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so run la rı çö ze me mek te, ha ya tı ve dü-

şün ce yi in şa ede me mek te dir. Bu nun te-

mel se be bi İs lâ mî ilim le rin ted vin edil di ği 

dö nem de te şek kül eden, ken di si nin “Arap 

ak lı” di ye ni te len dir di ği es ki Arap / müs lü-

man dü şün ce ya pı sı nın var lı ğı, olay la rı ve 

ol gu la rı ge le nek sel yo rum la ma tar zı nın 

her çağ da ken di ken di ni tek rar et me si ve 

bu aç ma zın gü nü mü ze ka dar sür me si dir. 

Dün ya da mo dern ça ğın baş lan gı cı na ka-

dar in san ha ya tı na da ir kül tü rel, si ya sal, 

sos yal ve fel sefî an lam da önem li bir de ği-

şik lik ya şan ma dı ğı için İs lâm-Arap ak lı nın 

ken di ni tek rar la ma sı cid di bir prob le me 

yol aç ma mış tır. An cak Ba tı’da Ay dın lan ma 

sü re cin de or ta ya çı kan mo der nizm den 

son ra he men her alan da bü yük de ği şim-

ler ya şa nır ken İs lâm-Arap akıl ya pı sı ne bir 

al ter na tif üre te bil miş ne de ye ni du ru ma 

adap te ola bil miş tir. Ge li nen nok ta da ar tık 

Arap-İs lâm kül tü rü nün bu ak lı iş ler li ği ni 

yi tir miş tir. Do la yı sıy la gü nü müz de müs-

lü man dü şü nür le rin yap ma sı ge re ken şey 

bu akıl ya pı sı nı tah lil ede rek so ru nun kay-

na ğı nı tes bit et mek, böy le ce ha ya tı, kül-

tü rü ve di ğer alan la rı ye ni den in şa ede cek 

bir ak lın te si si ne gi riş mek tir.

Câ bi rî -André La lan de’a atıf ya pa rak- ak-

lı “oluş tu ru cu” (mü kev vin)” ve “oluşturul-

muş” (mü kev ven) di ye iki ye ayı rır. Oluş-

tu ru cu akıl de ğiş mez özel lik le re sa hip 

ev ren sel in sanî me le ke dir, oluş tu rul muş 

akıl ise bel li ta rihî ve kül tü rel şart lar içe ri-

sin de şe kil le nir ve top lum la rın bir bi rin den 

ay rı, ken di le ri ne öz gü yö nü nü mey da na 

ge ti rir. Bu na gö re Câ bi rî’nin Arap ak lı ile 

kas tet ti ği şey, Arap-İs lâm kül tü rü nün 
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1967’de el-Fik rü’l-İs lâ mî ve dirâse tü’l-

müßel lefât baş lık lı bir ders ki ta bı ha zır la-

dı. 1968’de ya yım la nan Fi lis¹în ad lı haf-

ta lık ga ze te nin kad ro su na ka tıl dı. Si ya sal 

içe rik li kon fe rans vb. top lan tı la rın dü zen-

len me sin de gö rev al dı. Uni on Na ti ona le 

des For ces Po pu la ires 1973’te ka pa tı lın ca 

Uni on Socia lis te des For ces Po pu la ires ad lı 

baş ka bir ya pı lan ma nın po li tik bü ro su na 

üye ol du ve bu üye li ği 1988 yı lı na ka dar 

de vam et ti.

1967’de Ra bat V. Mu ham med Üni ver-

si te si’ne asis tan olan Câ bi rî, Men he ciy-

ye tü’l-kitâbâti’t-târîÅiy ye ti’l-Ma³ri-

biy ye ad lı yük sek li sans te zi nin ar dın dan 

el-£A½abiy ye ve’d-dev le: Me£âlim na-

¾a riy ye ƒaldûniy ye fi’t-târîÅi’l-İs lâ mî 

baş lık lı ça lış ma sıy la Fas’ta fel se fe dok to ru 

un va nı nı alan ilk aka de mis yen ol du (1970) 
ve ay nı üni ver si te ye öğ re tim gö rev li si ola-

rak ta yin edil di. Da ha son ra bir yan dan 

fel se fe ve İs lâm dü şün ce si ala nın da ka-

ri ye ri ni iler le tir ken bir yan dan da ay nı 

alan da yo ğun bir te lif fa ali ye ti ne baş la dı. 

Ni ha yet 2002’de V. Mu ham med Üni ver si-

te si’nde ki pro fe sör lük gö re vin den emek-

li ye ay rı lın ca özel lik le ilmî ve fikrî dü ze yi 

yük sek eser ler le do lu bir ha yat ge çir di ve 

3 Ma yıs 2010 ta ri hin de Dâ rül bey zâ’da ve-

fat et ti. İs lâm dü şün ce si ve bil has sa İs lâm 

kül tü rü üze ri ne yap tı ğı zih ni yet ana liz le ri, 

eleş ti ri le ri ve öne ri le riy le ulus lar ara sı bir 

şöh re te sa hip olan Câ bi rî UNES CO-Bağ dat 

Arap Kül tü rü ödü lü, Mağ rip Kül tür ödü-

lü, UNES CO-MBI’nin Arap Dün ya sı Fi kir 

Araş tır ma la rı ödü lü, Bey rut Arap Dü şün-

ce Ku ru mu’nun Ruvvâd ödü lü, UNES CO 

İbn Sînâ ödü lü, Ber lin İbn Rüşd Öz gür Dü-

şün ce Cemiyeti’nin ödü lü gi bi bir çok ödü le 

lâyık gö rül müş, ken di si ne tek lif edi len ba zı 

pa ra ödül le ri ni ise red det miş tir.

