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Arayanların Sınıflandırılması" ad lı nıakalemizde,

bu rasnifi
Gazzal'i olduğu şeklindeki yaygın kanaatin aksine Gazza!l ile aynı tespiti Ömer Hayyam'ın da yaptığını, onun "Silsiletü't-Teratip;'
adlı risalesiyle ortaya koydu k. Bunun yanında Ömer Hayyam'ın rObailerine müracaatla onun ve Gazı.51i'nin bakikat tanımlarının da benzer olduğu
nu tespit ettik. Bu benzerlikler bize Ömer Hayyam'ın bilinenin aksine sufi
ıneşrepli bir bilgin olduğu kanaatine götürdü.
Onun sOfiliği de yine onun rübailerine ınüracaatla belirtilmeye çalışıl
dı. Aşk, şarap, kadın ve kader konusundaki ifadelerinin çoğunun da mecaz! olduğunu respit ettik.
yapanın yalnızca

Giriş

Klasik İslam Düşüncesini incelediğimizde Müslüman düşünürlerin aralanndaki düşünsel ayrı lı klar kadar bir çok ortak noktalarda da ittifak ettiklerini görebHiriz. Bu ortak noktalardan bir tanesi; çalışma ve tefekkörlerinin nihai gayesinin hakikare ulaşmak olduğunu ifade etmeleridir. Her birinin gayesi, hakikati
aramak olmasına cağıneo "hakikat" kavramına yüklenen ve onunla kasdedilen
anlamlar farklılıklar arzetmektedir.
Hakikare verilen anlam ve onu arayanların tasnif edilmesi düşünce hayarın
da önemli bir role sahiptir. Bu incelememizde, birbiriyle aynı kuşaktan olan iki
önemli düşünürün hakikat tanımları ve hakikati arayanların kategorize edilmesiyle ilgili yaklaşıınlarını, aralarındaki ortak ve varsa farklı noktalarını da bularak
ortaya koymaya çalışacağız. Söz konusu ettiğimiz iki düşünürümüze göre tasavvuf; felsefe ve kelaından daha makbul (faziletli)dür. ' Genel olarak bu tasnifin
ı Seyyid Şerif Cu rcani,

et-Ta'rifat, el-Hakika md.
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Gazz.JII'ye ait olduğunu bilmekteyiz. Ancak Gazzall'yle çağdaş olan Ömer Hayyam da böyle bir tasnife gitmektedir. Bu inceleıneınizde iki rnütefekkire ınüra
caatla hakikati n tanıını ve bu tanıma uygun olarak hakikati arayanların tasnifi ile
ilgili iki düşünürün yaklaşımını ortaya koymak, ayrıca Gazzali ve Ömer Hayyam
arasındaki ortak noktalara işaret etmeyi hedef edindik.
a) Hakikat Nedir?

Hakikat, "hakk" kökünden türeti lrniştir. Bunun anlamı, "doğru inanç, riyadan •ı rı nmış amel ve maksada tam olarak uygun düşen söz, ebedl olması dolayı
sıyla gerçek hayat, kabul edilmesi gereken ahiret"3 olarak tanımlanmıştır. Yani
hakikat, en doğru ve en mükemmel olandır.
Aşağıda ifade edileceği üzere, Gazzall ve Ömer Hayyam inancına göre de hakikat; Allah'ı bilmektir. Allah'ı bilmek O'nun moradına göre yaşamak ve ih1hl bilgiye ulaşmaktır.
Gazzal'i'ye göre hakikat, -zarurl olmayan ilimlerde- bazı dummlarda kalpte
meydana gelen ilimdir. Bazen bu bilgi sanki bilinmeyenden kalbe atıla rak oraya
hücuın eder. Bazen de eğitim ve delil getirme yoluyla elde edilir. 5 Kalp, eşyanın
hepsinde var olan hakkın hakikatinin kendisinde tecelli etmesine müsaittir. Hakikatin bilgisi, Levh-i Mahfuz ile kalp aynası arasında yayılmıştır. Öyle birnakış
ki, Allah'ın kıyamet gününe kadar olacak kazasındaki her şey oraya yazılmıştır.
Bu b ilgiye ulaşmanın yolu; ilk önce mücahede, kötü sıfatiann yok edilmesi ve
bütün (dünyevi) bağların koparılmasıyla o lur. Sonuçta "Kim Allah içinse Allah
da onun içindir."6 "Al lah'ın zarı Hak olduğu gibi O'ndan gelen her şey de haktır. "' "Hak; her hakikatin kendisinden alındığı bizatihl Hakk (Allah)'tır."
Gazzall'nin hakikare yaklaşımının benzerini Ömer Hayyam'da da görüyoruz.
2

