ‘bî’nin Câhiz’le il gi-

li ola rak yap tı ğı, ira de dı şın da in sa na ait 

fii lin bu lun ma dı ğı de ğer len dir me si ka bul 

edil di ği tak dir de na maz, oruç, zekât ve ya 

zi na, if ti ra, öl dür me gi bi fi il le rin mey da na 

gel me me si ge re kir, çün kü bun la rın ira de 

dı şın da ka lıp za ru ri fi il ler gru bu na gir me-

si icap eder. Bu du rum da da söz ko nu su 

fi il ler için se vap ve ya gü nah tan bah se di-

le mez (Bağdâdî, el-Farš, s. 105).

Ashâbü’l-maâri fin gö rüş le ri ne ka tıl ma-

yan Kådî Ab dül cebbâr, Al lah’ın za ru ri ola-

rak bi li ne me ye ce ği ko nu sun da şu de lil le ri 

kay de der: 1. Al lah’ın var lı ğı za ru ri ola rak 

de ğil na zar ve is tidlâl yo luy la bi li nir. Na zar 

ve is tidlâl ise akıl yü rüt mek le ger çek le şen 

in sa na ait fi il ler dir. Na zar ki şi ye ait bir fi il 

ol du ğu na gö re onun la el de edi len bil gi de 

o ki şi nin fi ili ol ma lı dır. 2. İs ter ger çek is ter 

fa razî ol sun -şart la rın el ve riş li ol ma sı kay-

dıy la- Al lah’ın var lı ğı na işa ret eden de lil ler 

in sa nın is te ğiy le ve ona iliş kin se bep le re 

baş vur ma sıy la ger çek le şir. Eğer on lar in-

sa na muh taç ve onun la il gi li ol ma say dı 

hak la rın da böy le bir hü küm ve ri le mez ve 

Al lah’ın bi lin me si kesbî de ğil za ru ri olur-

du. 3. Al lah’ın bi lin me si za ru ri ol say dı bu 

bil gi ye sa hip ol ma yan la rın mâzur ka bul 

edil me si ge re kir di; çün kü bu du rum da 
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