İs lâm-Arap dü şün ce si nin ay rın tı lı bir 

ana li zi ni ya pan Câ bi rî’ye gö re ça ğı mız-

da bu dü şün ce bir kriz sü re ci ya şa mak-

ta, sos yal, si ya sal ve kül tü rel alan da ki 

– —CÂBÝRÎ, Muhammed Âbid
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Faslý fikir adamý, müfessir.˜ ™

27 Ara lık 1936’da Fas’ın gü ney doğu-

sun da ki Fecîc şeh rin de doğ du. Ana dili 

Ber be rî ce olup Arap ça’yı il ko kul da öğren-

di. Tah si li ne Med re se tü’n-neh da el-va-

taniyye’ de baş la dı, Fran sız oku lun da de-

vam et ti ve Fran sız ca’yı bu okul da öğ ren-

di. 1950-1951’ de et-Tehzîbü’l-Arabiy ye 

adlı mekteb e gir di, bu ra da al dı ğı eği tim le 

kla sik Arap ça me tin le re âşi na lık ka zan-

dı ğı gi bi Ba tı kül tü rüy le il gi li bil gi si ni de 

ge liş tir di. 1956’ da li se den me zun ol du. 

Üni versi te öğ re ni mi için 1957’de Şam’a 

git tiy se de er te si yıl ül ke si ne dö nüp Ra bat 

Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si’ne gir di. 

Sor bon ne’ da oku mak ni ye tiy le 1960’ta Pa-

ris’e git ti; an cak bu dü şün ce sin den vaz ge-

çip yük sek öğ re ni mi ni ön ce ki üni ver si te-

sin de ta mam la dı (1962). Bir sü re öğ ret-

men lik yap tı. Bu ara da Fas’ın ba ğım sız lı ğı 

için ya pı lan gös te ri le re ka tıl dı. 1959’da sol 

çiz gi de ki Uni on Na ti ona le des For ces Po-

pu la ires ad lı ör gü te üye ol du. Ay nı yı lın 

ni san ayın da çı ka rı lan haf ta lık et-Ta¼rîr 

ga ze te si nin ya yın eki bin de yer al dı ve ga-

ze te nin ka pa tıl dı ğı Ha zi ran 1963’e ka dar 

bu ra da ya zı lar yaz dı. 1963’te ga ze te nin 

ba zı üye le riy le bir lik te tu tuk la nıp iki ay dan 

faz la ha pis yat tı. 1964’te çı ka rıl ma sı na 

kat kı da bu lun du ğu Ašlâm der gi sin de ki 

ya zar lı ğı nı da ka pan dı ğı 1983 yı lı na ka dar 

sür dür dü. 1966’da Ah med es-Settâtî ve 

Mus ta fa el-Ömerî ile bir lik te ba ka lor ya 

öğ ren ci le ri için iki cilt lik bir fel se fe ki ta bı, 
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Câ bi rî, İs lâm-Arap ak lı nın be yanî, bur-

ha nî ve ir fanî ol mak üze re üç bil gi sis te-

min den mey da na gel di ği ni, bun lar dan her 

bi ri nin ken di ne öz gü iş le yiş tar zı ve ku ral-

la rı ol du ğu nu ile ri sü rer. Kı yas man tı ğı na 

da ya nan be yan sis te mi İs lâm-Arap ak lı nın 

ku ru cu su olup bu ak lın dil ve din an la yı şı nı 

oluş tur muş tur. İr fan sis te mi Her mes çi-

lik kay nak lı dır ve İs lâm-Arap ge le ne ği nin 

akıl dı şı yö nü nü ya da “âtıl akl”ını tem sil 

eder. Bur han sis te mi ise ge le nek içe ri sin-

de ki aklî / fel sefî ilim le rin te si si ni üst le nir 

(Tek vî nü’l-£ašli’l-£Ara bî, s. 254). Câ bi rî bu 

sis tem le ri ta nım lar ken her bi ri nin ken di ne 

öz gü bil gi üret me yön tem le ri ni ve ens trü-

man la rı nı in ce le mek te, her bi rin de hâkim 

epis te mo lo jik an la yı şı or ta ya ko yan te mel 

kav ram la rı / kav ram çift le ri ni tar tış mak-

ta dır. Bu na gö re be yan sis te mi ön ce ki bir 

ör nek te mev cut olan bir ha ki ka tin iz har 

edi lip an la tıl ma sı te me li ne da ya nır ve dil 

ku ral la rın dan kelâm il mi nin tar tış ma la rı-

na ka dar bir di zi me se le içe ri sin de ni haî 

he def ola rak Kur’an’ın an la şıl ma sı nın ku-

ral la rı nı be lir le me ye ça lı şır. İr fan sis te mi, 

zâhir de ki ha ki ka tin öte sin de “aynî” ha-

ki ka tin açı ğa çı ka rıl ma sı na (keşf) yö ne lik 

bir ay dın lan ma (iş rak) te me li ne da ya nır; 

so nuç ta dil ku ral la rı ta ra fın dan be lir len-

me yen, di li sa de ce bir işa ret ola rak gö ren 

ve kadîm bil gi yi, gnos tik-her me tik fel se-

fe yi ger çek mâri fet sa yan bir an la yı şı te sis 

et mek is ter. Bur han sis te mi ise man tıkî 

akıl yü rüt me il ke si ne da ya nır ve bil gi yi bu 

akıl yü rüt me te me li üze rin den in şa et me-

yi, ak lın ve ri le riy le kül tü rün ze mi ni ni oluş-

tur ma yı he def ler.