4

8

el-lsfehanl, el-Müfredat, Hakikat md. Ayrıca geniş bilgi için bk. Abdu'l-kerim el-Merak
Hak md., 1977.
3 SO!eyman Dünya, cl-Hakika fi Na:+ari'I-Qaualf. Diiru'I-Ma;irif, ırs., s. 123.
4 Ömer Hayyam şöyle der: "Din yolunu bilrnek şeriattır/O yola uygı.ın amelde bul unmaya t:ıri
kat derlerirancı rızası için, iliınle ameli, ibiasla birleştirirsen/Bu da hakikattir. Gönlün hevasına uyup
gitmek ~eriat değildir. Şeriatsız yol gidenin yoluna da tarikat deıunedBilgisiz kişinin riyazat yüzünden gördüğü şey de/Vehimdir, lıayaldir, hakikat değil." Ömer Hayyanı, Hayyam'm RubiU/eri, çev.
Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul 1953, s. 126. Gazzali de "Hak.k'a ulaşmak için Hakk'la berAber olunmalı. " demektedir. Bk. Gazzilli, Eçm/iu'l-Husna Şerhi, çev. M. Ferşat, .lsmnbul 1972, s. 169.
5 Dünya, age., s. 123. Cemil Sa'liba, Tiirlhu Felsefeti'I-Arabiyy e, Beynıt 1973, s. 381.
6 J)ünya, age., s . 124.
7 Gazziili, el-Maksadıt'I-Esniijf Şerhi Esmiiillahi't-Hiisna, Beyrut, trs., s. 97 ve şöyle der: ''Mutlak Hak, hakiki mevcuttur ki, her hak hakikatini O'ndan alır." Ayrıca bk. Musmfa Çağrıcı , TDV Islam
Ansiklopedisi, Hak md., c. 15, ss. 137-139.
8 Gazziili, Esmdı.ı '1-Husn.a Şerhi, s . 167. Ayrıca "Aklın karşılaştığı akledilebi!irlere varlığın uygun
olması bakımından da hak denilmiştir." age., s. 167.
2
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göre de; perdeler zail olur, hail ve mani' uzaklaştrsa eşyanm hakikatleri, nasılsa öylece yüz gösterir.? Hayyam, insan ile Rabb'i arasında seven ve sevilen sevgili bağı kurmaktadır. Bu durumu şu şekilde ifade eder: "İnsan, sevgilinin seçilmişidir ve sevgili, güzelliğini insana, hareminin sırnnı ınahrem dosta bağışlaması gibi bağışlaınıştır."der. O da bu bilgiye ulaşmanın, Gazzall'de olduğu
gibi, ınücahede ve tezkiyeyle olacağına kiinidir. Şöyle der: "Batınına sefer et. Nihayet sen nazar ehlisin, seyir seyran ehli olma!" 11 Kendisi bu iştiyakla ta arşa kadar gitmiş, bu seferi ihtiyar etmiş, arşı görmüştür, ama arş ona feryad etmiş ve
demiştir ki: "Tanrı seninle, ne diye bize töhmette bulunursun." Sevgilisi de Hayyam'a gelmiş, "kendine bak" demiştir, "kendinden, varlığından geçtiysen ben senim, sen bensin, sen seni arıyorsun . , ız Bu irfani medresede tahsile iınldn yoktur,
bu irt~ın, tekkede de bulunmaz. Medreselerden ziyankarlık meydana gelir. Vakıf
lokması adamın gönlünü karartır. Medrese dedikodu yeridir, tekke halin zuhur
yurdu. Aşksa ikisinden de dışarıdır. ' İlim ve arneli ibiasla Allalı nzası için birleş
titirsen hakikare ulaşırsın , buna hakikat derler ve devamla şöyle der:
"Gönlün havasına uyup gitmek şeriat değild i r; şeriatsız yürüyen kişide tarikat
olmaz. Nadan'ın riyazetle gördüğü şey vehimdir, hayaldir, hakikat değil." " Bu
metinlerde ifade edilen temel tema; insa nın hakikat bilgisine ulaşmasının mümkün olduğudur. Ancak bu imkan; tembel tembel oturarak elde edilemez. Onun
için aıne1, nefis tezkiyesi ve saınimiyet şarttır. Ömer Hayyam'ın ifadelerinde de
görüldüğü üzere bu mertebeye ulaşmak kurumsallaşmış medrese veya tek keden
geçmemektedir. Aynı şeyler Gazzali'nin el-Munkızıncla da farklı ifadelerle, ancak ;ıynı içerikle dile getirilrnektedir.ı 5
Tasavvufun bilgi merkezi olan kalp, eşyanın hepsinde var olan hakkın hakikatinin kendisinde tecelli etmesine ınüsaittir. Hakikatin bilgisi, Levh-i MahfLız ile
10

3

9 Ömer Hayyam, Hayyanı 'ın Rılballeri, s. XXXIII.
ıo .~ynı eser, s. XXXVIII.
ı ı "Ey hakikar yolcusu, çaresi z kalma/Kendi nden geçme ava re olma/ Erler gibi kendi içine sefer
et/Sen naıar ehlisin a.Jemi seyre daima." Ömer Hayyam, age., s. 140. Hakikare ulaşınanın yolu, kişi
nin h ·nd i içine yani gönlüne sefer eanesiyle mümkündür. Çünkü hakikar bilgisi ancak oraya yansı
nıakwdı r.

12 ''Dün gönlüm işriyaklar.ı düştü, coşıu sarhoş bir hale geldi/Bul unduğunu söyledikleri arşa kadar yo llandı/Orada bir arş gördüm ki feryad ederek şu sözleri söyledi/Tanrı seninle iken sen bi;d töhmeı :ıhına almakt:ısın. " Ömer Hayyam, age., s. 136. Burada Ömer Hayyam ve Gazzali' ar.ısında çok
ilginç lıi r benzerlik var. Şöyle ki Gazôll de ei-Maksadu'f-Esnii adlı eserinde ııpkı Ömer Hayyam'ın
söylediği gibi hemen hemen aynı anlam ve kelime.lerle bir şiiri hakikat ehlinin halini ifade için kul-

lanm;ık wdır. ''İnsan birşey uğrunda kendisini gayp ederse, yani kendisini t<ını manasıyla ona verirse, o Sl'Y hilline gelm iş ol ur. Şairin şu sözü gibi: "Ben $evdiğim k işiyim, sevdiğim kişi de bendir."
Ömer Hayyam, age., s. 98.