Be yanî sis te min hâkim epis te mo lo jik 

an la yı şı nı gös te ren kav ram çift le ri la fız-

mâna, asıl-fer‘ ve cev her-araz dır. Bu kav-

ram çift le ri nin ilk iki si dü şün ce sü reç le ri ne 

hâkim olan, bil gi üret me nin key fi ye ti ni be-

lir le yen an la yı şı, cev her-araz kav ram çif ti 

ise be yan sis te mi nin bü tün cül ba kış açı-

sı nı or ta ya ko yar. İr fanî sis te min hâkim 

epis te mo lo jik an la yı şı nı gös te ren kav ram 

çift le ri zâhir-bâtın ve velâyet-nü büv vet-

tir. Be yan sis te min de mâna nın tes bi ti her 

za man laf zın kon tro lü ne bı ra kı la rak bil gi-

nin test edi le bi lir li ği, eleş ti rel li ği ko ru nur-

ken ir fanî sis tem de test edi le bi lir bil gi nin 

zâhir de kal dı ğı, bu na kar şı lık bâtın da keşf 

ve iş rak ile el de edi len de net le ne mez bil gi-

nin yer al dı ğı dü şü nü lür. Ni ha yet bur hanî 

sis te min hâkim epis te mo lo jik an la yı şı nı 

gös te ren kav ram çift le ri de la fız-kav ram 

ve vâcip-müm kin çift le ri dir.

Câ bi rî’ye gö re İs lâm-Arap ge le ne ği bu 

üç sis tem ara sın da ki uzun so luk lu mü ca-

de le nin ta ri hi dir. Sün nî Ab bâ sî ik ti da rı na 

kı yas yön te mi ne, ya ni ti kel bir şe yin bir 

di ğer ti kel le ir ti bat lan dı rı la rak an laşılma sı 

esa sı na da ya lı dır. Bu şe kil de ki bir dü şün-

ce tar zın da mev cut so ru nun çözü mün de 

kı ya sa esas alı na cak bir geç miş ör nek bu-

lu na ma yın ca söz ko nu su so run çö züm süz-

lü ğe mahkûm bı ra kıl mak ta dır. Bu yön te-

min ter ke dil me si, ge le nek sel top lum lar 

ol mak tan çı kıp ge le ne ği olan top lum lar 

ha li ne gel me imkânı sağ la ya cak tır (Na¼ nü 
ve’t-türâ¦, s. 20-21). Câ bi rî bu mâna da-

ki ko puş hu su sun da En dü lüs (İbn Rüşd) 
tec rü be sin den fay da la nı la bi le ce ği ka na-

atin de dir.

Arap ça yaz dık la rı ve Arap ak lı nın üre tim 

bi çim le ri ne tâbi ol duk la rı için İs lâm kül tü-

rün de bil gi üre ten dü şü nür le rin Arap ak-

lı na men sup ol du ğu nu söy leyen Câ birî’ ye 

gö re Arap kül tü rü nün bilgi üretm e me-

ka niz ma sı nı oluş tu ran en önemli un sur, 

Be devî Arap lar’ın ev re ne iliş kin ta sav vur-

la rı ve bu ta sav vur la rın ge liş miş du ru mu 

ola rak İs lâ mî ilim le rin te me li ni mey da na 

ge ti ren “geç miş ör nek üze ri ne kı yas” 

man tı ğı dır. Ted vin as rın da na hiv, fıkıh, 

belâgat, ha dis, usul, kelâm, man tık ve 

fel se fe ilim le rin de Eş‘arî’den Şâfiî’ye, Halîl 

b. Ah med’den Sîbe vey hi’ye ka dar bü tün 

İs lâm âlim le ri bu or tak man tı ğı kul lan-

mış lar dır. As lın da ted vin as rı, bel li bir dü-

şün ce nin in şa edil di ği bir çağ de ğil sa de ce 

Arap akıl ya pı sı nın İs lâ mî ilim le ri di sip lin 

al tı na al dı ğı, bi çim len dir di ği bir çağ dır ve 

Arap-İs lâm kül tü rü nün epis te mo lo jik pa-

ra dig ma sı ola rak var lı ğı nı sür dü ren Arap 

ak lı nın zu hu ru dur (Kes kin, s. 63). Bu çer-

çe ve de Şâfiî’nin er-Risâle’sin de ki sis te mi 

et raf lı ca in ce le yen Câ bi rî, Şâfiî’nin ön ce ki 

ör nek üze ri ne kı yas yön te mi ne sa rı la rak 

Ebû Hanîfe’nin ve İmam Mâlik’in ge liş-

tir dik le ri is tih san, mesâlih-i mür se le gi bi 

yön tem le ri dev re dı şı bı rak tı ğı nı, Kur’an 

ve Sün net’te as lı bu lun ma yan şey le rin 

usul de ye ri ol ma ya ca ğı na hük met ti ği ni 

be lir tir. Şâfiî, kı ya sı İs lâ mî ilim le rin te me-

li ne bir usul ka ide si ola rak yer leş tir miş, 

bu su ret le Arap kül tü rü nün dü şün ce ku-

ral la rı nı be lir le miş tir. Ona gö re be devî 

Arap lar’ın sı nır lı dün ya sın dan kay nak la nan 

es ki Arap ça’nın kı yas man tı ğın da asıl ka-

bul edil me si dü şün ce ala nın da hiç bir şe yi 

dı şa rı da bı rak ma yan, her şe yin ön ce ki asıl-

lar yo luy la çö zül müş / çö zü le bi lir ol du ğu-

nu id dia eden tü ke ti ci ve ka pa tı cı bir ak lı 

tem sil et mek te dir. Şâfîi’nin fı kıh ta ge nel 

ge çer bir usul ge liş tir mek su re tiy le yap tı ğı 

şey de bi rey sel ve top lum sal va ro lu şun bü-

tün dü zey le ri ni dinî bir akıl çer çe ve sin de 

kod la ya cak bir for mat oluştur mak tan iba-

ret kal mış tır (Ak tay, sy. 82 [1999], s. 115).

ken di men sup la rı na sun du ğu bil gi yi el de 

et me te me li ya da epis te mo lo jik sis tem 

olup (Tek vî nü’l-£ašli’l-£Ara bî, s. 15) bu akıl 

ta nı mı ge re ği bel li kül tü rel şart lar içe ri sin-

de oluş tu ru lan bir ya pı ya sa hip tir. Câ bi rî 

bu nok ta dan ha re ket le İs lâm-Arap ak lı nın 

ya pı sı nı ay rın tı lı bi çim de tah lil et me ye gi-

ri şir. Bu tah li lin ama cı Arap ak lı nın belli bir 

kül tü rel or tam içe ri sin de mey da na ge li şi ni, 

do la yı sıy la ta rih sel li ği ni or ta ya koy mak, so-

nuç ta mo dern dün ya da iş ler li ği ni kay bet-

ti ği ni gös ter mek tir. Câ bi rî’ye gö re bu ge-

le nek sel akıl ya pı sı ça ğı mız da Arap-İs lâm 

top lu mu nun ge liş me si ne el ve riş li de ğil dir; 

hat ta ge liş me nin önün de bir en gel teş kil 

et mek te dir. Şu hal de bu akıl ya pı sıy la ara-

mız da bir epis te mo lo jik ko pu şu ger çek-

leş tir mek ge re kir. Zi ra Arap-İs lâm ak lı nın 

İs lâ mî bil gi le rin ted vin edil di ği asır lar da 

oluş tu rul muş ya pı sı, baş ta la fız ek sen li 

yo ru ma ağır lık ver me si ve ir ras yo nel her-

me tik ge le ne ğin et kin ol du ğu ir fan epis te-

mo lo ji siy le be lir len miş ol ma sın dan do la yı 

(a.g.e., s. 214 vd.) Kur’an ve Sün net’te iç kin 

olan ras yo nel li ğin önü nü ka pat mak ta, ak lı 

ir ras yo nel alan içi ne hap set mek te dir. Bu 

se bep le gü nü müz de dinî me tin le rin bu akıl 

yo luy la de ğil ev ren sel ak lın il ke le ri doğ rul-

tu sun da yo rum lan ma sı zo run lu dur.

Mu ham med el-Câ bi rî’nin İs lâm-Arap 

ak lı ile ara mız da ger çek leş ti ril me si ni 

öner di ği “epis te mo lo jik kop ma” de yi mi 

ait olu nan dö nem de ne yin dü şü nü le bi lir, 

ne yin dü şü nü le mez, ne yin söy le ne bi lir, 

ne yin söy le ni le mez ol du ğu nu be lir le yen 

dü şün sel çer çe ve le rin de ğiş me si ni ifa-

de eder (Fel se fe An sik lo pe di si, V, 587). 
Epistemolo jik ko pu şun önem li bir ör ne ği 

ola rak, Ay dın lan ma ile baş la yan dö nem-

de Or ta çağ bi li mi ne ait he men bü tün 

anlayış lar kök lü bir de ği şi me uğ ra mış, 

Or ta çağ’da ka bul gö ren dinî, ahlâkî, top-

lum sal ve bi rey sel de ğer ler sor gu la nıp 

mo der nist pa ra dig ma eş li ğin de ye ni den 

yo rum lan mış, hat ta ye ni den in şa edil miş-

tir. Bu yönüy le Ay dın lan ma bir tür epis-

te mo lo jik ko puş tur. Câ bi rî’ nin gü nü müz 

müs lü man dün ya sı için öner di ği şey de 

İs lâm-Arap ge le ne ğiy le böy le bir kop ma-

nın ya şan ma sı dır. An cak bu nok ta da onun 

sö zü nü et ti ği ko pu şun ön ce lik le me to do-

lo jik bir ko puş ol duğunu dik ka te al mak 

ge re kir. Ona gö re bu kopuş , çö küş as-

rın dan te va rüs edil miş es ki yön tem ler le 

ge le ne ği an la ma nın yan lış ol du ğu te zi ne 

da ya nır. Bu ra da kas te di len şey, ge le ne ğin 

de ğil ge le ne ği es ki yön tem ler le yo rum la-

yıp an la ma yönte mi nin ter ke dilme si dir. 

Çün kü es ki yön te min ken di si çö küş as-

rı nın, çö züm süz lük ça ğı nın ürünü dür ve 
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et ti ril me si (tevk¢fîlik) on la rın iç bü tün lü-

ğü nü dik ka te al ma yı zo run lu kı lar. Zi ra 

bir âye tin bel li bir sûre de ki ye ri nin Hz. 