1:1 Ömer Hayyam, age., s. XXXVlll. XXXLX.
14 ;ıym eser, s. XL
15 Bk. Gazı.<ill, Dalaletten Hidaye1e, ı.erc. Ahmet Subhi fur;ıı, istanbul tr.~., ss. 70-76.
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kalp aynası arasında yayılmıştır. Öyle bir nakış ki, Allah'ın kıyamet gününe kadar olacak beyanındaki her şey oraya yazılmıştır. 16
Sonuçta perdenin izalesiyle iki taraf (kulun kalbi ve Levh-i Mahfuz) bir olur.
Bu da Levh-i Mahfuz'a muttall olmaktır. ' 7

b) Hakikati Arayaniann Tasnif Edilmesi
ı.

imam Gazzaü

İmam Gazzafı, el-Munkızda düşmüş olduğu şüphe buhranından

kurtulunca,
insanlar arasında hakkı arayaniann dört sınıfa ayrıldığını gördüğünü belirtir.
Başk:ı bir deyişle el-Munkızdaki ifadeler, düşünürün böyle bir ayınma yaşadığı
tecrübeleri sonucunda bizatihl kendisinin ulaşarak bulup ortaya çıkardığını ihsas ertirmektedir.'8 Gazzall hakikati arayanları dörde ayınr:
1. KeHim alimleri: Gazzall'ye göre keliimcılar, rey ve istidh'il sahibi oldukları
nı iddia ederler. Ancak düşünüre göre, kelamcıların meşgul oldukları bu ilim,
kendi maksadını ifadeye yeter ve fakat Gazzal'i'nin gayesi için kifayersizdir.
2. Barınller: Bunlar talim mezhebinden olduklarını ve hakikatleri rey ve akıl
la d eğil "masum imaından" öğrendiklerini iddia ederler. 19
3. Filozoflar: Mantık ve burhan ehli olduklarını ileri sürerler. Fırkalarının çokluğuna ve mezheplerinin çeşitliliğine rağmen üç kısma ayrılırlar. Materyalistler
(dehrller), Naturalistler (Tabilyyun) ve Metafizikçiler (ilahiyyun).
Bunlardan, materyalistler ve tabiatçılar'ın genel görüşlerini belirttikten sonra
eleşfiri oklarını iHihiyatçı filozoflara yöneltir ve onları üç konu hakkında küfürte
20
ithanı eder. Hatta bu filozofların ınetafizikle ilgili olmayan; ahlak ve siyasetle ilgili göıüşlerinden bile kuşku duyulması gerektiğini ifade eder. Bunun da sebebini onların barı! kanaatlerini bu görüşlerle beraber bu işi (İslarn'ı) bilmeyenle,re
kabtıl ettirmeleridirıı der.
G:.ızzall'nin el-Munkızda muhtasar olarak değindiği ilahiyatçı filozofları eleş
tirisi, metafizik konularla ilgili olarak yazdığı Tehajatu'I-Felasife adlı eserinde
dah~ı ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.
4. SGfiler: Gazzali'ye göre bunlar; Allah ' ın huzurundaymışcasına, müşahede
16 Dünya, el-Hakikafl Nazari'I-Gazzalf, s. 124.
17 i1ynı eser, ss. 124-125. Ve Ömer Hayyanı bu durumu şöyle ifade etmektedir: "Can göı:üm,
Tanrı nuruyla alemi görmeye başlayalı/Gözü mde iki alem de sil indi. Sanki gönlüm/Bu uçsuz bucaksız den izin şevkiyle eridl." Ömer Hayyaın, Hayyam'm Rabiifleıi, s. 137.
ı ıı GazLfrli, Dak11eıten Hldayeıe, s. 44.
t<) Gaı:zall'nin Batınilere olan ele~tirileri için bk. Gazôll, "Batınilerin Bellerini Kıran Deliller Adlı Ris;llcsi", terc. Alınıet Ate§, AÜİF Dergisi, S. 3, Ankara 1954, ss. 23-29.
20 Gaz.z~11i. el-Munkız, s. 44, 48, 49.
21 Aynı eser, s. 56.

gürbuz denizihakikati arayantanrı sınıflandm/ması

ve

151

mükaşefe

sahibidirler. Ona göre, sufilerin ilimlerinin gayesi, nefsin geçit yollarını kesmek, onu kötü huylardan ve kötü sıfatiardan korumaktır. Ve Gazzali bu
yolun kendisi için de tek çıkar yol olduğunu beyan etınektedir.u Hana hakikati
ifade ederken de değindiğimiz gibi sfıfilerin yollarını tecrübe etınekle z'o runlu
olarak nübüvvetin hakikat ve hususiyederine dair bilgileri de elde ettiğini söylemektedir.23 Bundan dol ayı da hakikati arayanlar sınıflamasında en doğru yol
üzerinde olanlar mutasavvıflardır.
2. Ömer Hayyam