Pey gam ber ta ra fın dan söy len miş ol ma sı, 

o âye tin biz zat o sûre de bel li bir an la ma 

delâlet et ti ği ni gös ter me si ba kı mın dan 

önem li dir; ak si tak dir de tevk¢fîli ğin an la-

mı kal ma ya cak tır. Bu du rum da Câ bi rî’nin 

ge nel an lam da ya pı sal cı lı ğa me yil li ol du-

ğu, Ba tı dü şün ce sin de ki di ğer bir ta kım 

yön tem ler den de yer yer is ti fa de et ti ği 

doğ ru ol mak la be ra ber onun tef sir ça lış-

ma sın da, ya ni me tin ana li zin de ya pı sal cı 

ol du ğu nu söy le mek zor dur. Yi ne sûre le rin 

iç bü tün lü ğü nü özel lik le vur gu la ma sı, he-

men her sûre nin bir bi ri ne ben zer şe kil-

de bir mu kad di me, bir so nuç ve de ği şik 

sa yı lar da ara bö lüm ler den oluş tu ğu nu, 

mu kad di me de ki ko nu nun ara bö lüm ler-

de ör nek len di ri lip so nuç bö lü mün de da ha 

üst bir il ke ye bağ la na rak ifa de edil di ği ni 

söy le me si Vla di mir Propp’un bi çim ci li ği ni 

(for ma lizm) an dır sa da onun esas ama cı 

sûre le rin bi çim sel ya pı la rı nı or ta ya koy-

mak de ğil bu bi çim sel ya pı lar dan ha re ket-

le da ha üst yo rum la ra ulaş mak tır.

Câ bi rî’nin ça lış ma la rı üze ri ne bir çok dü-

şü nü rün de ğer len dir me si ni içe ren bi lim-

sel bir der le me nin (et-Türâ¦ ve’n-nehŠa, 
bk. bibl.) ya nı sı ra çe şit li eser le ri hak kın da 

de ği şik dil ler de çok sa yı da aka de mik ça-

lış ma ya pıl mış tır. Bu ça lış ma lar da or ta-

ya ko nan eleş ti ri ler de onun ya pı sal cı lık, 

ras yo na lizm, di ya lek tik ve da ha pek çok 

Ba tı kay nak lı yön te mi bir bi ri ne ka rış tır-

dı ğı (Tâhâ Ab dur rah man, Corc Ta rabîşî), 
yön tem ko nu sun da ye te rin ce bi linç li ol-

ma dı ğı (İb râ him Mahmûd, Tay yib Tî zî-
nî), çağ daş eleş ti ri ku ram la rı nı kul lan-

ma sı nın ku ram sa hip le ri nin kul la nı mı ile 

ör tüş me di ği, Arap mer kez ci ve seç me ci 

ol du ğu (Ali Harb), mo der nist ras yo nel lik 

söy le mi ni sor gu suz ca be nim se di ği, ya pı-

sal cı lık te ori si ne mey let me si ne rağ men 

bu te ori nin Kar tez yen öz ne yi mer kez den 

uzak laş tır ma sın da so mut la şan mo der-

nizm eleş ti ri si ni dik ka te al ma dı ğı (Tay yib 
Tî zî nî, İb ra him Kes kin), Arap-İs lâm kül tü-

rü nün ras yo nel yön le ri ni bü tü nüy le Aris to 

fel se fe si ne bağ la yıp İs lâm’a her han gi bir 

epis te mo lo jik ya da dok tri ner önem at fet-

me di ği, ir ras yo nel olan dan arın mış bir akıl 

ta hay yül et mek le ya nıl dı ğı, la ik li ğe kar şı 

çı kıp de mok ra si yi sa vu nur ken po pü list 

dav ran dı ğı (Ali Harb, Tay yib Tî zî nî), ba-

sit ve abar tı lı ge nel le me ler yap tı ğı, İslâm 

kül tür ve ge le ne ği ni Batı kül tü rü nün bas-

kı sı al tın da yo rum la dı ğı (Tay yib Tî zî nî) ve 

Kur’an’ın tah rif edil di ği id di asında bulun-

du ğu (Mu ham med İmâre) ifa de edil miş tir.

kar şı la mak için uy gun olan usu lün çer çe-

ve sin de ge liş ti ril dik le ri için gü nü müz de 

uy gu la na bi lir de ğil dir. Çün kü hem bu akıl 

ev ren sel bir akıl de ğil dir hem de bu usu-

lün te me lin de ki kı yas man tı ğı gü nü müz de 

iş ler li ği ni kay bet miş tir. Bu nun ye ri ne -İb-

râ him b. Mûsâ eş-Şâtıbî ör ne ğin den de 

fay da la nı la rak- şe ri atın te mel mak sat la rı-

na vur gu ya pıl ma lı, bu çer çe ve de ye ni bir 

usul ge liş ti ril me li dir. Kla sik dö nem ler de 

dinî me tin ler la fız la rın be lir le yi ci li ği çer-

çe ve sin de an la şı lıp yo rum lan mış tır. Zi ra 

bu me tin le rin nâzil ol duk la rı çağ la Ay-

dın lan ma dö ne mi ne ka dar ge çen asır lar 

ara sın da önem li bir pa ra dig ma de ği şi mi 

ya şan ma mış, ha yat bi çi mi ve kül tü rel 

ufuk ne re dey se ay nen de vam et miş tir. 

Do la yı sıy la dinî me tin le rin la fız la rı ted vin 

dö ne min de ki ha yat için ye ter li öl çü de çö-

züm üre te bil miş tir. An cak pa ra dig ma nın 

de ğiş ti ği Ay dın lan ma ile bir lik te sos yal, 

si ya sal ve fel sefî an lam da her şey fark-

lı laş mış tır. Bu du rum da dinî me tin le rin 

salt la fız la rın dan ha re ket edil me si o me-

tin le rin çö züm ol ma vas fı nı yok ede cek 

ve me tin ler iş lev siz ka la cak tır. Me tin le-

ri la fız dan ha re ket le yo rum la mak ye ri ne 

mak sat lar ek se nin de yo rum la mak ve bu 

mak sat la rı an la yıp ya şa nı lan ça ğa uyar la-

mak ge rek mek te dir. Ça ğın ye ni usu lü de 

bu çer çe ve de in şa edil me li dir.

Ha ya tı nın son on yı lı nı Kur’an ça lış ma-

la rı na ayı ran Câ bi rî’nin tef sir de üze rin de 

önem le dur du ğu iki hu sus var dır: Kur’an’ı 

Hz. Pey gam ber’in sîre ti eş li ğin de oku mak, 

sûre le rin iç bü tün lü ğü nü esas al mak. Bi-

rin ci si ni uy gu la ya bil mek için Câ bi rî, Hz. 

Pey gam ber’in sîre ti ni ye di aşa ma ya ayı rır 

ve her bi ri nin ge nel özel lik le riy le o aşa-

ma da ki Mu ham medî da ve tin sey ri ni or ta-

ya ko yar. Ar dın dan o aşa ma da nâzil olan 

sûre le ri tes bit et tik ten son ra bu sûre le ri 

in dik le ri aşa ma nın şart la rı nı dik ka te ala-

rak tef sir et me ye baş lar. Bu çer çe ve de 

Câ bi rî, Kur’an’ın bi lim sel icat ve ke şif ler 

yö nün den tef sir edil me si ne ke sin lik le 

kar şı çı kar. Şâtıbî’nin “ma‘hûdü’l-Arab” 

(Arap lar’ın kül tür dün ya sı) kav ra mı na özel-

lik le vur gu ya par ve tef sir de bu hu su sun 

göz den uzak tu tul ma ma sı ge rek ti ği-

ni söy ler. Esbâb-ı nüzûl ri va yet le rin den 

fay da lan mak la be ra ber bun la ra yö ne lik 

eleş ti ri ler de ya pan Câ bi rî, eleş ti ri le ri ni 

yer yer söz ko nu su ri va yet le rin tek ba şı-

na bir şey ifa de et me ye ce ği ni söy le me ye 

ka dar var dı rır. Or ta ya çı kan boş lu ğu ise 

si yer ve ri le ri ne baş vu ra rak ve sûre le rin iç 

bü tün lük le ri ni dik ka te ala rak dol dur ma ya 

ça lı şır. Ona gö re sûre le rin Hz. Pey gam-

ber’in tevcîha tı doğ rul tu sun da te şek kül 

kar şı Şiî Fars mu ha le fe ti ta ra fın dan ken di 

amaç la rı doğ rul tu sun da fonk si yo nel ha le 

ge ti ri len ve keşf, il ham, iş rak gi bi ar gü-

man la rı kul la na rak bil gi nin de net le ne bi lir-

li ği ni ze de le yen gnos tik-her me tik kay nak lı 

ir fan sis te mi ken di kar şı tı nı üret miş ve 

Sün nî Ab bâ sî ik ti da rı ta ra fın dan Yu nan 

fel se fe sin den man tık il mi ne da ir eser le rin 

bil gi yi de net le me iş le vi ni ye ri ne ge ti re cek 

bir ens trü man ola rak Arap ça’ya ter cü me 

et ti ril me si ne, so nuç ta bur han sis te mi ni 

Arap ak lı na mü da hil kıl ma sı na yol aç mış-

tır. An cak -İbn Rüşd ve ge nel an lam da 

En dü lüs ör ne ği ha riç- bur ha nın Arap ak-

lı nı şe kil len dir me nok ta sın da ki iş le vi kı sıt lı 

ol muş, ir fan sis te mi ka dar be yan sis temi-

nin de -na hiv, fı kıh ve kelâm âli mi Ebû 

Saîd es-Sîrâfî ile man tık çı Mettâ b. Yûnus 

ara sın da ya şa nan ve Sîrâfî’nin man tı ğa 

ih ti yaç du yul ma dı ğı te zi ni içe ren meş hur 

mü na za ra da bir ör ne ği ya şa nan- mu hale-

fe ti ne mâruz kal mış, ne ti ce de Gazzâlî gi bi 

kri zi sis tem leş ti ren dü şü nür le rin ça ba la-

rıy la Arap ak lı be yan la ir fa nın uz laş tı ğı 

kar ma şık bir ya pı ya dö nüş müş tür (a.g.e., 
s. 257; Bin ye tü’l-£ašli’l-£Ara bî, s. 490 vd.).

Mu ham med el-Câ bi rî bu kri zin sebebi-

nin sis tem ler ara sın da ki ge çiş ler ve 

müda ha le ler ol du ğu nu söy ler. Ona gö re 

Muhâ sibî ile be yan-ir fan, Ya‘k†b b. İs hak 

el-Kindî ile be yan-bur han, İhvân-ı Safâ 

ve İsmâilî fi lo zof lar la da bur han-ir fan 

arasınd a ge çiş ler ve et ki le şim ler ol muş, 

fakat bu et ki le şim ler do ğal sey ri içe risin de 

gelişmek ten zi ya de bir tür “telfîk” şek-

linde ce re yan et miş tir. Sis tem ler birbi-

rin den fay da lan ma mış, bu nun ye ri ne 

sis temlerden bi ri ne men sup önem li bir 

şah si yet, di ğer bir sis tem den çe şit li un-

sur la rı men sup ol du ğu sis te me üs tün kö rü 

bir şe kil de da hil et me ye ça lış mış, so nuç ta 

it hal par ça lar men sup ol duk la rı bü tü nün 

ge nel özel lik le ri ni ta şı ya rak gir dik le ri sis-

te mi sarsmış tır. Bu nok ta da or ta ya çı kan 

kri zin en be lirgin şah si ye ti Gazzâlî’dir. 