Ömer Hayyam'ın bu konuyla ilgili metni oldukça kısa ve veciz olduğundan
buraya aynen dereetmeyi uygun buluyoruz. Şöyle diyor Ömer Hayyam:
"Bil ki pak ve ulu Tanrı'yı bilmek isteyenler dört kısımdır:
Bunlardan birincisi kelamcdardır. Bunlar, tatınin edici tartışma ve hüccetlere
razı olmuşlar ve Tanrı'yı ma'rifette bu kadarıyla iktifa etmişlerdir.
İkinci kısım filozoflar ve hukema'dır. Bunlar mantığa uygun kanunlara göre
akil deliJlerle ma'rifet elde etmeye çalışmışlar, tatmin edici deliliere razı olmamış
Iarsa da mantık şartlarına da riayet edememişler ve bu hususta aciz olmuşlardır.
Üçüncü kısım İsmailiyye ve Ta'limiyye. Onlarca ma'rifet yolu, muhbir-i sadı
kın ( masum imamın) haberlerinden başka bir şeyle mümkün değildir. Çünkü
Yaratan'ın ma'rifetine, zatına ve sıfatiarına ait delillerde bir çok müşküller vardır,
deliller, birbirine aykırıdır ve akıllar, bu hususta şaşırır, aciz kalır. Bu bakımdan
en doğrusu ma'rifeti, doğrucunun sözünde aramaktır.
Dördüncü kısım tasavvuf ehliclir. Onlar, tefekkürle ma'rifet elde etmeye, hatta batınla rını temizlemek ve huylarını güzelleştirmekle nefs-i na tıkayı tabiat bulanıklığından kurtarmak ve beden hey'erini aydın bir hale getirmek yoluyla Tanrı 'yı
ma' rifete tevessül etmişlerd ir. O cevher an bir hale geldi de melekOt alemine mukabil oldu mu, o ~ilemdeki suretler, hiç şeksiz ve şüphesiz nasılsa öylece orada
görünür. Bu yol, hepsinden iyidir. Çünkü kula malumdur ki Tanrı kapısından daha iyi bir yücelik yoktur ve orası , her kime kapalı ise bu kapalılık tabiat bulanık
lığından meydana gelir. Zira perdeler kalktı, hail ve ınani' uzaklaştı ını eşyanın
hakikatleri nasılsa öylece yüz gösterir. Bilginierin seyyidi (Hz. Muhammed) de
bun~ı işaret ederek; "Şüphe yok ki zamanımızdaki günlerde Rabb'ınızın nefhaları
vardır. Haberdar olun da kendinizi onlara verin, onları karşılayın . " deıniştir.
24

22 Gaaall, el·Mımktz, s. 70-71.
23 Aynı eser, s. 76.
24 Ömer el-Hayyam, Silsilatu't-Teratib, (Hayyam'm Rubiifleri içinde), ss. 174-175. Bu metnin
Farsça :ısh için bk. Ömer Hayyam, Hayyam'ın Rubilfleri, ss. 124-'125. Ayrıca bu risiilenin elyazmaları lond ra, Paris ve Tahran'daki Meclis ve Ömer Hayyanı küı:üphanelerinde mevcuı:tur. Bu risale Su·
ranıi Govinda Tirthe tarafından Ingilizce tercümesiyle beraber Nedwi'nin kitaplarının içinde basıl
mıştır. Yine bu risiilenin Fransızca ve Rusça tercümeleri de mevcuttur. B k. 'Jhe Encyclopedia of lslam, <New Edition), vol. X, (Fasc. 177-178), Leiden 2000, pp. 834-835.
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Burada hemen ifade edelim ki, Gazıiili' filozofları ikinci sırada, batınileri
üçüncü sırada gösterirken Ömer Hayyanı
aksini yapmaktadır. Ancak bu
fark, içerik konusunda söz konusu değildir.
Ömer Hayyam ' ın tasavvufu öne abşı öylesine yani ne dediğini bilmeden söylenmiş bir söz değildir. Gerçekten yazmış olduğu dörtlüklerinde tasavvufa olan
meylini hissetmek mümkündür. Şöyle ki:

tam

Hem yoldaş O, hem arkadaş, bem de komşu.
Han, dilenci, hepsinin de O başbuğu;
Akla gelen, günle doğan ne ki varsa;
Vallab bep O, billah hep O, Ta/Iab bep OfS

Yine o

şöyle

demektedir:

"Niyaz düze/tir

işini,

namaz değil!

Oyuncaktır sıtk u niyazsız bir namaz!'""'

Görüldüğü üzere İmam Gazzall ve İmanı Ömer Hayyam'ın hakikati arayan-

lar tasnifi ve hakikati elde etme şekilleri benzerlik arzetmektedir. Bu durum dolayıs ı yla, her iki düşünürün neden böyle bire bir mutabık biı· yerde durduklannın se beplerini aramamız gerekmektedir. Burada müracaat edeceğimiz temel
konu her iki düşünürün hayatla n, yaşadıkları çağ ve öğrenim gördükleri hocaları ol:ı caktır.

c) imaın Gau..ili (ö. 505/1111)
ve lmaın Öıner el-Hayyam (437/1045-521/1127)
G:ızzall;

sfifi bir ailede doğmuş, babasının sfifi dostu tarafından eğitilmiş,
bunLırın yanında İmanı Kuşeyrl (ö. 465/ 1077)'nin öğrencisi olan el-Farrnadl (ö.
4771 ı 08·<D'den öğrenim görmüştür. Hayatının sonlarına doğnı kendisinin de ifade ettiği gibi ruhi ve siyasi sorunlar yaşamış ve nihayet tasavvufta karar kılm.ıştır.
Bu süreç onu, tasavvufun bütün ilimlerden üstün olduğu sonucuna götürmüş ve
Gazzfıll daha sonraki ömründe de hayat tarzı olarak böyle bir yol takip etmiştir. ;n
Ömer Hayyam (asıl adı; Giyaseddin Ebu'l-Ferh Ömer b. İbrahim el-Hayyam)
2S öıııer Hayyam, Rabtliyyat, çev. Ahmet Hayyaı, İstanbu l 1931, s. 22.
26 Aynı eser. s. 27.
27 Gn:dıll'nin hayatıyla ilgi li bk. Ahmer Subhi !'ural. ei-Munkız, ss. 19-28; Mustafa Çağrıcı , 7DV
Aliim Ansiklopedisi, Gaaali ınd. , c. 13, ss. 489-497; M. Said Şeyh, "Gazzall (Metafizik)" (islam Düşün.c('si Tarihi, Editör: M.M.Şerif, c. ll içinde), ss. 203·209; S:ıbri Orm:ın, Gazli/i, istanbul 1986, ss.
29-49: ibrahinı Agah Çubukçu, Gazziili ve Şiipbecilik, Ank:ıra 1989, ss. 60-62; Mehmet Bayrakd:ır, lslam Felsefesine Gil'iş, Ankara 1999, ss. 209-21 ı.
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(437/ 1045-1046-521/1127): Horasan eyaleti, Nişabur şehri, Dehn köyünde doğ
muştur. Çocukluk dönemi baba mesleği olan çadırcılıkla (hayyam-hayyaınl)
geçm iştir. Çocuk yaşta doğduğu köyden Nişabur'a gitmiş ve Danı'I-Ulfım medresesine girerek ilim tahsiline başlam1Şttr. Ömer Hayyam 'ın ders arkadaşları
Ebu'I -Kasım (Nizamu'l-Mulk) ve Hasan Sabbah 'tır. ııı
Gazzall hakkında günümüzde çok çalışma yapılmış olup, bu alanJa ilgili malzem<: bulmak isteyenlerin kolaylıkla u laşabilecekleri bir çok kaynak mevcuttur.
Ancak Ömer Hayyam hakkındaki çalışmalar daha az ve Hayyam'ı bütün cepheleriyle J...'Uşatacak nitelikte değildir. Yapılan çalışmaların çoğu ise Hayyam'da şa
rap, kadın ve kadere isyan temalarını işleyen ve onun bizdeki karşılığı ile Bektaşi ve berduş yanını ilgilendiren dörtlükleriyle ilgilidir. Bu sebeptendir ki , toplumumuzda Ömer Hayyam yeteri kadar tanınmaımştır. Biz bu çalışmamızda, Hayyam'dan yukarıda alıntıladığıınız Silsiletu't-Teratib adlı risalesinde de belirttiği
tasavvufi yönünden farklı bazı alıntılar yaparak onun kişiliğinin farklı cephelerine işaret etmeye çalışacağız.
Bu konuda ilk belirtmemiz gereken şey, din nokta-i nazarından bakılınca çoğu
tartışına konusu olacak rObaiterin bir çoğunun I-layyam'a ait olmadığıdır. Gölpı
narlı "Hayyam ve Rubaileri" adlı eserinin girişinele bu konuyla ilgili önemli bilgiler sunmaktadır. Burada Hayyam'a atfedilen sakıncalı dörtlüklerinin çoğunun baş
kalarına aidiyeti, hangi beytin hangi şaire ait olduğu isim zikredilerek sunulmuş
tur. 2~ Bununla beraber I-layyaın rCibailerinin yine de yanlış anlamalaca sebep olacağını kendisi de fark etmiş olmalıdır ki, rCibailerinin girişinde şöyle demektedir:
"Şeriat yolunda gidenlerle takva memleketlerine sahip olanlardan dileğim şu
dur: Bazen görünüşe bakılınca şeriat yollarından uzak ve şer'a aykırı bir beyte,
bir nlikteye rastlanırsa; inancım ızı , akidemizin ıneylini o yolda sanmasınlar ve
hakkımızda böyle bir şüpheye düşmesinler. Tanrı onların yaptıklarını bilir. Rabb'iıniz, hidayete erdirclikten sonra kalplerimizi doğnı yoldan saptı nna ve bize indinck!n r.ıhmet bağışla, şüphe yok ki sen vericisin, bağışlayıcısın ."
Yine Ömer Hayyam'ın ölüm döşeğinde yaptığı şu dua, onun inancının derinliğin i göstermektedir: "Ya Rabbi, bence ne kadar mümkünse seni o kadar bilebildiın . Beni bağışla , bu b iliş ve tanıyışJmı, bağışlanınama vesile kıl. '' 3'
Bu zikrettiklerimizclen başka, Ömer Hayyam'ın şarapla ilgili bazı dörtlüklerinin, onun süfilerin simgelerinden ilahi sarhoşluğa işaret eden dörtlükler olduğu
nu a.:-;ağıda sunduğumuz döıtlüklerde de görmekteyiz.
30

21l Ron;ı n, Colin, 7be Cambridge Wortd 's Science, Londnı 1984, s. 215-216. Hayy am, farsça'dan
Tercüme, Mekteb-i Sultani Mu:ıllimi Feyzl (1848-1910), istanbu l 1::10:~. s 67. Daha ayrınttlı bilgi için
bk. A. Sali h Nebi Uysal, ömer Ha,·v yam ~'<!Felsefi Risl.lleleri, (Basılnıamış Yüksek Lisans Te zi , Anka nı 19<)')), ss. 17-22.
29 Ömer H:ıyyam, Hayyam'ın Rzthilfleri, ss. XV-XVIII. sallifeleri arasında.
30 llym eser, s. XLVI.
3 ı /ıynı eser, s. VI.
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"Kafa dengi dostlar hep elden gittiler;
Ece/·i n ayağı altında bir bir çiğnendi/er.
Elimizde şarap, ömür meclisindeydik,
Bir tur evvel bizden, mest oldu gittiler. ·~