Gazzâlî, man tık ilmi ni İs lâ mî ilim le rin mi-

henk ta şı ola rak gör mek le Mašå½ıdü’l-

felâsife ve Te¼âfü tü’l-fe lâ si fe’de eleş-

tir di ği bur han sis te mi ni be yan sis te mi ne 

al mış, Fe Šâßi¼u’l-Bâ ¹ıniy ye’de eleş tir-

di ği ir fan sis te mi ni İ¼yâß ve Mişkâtü’l-

envâr’da be ya na da hil et miş tir. Onun bu 

gi ri şim le ri so nu cun da İs lâm dü şün ce ge-

le ne ğin de be yan sis te mi dı şın da ha re ket 

eden bir ak la pek yer kalma mış tır.

Câ bi rî’ye gö re İs lâm’ın hu kukî ve iç ti maî 

alan da ki uy gu la ma la rı na da ir geç miş ten 

te va rüs edi len ve ri ler İs lâm-Arap kül tü rü-

nün oluş tu rul muş ak lı nın ürü nü ol duk la rı, 

ya ni ted vin as rın da o dö ne min ih ti yaç la rı nı 
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Mýsýr müftüsü ve Ezher þeyhi.˜ ™

5 Ni san 1917’de De kah li ye vilâye ti ne 

bağ lı Talhâ şeh ri nin Bat ra kö yün de doğ-

du. Bu ra da oku ma yaz ma öğ ren dik ten 

son ra Kur’ân-ı Kerîm’i ez ber le di. 1930’da 

Tan ta’da Ez her’e bağ lı el-Ma‘he dü’l-Ah-

medî’nin il ko kul kıs mı nın ar dın dan (1934) 
li se kıs mı na bir sü re de vam et tik ten son ra 

yi ne Ez her’e bağ lı Ma‘he dü’l-Kåhi re’de li se 

tah si li ni sür dü rüp 1939’da bu ra dan me zun 

ol du. Ez her Üni ver si te si Şe ri at Fa kül te si’ni 

1943’te bi tir di. Ay nı fa kül te de şer‘î ka dı lık 

ih ti sa sı nı 1945’te ta mam la dı. 1946’da şer‘î 

mah ke me me mu ru ola rak gö re ve baş la-

dı. 1953’te Mı sır müf tü lü ğü fet va emin-

li ği ne, 1954’te şer‘î mah ke me ka dı lı ğı na 

ta yin edil di. 1 Ocak 1956’da şer‘î mah-

ke me le rin kal dı rıl ma sı nın ar dın dan di ğer 

mah ke me ler de ka dı lık gö re vi ni sür dür dü. 

1971’de mah ke me baş kan lı ğı na ge ti ril di. 

Ekim 1974’te Ada let Bakanlığı’nda yar gı 

mü fet ti şi ol du. 1976’da tem yiz mah ke-

me le rin de müs te şar lık yap tı ve ay nı ta-

rih ten iti ba ren Ada let Ba kan lı ğı’nda bi rin ci 

mü fet tiş ma ka mı na ge ti ril di. 26 Ağus tos 

1978’de Mı sır müf tü sü ol du. Müf tü lük dö-

ne min de bu ku ru mu ye ni den ya pı lan dır dı, 

ve ri len fet va la rın dü zen li bi çim de ka yıt al-

tı na alın ma sı nı ve fet va la ra kı sa za man-

da ula şa bil me yi sağ la dı. 1980’de Ez her’e 

bağ lı Mec mau’l-buhûsi’l-İslâmiy ye üye li ği-

ne se çil di. Va kıf lar Ba kan lı ğı bün ye sin de ki 

el-Mec li sü’l-a‘lâ li’ş-şuûni’l-İslâmiy ye gi bi 

ku rum lar da üye lik yap tı. 4 Ocak 1982’de 

Va kıf lar ba ka nı ola rak ka bi ne de yer al dı ve 

he men ar dın dan 17 Mart 1982’de Ez her 

şey hi ta yin edil di, ve fa tı na ka dar bu gö rev-

de kal dı. Ey lül 1988’de Ulus la ra ra sı İslâm’a 

Da vet ve İn sanî Yar dım Mec li si baş kan lı ğı-

na se çil di. 15 Mart 1996 ta ri hin de ve fat

Hik met li Kur’an’ın An la şı lır Tef si ri, I-III, 
İs tan bul 2013).

Câ bi rî’nin di ğer ba zı eser le ri de şun-

lar dır: Edvâß £alâ müş ki li’t-ta£lîm bi’l-

Ma³ rib (1973); el-ƒi¹âbü’l-£Ara biy yü’l-

mu£â ½ır (Bey rut 1982); es-Siyâsâtü’t-

ta£li miy ye fi’l-Ma³rib (1988); ¥ıvârü’l-

Ma³ rib ve’l-Meş rıš (Ha san Ha nefî ile 
bir lik te, Ka hi re 1990); İş kâ liy ye tü’l-fik-

ri’l-£Ara biy yi’l-mu£â½ır (Bey rut 1990; trc. 
Mu ham med Coş kun, Do ğu Ba tı Di ya lo ğu, 
İs tan bul 2011); ed-Dîn ve’d-dev le ve 

ta¹ bî šu’ş-şerî£a (Bey rut 1996); ed-Dî-

muk ra tiy ye ve ¼uš†šu’l-insân (Bey-
rut 1997); et-Ten mi ye tü’l-be şe riy ye 

ve’l-Åu ½û ½iy ye tü’s-susyû-sešåfiy ye: 

el-£Âle mü’l-£Ara bî nemûze cen (1997-
BM/UNES CO ta ra fın dan ya yım lan mış ve 
İn gi liz ce’ ye de ter cü me edil miş tir); ¥af-

riyyât fi’×-×â ki re min ba£îd (Beyrut 
1997-Oto bi yog ra fi); İbn Rüşd: Sî re ve 

fikr (1998). Câ bi rî ay rı ca İbn Rüşd’ün el-

Keşf £an menâhi ci’l-edil le (Bey rut 1998) 
ve Te ¼â fü tü Te ¼â fü ti’l-felâsi fe (Bey rut 
1998) ad lı eser le ri ni ya yım la mış tır.
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ÿMu ham med Coş kun