Evet, Hayyam dünyayı ve onun içindekileri bir meyhaneye benzetmektedir.
Çünkü onlar dünya hayatı ve dünyalılar için sarhoş olmuş olanlardır. Halbuki
ölümii düşünmek ve ona göre yaşamak daha önemlidir.
"Şaraba sen, aklın varsa, haram deme,
Sekir değil, fikir verir o aleme,
İblis bile biraz içmiş bulunsaydı,
Bin bir seeele edecekti ilk Adem 'e.·»ı

Bilinmektedir ki, İblis, Adem'e secde etmeyerek Allah'a isyan etmiştir. Halbuki, ilahi aşk şarabından içmiş olsaydı, elbette Allah'a itaat edecekti. Şimdi de
Ömer Hayyam'ın sufıliği niçin öne aldığını ve kendisinin dini hayatın yaşanma
sı için neden sGfıliğe önem atfettiğine bakalım.
"Sufi olmuşsun, gönlün temiz olmadıktan sonra ne fayda?
olduktan sonra neye yarar?
Hırkaya bürünmüşsün, kendtrıi zahit göstermedesin.
Tanrı senden razı olmadıktan sonra ne faydası var?'a'
Şu zahitliğin gösteriş

Hakiki bir sGfınin, riyadan annması , riyasız olması ve Allah rızasını isternekten
başka isteğinin olmadığını söylemesi bu mısralardan daha iyi nasıl anlatılabilir?
"Yokluk halkasına git; padişahlık ededur.
Gönül yüzü.ndeki kiı·i, pası arıtmaya bak
Meyhane mahallesinde itikd:fa girene de ki:
Kendini tanı da ne ·istersen yap!'715

Yokluk halkası, gönül kirini temizlemek, irikafa girmek ve kendini tanımak. ..
hakikare ulaşmak için vazgeçeıneyecekleri yollardır.

Sfıfılerin

"Mescide, göı"iinüşte Tann.)'a niyaz etme,)>'€ geldik.
Ama and olsun Tann.'ya ki, hakikatte namaz kılmaya gelmedik biz,
32 Sftdık Hidayet, flayyam 'm Tertinelerl, çev. Yüksel Kanar, İstanbul 1999, s. 70.
33 Ömer Hayyam, Rfibaiyyaı, s. 38.
34 Ö mer Hayyam, Hayyam 'ın Rılbiiflerl, s. 123.
35 Aynı eser, s. 119.
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Bir gün mescitten bir seccade çalmışttk
O eskidi de yenisini çalmaya geldik. '66

Bu mısralarcla ilk bakışta anlaşılan , şairin ne kadar arsız ve hayasız olduğu
dur. Halbuki seccadeyi ancak bir Allah dostu eskitebilir. Buna benzer daha pek
çok örnek sunabiliriz. Ancak sözü fazla uzatroadan şu mısralarıyla bu bölüme
son verelim.
·~şk medresesinde de iş güç, laftan ibaret olsaydı;
Sözle hal arasında fark kalır m~ydı?
Hiçbir müftü, aşk hakkında Jetua uermedi.
Mü/sit/erin dilleri aşka geldi mi la/ olur. •!'
"Başka lannın sevgilileri, balden bale girer
Fak,at benim aşkım ve benim sevgiitme zevdl yoktur.•.ıs

SOfinin dilinde ve gönlünde zevali olmayan sevgili ve aşk ancak ilahi olanadır.
Son olarak Ömer Hayyam 'ın döıtlüklerinde akşamcı tema yoktur. O, hep sabah şarabı ve sabahın sarhoş meclislerinden bahsetmektedir ki 39 bu durum; sufi
dilinde sabah seherinde Rabb'ine ibadet edenlerin ibadet sarhoşluğu olarak anlaşılmaya daha uygun düşmektedir.
Konumuz doğrudan Hayyam' ın bu yönü olmadığından bu konu hakkında
fazla ca dunnayacağız. Ancak Hayyanı'ın mısraları şarabı da işaret etmiş olsa; "Sa40
natın yüzü, daha: çok, özlemi çekilen şeye, dönüktür. " anlayışınca , burada Cennet'in özlemi Hayyam 'ı böyle bir söyleme yöneltmiş olabilir. Zaten ilm! yeterliliğe s::ıhip bir insan, günahını yüceitme yoluna gitmez.
d) Gazzali ve Hayyam'ın Ortak Özellikleri
Gazzall, imam ve Huccetu'l-İslam Hlkaplarıyla isimJendirilcliği gibi, Hayyanı
da İmam ve Huccetu'I-Hak Hikapla rıyla isirnlendirilmiştir."
G:.ızzilll'nin önemli hocalarından Eş'an mezhebine mensup Ebu'I-Meall Abdülmelik (İmamu'I-Harameyn ei-Cuveynl) (419/1028-478/1085) Ömer Hay3c; Ömer Hayya m, Hayyanı 'ın RU.biırterl,

s. 117.

37 Ayn.ı eser, s. 135.
38 Aynı eser, s. 134.
39 Aym eser. Örnek olarak bakınız .362, 364, 372 numar.ılr dörtlükler. Ayrıca, Yahya Kemal, Rubaffcr ue Hayyam Rı1btifferltıtrı Türkçe Söyleyişi, isıanbul1 983, ss. 51, 60.
40 Ha lef-e Esfehani, Aşkııdme, çev. Rüştli Şardağ, i zmir 1962, s. 16.
41 Ömer Hayyam zamanında birine "i mam" demek ; "Her alanda bilgin ve hayaı içinde sınanmış
kimse'' deınekti. Halef-e Esfehanl, age., s . 16; Sarraf, Ahmed Hamid , Omer ei-Hayyam, Astuhu., Sfreıuhll, Edebuhu, Felsejeıııhu ve Rubaiyyatıth, Bağdat1931, s. 91; The Encyclopedia of Islam, ( New
Editio n ı, vol. X, Leiden 2000, pp. 827.
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yam'm da hocalığını yapmıştır. Bu her ikisinin de aynı tedris halkasından geçtik42
lerini göstermesi bakımından ilginçtir.
Jiem Gazzili ve hem de Ömer Hayyam, Vezir Nizaınu'I-MO!k'ün sarayında
görevli aliml erdir.~
Bu sıraladıklarıınızın yanında burada asıl üzerinde durmak istediğimiz Ömer
Hayyam ve Gazzali öncesi Nişabur'da meydana gelen ve İslam dünyasının bir
çok yerinde yaşanan bazı tatsız olayların ve mezhep kavgalarının , siyasi ve sosyal çalkanlıların kanaatimizce bu iki alimi, tasavvufu Müslümanlar için ulaşılma
sı ve yaşanılması gereken nihai bir alan olarak görmeye sevketmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Özetle bu olaylardan biri şöyle gelişmiştir:
Selçuklu Sultanı Tuğnıl'un Mu'tezlli veziri Ebu Nasr el-Kunduri (ö. ıo64), Sultan Tuğnıl'dan bid'at ehtine minberde lanet etme izni almıştı. Bu yolla İmam Cüveynl ve İmam Kuşeyri'ye büyük zulümler yapıldı. B110un üzerine İmam Cüveynl batıya kaçarak sakJanmış ve oradan hacca g iderek takibartan kurtulmuş
mr:' Bu zulümlerin artması üzerine zamanın tanınmış büyük mutasavvıfı İmam
Kuşeyrl yaşadığı dönemde meydana gelen bu siyasal ve kültürel olaylar sonucu
Eş'atl'ye ve ınüntesiplerine (özellikle imam Cüveynl'ye) nispet edilen bir takım
yanlı~ ve ithaın edici düşüncelere cevap olmak üzere, bu konuda en kapsamlı risale obn, "Şikayetu Ehli's-sünne bi hiktiyeti ma nafehum min ehli'l-mihne"(yazılış tarihi, 445/1054)'yi yazmıştır. 46 Bu risale dolayısıyla Kuşeyri yakalanarak Nişabur kalesine hapsedilmiştir. Bu zulme uğrayanlardan biri de meşhur muhaddis Beyhaki'dir.~;
Sultan Alparslan, amcası Tuğnıl'un yerine geçince, Vezir Kunduri'nin yerine
Nizaınu'l-MO!k'ü · getirdi. Nizamu'l-Mulk (Kundurl'nin aksine) bakışlarını bütün
İslam dünyasına çevirdi ve özellikle mağdur olan Eş'arilik'e ve İmam Kuşeyrl'ye
özel önem verdi.-ıa Şunu da belirtmek gerekiyor ki Sultan Alparslan Hane.fi, Niza44

4.2 G:ızzali, Esnıaıt'I-Husna Şerbi, Mukaddiıne, çev. M. Ferşat, s. 13.
4\ Spurn:ı , Helena, (ed: ]ın Becka), Diet-icmary ofon·ental Uıeratures, london , vol. lll, pp. 145-

146.
41 Çü nkü Vezir Ku.nduri, minberde ve başka ıneclislerde, İnıarn Eş':1ri'nin Mu'te:lıle'ye olan eleş
tirilerin i bahane ederek Eş'ari'ye ve onu n nıüntesiplerine hinet ediyordu. Bk. es-Subki, Tabakiitu'ş
Şdjlfylle. Mısıt trs., c. ll, ss. 273-278.
4S Mu'teiiü vez.ir Kundu.ri'nin baskı ları neticesinde doğudin batıya göç eden Hanefi ve Şiifıl
mezhebine mensup kadı say ısinm 400 civannda olduğu ri vayet edilmektedir. M. Şerafeddin Yaltkay:ı, "Sc:lı;ukller Devrinde Mezah ib''. 1i1rkiyat Mecmuası. S. ı , istanbul 1925, ss. 101 -106; M. Altan
Köymc: ıı, Büyük Selçuklu Imparatorluğu Tm'!hi, İstanbul, c.

3, s. 466.

46 Bu risille Yard. Doç. Dr. Süleyman Akkuş tarafından Türkçe'ye kaz~ındırıldı. Bk. Süleyman
Akku.• . "Abdül.kerim b. Heviizin ei-Kuşeyrl'niıı Bir Nb<iJe.si .., SA OIF fk>rgisi. c. 2, ist. 2000, ss. 89-112.
47 M. Şerafeddin Yahkaya, agm. , s. 106.
41l Ima m Kuşeyrl, letdifu 'l-!şarat (Mukaddime), hzl. ihrahim Besyünl, Mısır 2000, c. 1, s. ı 5. Ayrıca Su l t:ın Alparslan, Kundurl'ye yapmış olduğu zu lümlerinden dolayı h<ıpselmiştir. M. Şerafeddiıı
Yalı.kay:ı, agm., s. 108.
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Sünnilik yeniden egemen olma-