Eser le ri. 1. Fik ru İbn ƒaldûn: el-£A½a-

biy ye ve’d-dev le. Ra bat V. Mu ham med 

Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si Fel se fe Bö-

lü mü’nde ha zır la dı ğı dok to ra te zi dir (Dâ-
rül bey zâ 1971, 1984). 2. Na¼nü ve’t-tü-

râ¦: Æırâße mu£â½ıra fî türâ¦ine’l-fel sefî 

(Bey rut 1980; Dâ rül bey zâ 1982). Câ bi rî’nin 

bü tün ça lış ma la rı na hâkim me to do lo ji si-

ni su nan bir gi riş bö lü mü nün ya nı sı ra 

Fâ râ bî, İbn Sînâ, İbn Bâcce, İbn Haldûn 

gi bi dü şü nür ler üze ri ne ge niş çap lı de-

ğer len dir me ler içe rir (Fel sefî Mi ra sı mız ve 
Biz, trc. A. Sa id Ay kut, İs tan bul 2003). 3. 

Tek vî nü’l-£ašli’l-£Ara bî (Bey rut 1984). 
“Arap Ak lı nın Eleş ti ri si” se ri si nin ilk ki-

ta bı dır. Eser de Arap ak lı kav ra mı nın ta-

nım lan ma sı ve İs lâm-Arap kül tü rün de 

hâkim olan akıl ya pı sı nın te şek kü lü ele 

alın mak ta dır (Arap Ak lı nın Olu şu mu, trc. 
İb ra him Ak ba ba, İs tan bul 1997). 4. Bin ye-

tü’l-£aš li’l-£Ara bî (Bey rut 1986). “Arap 

Ak lı nın Eleş ti ri si” se ri si nin ikin ci ki ta bı 

olup mü el li fin İs lâm-Arap ge le ne ğiy le il gi li 

be yanî, bur hanî ve ir fanî şek lin de ki üç lü 

tas ni fi bu eser de yer al mak ta dır (Arap-
İs lâm Kül tü rü nün Akıl Ya pı sı, trc. Ha san 
Ha cak, Bur han Kö roğ lu, Ek rem De mir li, 
İs tan bul 1999). 5. el-£Ašlü’s-siyâsiyyü’l-

£Ara bî (Bey rut-Ka zab lan ka 1990, 1991). 
Ay nı se ri nin üçün cü ki ta bı olan eser, mü-

el li fin İs lâm ge le ne ğin de si yasî dü şün ce-

nin be lir le yi ci le ri ni ve so nuç la rı nı tar tış tı ğı 

önem li bir ça lış ma sı dır (İs lâm’da Si ya sal 
Akıl, trc. Vec di Ak yüz, İs tan bul 1997). 6. 

Vic he tü na¾ar: Na¼ve i£âdâti binâßi 

ša Šâ ya’l-fik ri’l-£Ara bî (Bey rut 1992). 
Kim lik, şe ri atın tat bi ki, din-dev let iliş ki si, 

de mok ra si gi bi ko nu la rı ele alır (Çağ daş 
Arap-İs lâm Dü şün ce sin de Ye ni den Ya pı-
lan ma, trc. Ali İh san Pa la, Meh met Şi rin 
Çı kar, İs tan bul 2001). 7. el-Mu saššafûn 

fi’l-¼a Šâ re ti’l-£Ara biy ye ti’l-İs lâmiy ye 

(1995). Eser de İs lâm ge le ne ğin de ay dın 

kim li ği nin or ta ya çı kı şı, ko nu mu ve so run-

la rı in ce len mek te, bu çer çe ve de Ah med 

b. Han bel’in ve İbn Rüşd’ün gör dük le ri 

tep ki ler ya kın plan da ele alın mak ta dır. 

8. el-£Aš lü’l-aÅlâšiy yü’l-£Ara bî (Bey rut 
2001). “Arap Ak lı nın Eleş ti ri si” se ri si nin 

son ki ta bı olup İs lâm ge le ne ğin de ki ah lâk 

an la yı şı nın han gi şart lar al tın da te şek kül 

et ti ği in ce le nir. 9. MedÅal ile’l-Æurßâ ni’l-

Kerîm (Dâ rül bey zâ 2006; trc. Mu ham med 
Coş kun, Kur’an’a Gi riş, İs tan bul 2010). 10. 

Feh mü’l-Æurßâni’l-¥akîm (Bey rut 2008-
2009). Üç cilt lik Kur’an tef si ri dir. Nüzûl sı-

ra sı na ve sîre tin sey ri ne pa ra lel lik esa sı na 

gö re ya zıl mış, bi çi mi ve içe ri ği ba kı mın dan 

öz gün bir tef sir dir (trc. Mu ham med Coş-
kun, Feh mü’l-Kur’an: Nü zul Sı ra sı na Gö re 
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