e) Sonuç

Tarihen bilinmektedir ki Müslü manların Müslümanları inançlanndan dolayı
topyekun mahkum ettikleri dönem; Mu'tezlle'nin iktidarda olduğu dönemdir.
Bu dönemde bir çok zulümler yapılmıştır ki, bunlara "Mihne Olayları" denmektedir. Aynı yöntem Mu'tezliJ olan Vezir Kuncluô tarafından da tatbik edilmiştir.
Bu olaylar bizi şöyle bir sonuca götürmektedir: Mu'tezlle kendi akıl anlayışını
mutlak· otorite kabul edince kendi anlayışına uymayanları, akıllı olana uymaları
adın:ı zulme uğratmıştır. Tuhaf ama gerçek olan bu durum, Mu'tezlle'nin Müslümanlar arasında silinip yok olmasına veya çok küçük azınlıklar tarafından temsil edilmelerine sebep olmuştur. Kanaatimizce, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde Eş'aı'ilik' in Müslüman topluma egemen olmasının sebebi bu zulümler olabilir. Ayrıca Gazzall'nin ve Hayyam'ın tasavvufu ön plana almaları -başka önemli gerekçelerle beraber- İmam Kuşeyrl'nin Eş'arlliği ve Ehl-i Sünneti bir sGfı olarak savunmasından dolayı onun bu hüsn-i niyetine karşı düşünürlerimizin sOfı
lere <kendileri de bu anlayışta olmakla beraber) bir kadirşinaslıkları da o labilir.
Bunun yanında aşağıda yapacağımız değerlendirmeler de dikkatten uzak ttı
tu l m:ımalıdır. Gazzall ve Ömer Hayyam'ın hakikat tanımı ve arayıcılanyla ilgili
tasnitleri birbirleriyle çok yakın paralellikler arzetmektedir. Bunun sonucu olarak sık sık muhtelif kaynaklarda ifade edilen hakikat arayıcılarıyla ilgili tasnifte
aynı tezi savunan bir başka isim ortaya çıkrruş bulunmaktadır ki bu son derece
çarpıcı bir gerçektir.
Gnz~ill ile Ömer Hayyam'ın bu iddialarıyla ilgili bir kaç ihtimal daha ortaya
çıkmaktadır:

1. Söz konusu tasnifte ya Gazzall Ömer Hayyam'ı ya da Ömer Hayyam Gazzall'yi etkil emiş ve aynı sonuçları dillendirınişlerdir.
2. İkisinin de aynı hocanın tedris halkasından geçtiğini dikkate alırsak hakikat tanıml arını almasalar da (zira hoca l arı ' keHimcı olup mutasavvıf değildir) hakikat ehline yönelik tasnifi hocalarından almış olabilirler. Biz incelememiz boyunca böyle bir bulguya rastlamad.ık , böyle bir işaret bulunursa bu bizim için yeni bir bilgi olacaktır.
3 Şayet her iki düşünür de birbirinden etkilenrniş, hocalarından da bu tasnifi alnıamışlarsa bu durumda ya aynı tasnifi yapan başka birinden yararlanmışlar
dır yahut da bu rasnifin o dönemde yaygın olarak kabul gören bir tasnif olduğu49 Mesut Okumuş, Gazzali'nin
zi), Ankara 2000, ss. 7-8.
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nu söyleyebiliriz. Çünkü aldıkları ve yaradandıklan kaynak ları belirtmeme geleneği klasik İslam düşüncesinde sıkça r.astlanan bir durumdur.
4. Bu konuyla ilgili bir başka qnemli bulgumuz ise Gazzali'nin el-Munkız'ın
da kendisinden çokça etkilendiğini belirttiği ,~" Ebu Talib ei-Mekkl'nin Kutu 'l-Ku/ılb (Kalplerin Azığı) adlı eseridir. Bu eserde Ebu Talib kelam ve tasavvuf konusunda Gazzall'ye benzer bir tasnife gitmektedir.' ' Kanaatimizce Gazzall bu bilgilerle heraber kendisi de hakikati arayanları yeniden sisteınatize etmiş ve bugün
elimizdeki mevcut şekline getirmiştir.
Abstract

In this article of ours titled "Classification of the Seekers of the Truth,"
we have demonstrated by virtue of the treatise of Omar Khayyam titled
"Silsilatu 't-Teratip"that the seekers of the Truth have also been dassifıed
by Omar Khayyam, in spite of the common belief that it is only Ghazali
who has made such a classification. In addition, we have also established,
by means of referring to the poetry works of Omer Khawam, that the defirıitlons of Tıuth by Omer Khayyam's and Chazali are similar. These similarities have !ed us to the convietion that Orner Khayyam, contra·ry to what
is known, is a scholar that adopts a Sufi approach.
We have also attempted, by means of again referring to his poetry, at
revealing his way of Sufism It is another aspect we have assessed about
ümer Khayyam that most of his statements on love, wine, women, and fate are metaphorical.

50 Ga~:ci.li, el-Munkız, s. 70. Ayrıca bk. lhydu (Jlılmi'd-Din, çev. Ahmet Serdaroğlu, c. ı, İstan
bul 1974, ss. 6-7.
51 Ebu Talib'in kelam konusundaki yorumu, Gaz.zali'nin bu ilmj onun gibi tanımladığıruı bizi
sevkeımektedir. Bk. Çiçek, Yakup, Kı1tu '1-Kulub adlı eserine yazdığı Giriş, istanbul 1998, ss. 60-61 .
Tasavvufla ilgili olarak bk. age., s. 74.

