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ÖNSÖZ
VII. yüzyılın başlarında kadîm medeniyet havzalarında canlılığını neredeyse
kaybetmiş olan felsefe, yaklaşık iki yüzyıl sonra Bağdat’ta başlayan ve Helenistik dünyada
oluşan felsefî birikimin Arapça’ya aktarılmasını sağlayan tercüme hareketi sayesinde tekrar
hayat buldu. Tercüme edilen eserler, inşa edilmekte olan çok dinli, çok ırklı ve çok kültürlü
İslâm medeniyetinin farklı entelektüel ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda Müslümanlar
tarafından yeniden ele alındı. Bu da dünya felsefe tarihinin en eşsiz felsefî geleneklerinden
biri olan İslâm felsefesini tarih sahnesine çıkardı.
“Türk-İslâm Felsefesi Tarihi” adıyla iki dönemlik planlanan ilk kısmında,
hatırlanacağı üzere, İslâm felsefesinin mahiyeti, İslâm medeniyetindeki konumu, diğer
disiplinlerle ilişkisi, ortaya çıktığı felsefî ve düşünsel ortam, İslâm felsefesinin ilk
temsilcilerinden Kindî ve Fârâbî’nin felsefî sistemleri ele alınmıştı. Bu dönemki derste ise
kronolojik olarak sırasıyla İbn Sînâ, Gazzâlî ve İbn Rüşd’ün düşünce dünyalarına
odaklanılacaktır. Üç düşünürün de hayatları ve eserlerine dair genel bilgi verildikten sonra İbn
Sînâ özelinde onun felsefe anlayışı, metafizik ve kozmoloji anlayışı ile psikoloji ve nefs
öğretisi (epistemoloji) üzerinde durulacaktır. Gazzâlî söz konusu olduğunda onun felsefe
eleştirisinin ayrıntılarına değinilecek, İbn Rüşd’ün ise Gazzâlî karşısında felsefeyi nasıl
savunduğu ve din ile felsefe arasındaki ilişkiyi nasıl yorumladığı irdelenecektir.

i

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ........................................................................................................................................ i
İÇİNDEKİLER........................................................................................................................... ii
KISALTMALAR ...................................................................................................................... iv
YAZAR NOTU .......................................................................................................................... v
1. İBN SÎNÂ’NIN HAYATI ...................................................................................................... 1
1.1. İbn Sînâ’nın Hayatı ............................................................................................................. 7
2. İBN SÎNÂ’NIN ESERLERİ VE FELSEFESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ ..................... 17
2.1. İbn Sînâ’nın Eserleri ve Felsefesinin Genel Özellikleri .................................................... 23
3. İBN SÎNÂ METAFİZİĞİNE GİRİŞ: VARLIK KAVRAMIYLA İLGİLİ
ÇÖZÜMLEMELER ................................................................................................................. 33
3.1. Varlığın Önselliği .............................................................................................................. 39
3.2. Varlık-Mahiyet Ayırımı .................................................................................................... 39
3.3. Zorunlu Varlık-Mümkün Varlık Ayırımı .......................................................................... 40
3.4. Zorunlu Varlığın İspatı (İsbât-ı Vâcib) ............................................................................. 41
4. İBN SÎNÂ FELSEFESİNDE ZORUNLU VARLIK-ÂLEM İLİŞKİSİNİN TEMELLERİ 51
4.1. Zorunlu Varlık’ın Sırf İyi Oluşu ....................................................................................... 57
4.2. Zorunlu Varlık’ın Cömertliği ............................................................................................ 58
4.3. Zorunlu Varlık’ın İnayeti .................................................................................................. 59
5. İBN SÎNÂ METAFİZİĞİ AÇISINDAN KÖTÜLÜK PROBLEMİ .................................... 69
5.1. Kötülüğün Anlamı ............................................................................................................. 75
5.2. Kötülüğün Kaynağı ........................................................................................................... 78
5.3. Kötülük Türleri .................................................................................................................. 80
5.4. Kötülük Probleminin Çözüm Yolları ................................................................................ 81
6. İBN SÎNÂ FELSEFESİNİN ANAHTAR KAVRAMI OLARAK NEFS ........................... 93
6.1. İbn Sînâ Felsefesinin Anahtar Kavramı Olarak Nefs ........................................................ 99
7. İBN SÎNÂ’NIN ETKİLERİ ............................................................................................... 111
7.1. İbn Sînâ’nın Etkileri ........................................................................................................ 117
8. GAZZÂLÎ: HAKİKAT ARAYIŞIYLA GEÇEN BİR HAYAT ........................................ 128
8.1. Gazzâlî: Hakikat Arayışıyla Geçen Bir Hayat ................................................................ 134
9. GAZZÂLÎ: HAKİKAT İDDİASINDAKİ GRUPLAR VE FELSEFE .............................. 145
ii

9.1. Gazzâlî: Hakikat İddiasındaki Gruplar ve Felsefe .......................................................... 151
10. GAZZÂLÎ VE FELSEFE: FİLOZOFLARIN TUTARSIZLIĞI......................................... 163
10.1. Gazzâlî ve Felsefe: Filozofların Tutarsızlığı ................................................................. 169
11. GAZZÂLÎ’NİN TERCİHİ: TASAVVUF ........................................................................ 181
11.1. Gazzâlî’nin Tercihi: Tasavvuf ....................................................................................... 187
12. İBN RÜŞD: HAYATI, ESERLERİ VE FELSEFE ANLAYIŞI...................................... 196
12.1. İbn Rüşd: Hayatı, Eserleri ve Felsefe Anlayışı ............................................................. 202
13. İBN RÜŞD VE HAKİKATİN BİRLİĞİ MESELESİ ...................................................... 211
13.1. İbn Rüşd ve Hakikatin Birliği Meselesi ........................................................................ 217
14. İBN RÜŞD’ÜN DİN-FELSEFE UZLAŞTIRMASI ........................................................ 225
14.1. İbn Rüşd’ün Din-Felsefe Uzlaştırması .......................................................................... 231
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 242

iii

KISALTMALAR



c.: Cilt



çev.: Çeviren, tercüme eden



DİA: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi



ed.: Editör



m.s.: Milattan sonra



nşr.: Neşreden, yayınlayan



ö.: Ölümü



s.: Sayı



sy. Sayfa



yd.: Yaşadığı dönem



ykl.: Yaklaşık

iv

YAZAR NOTU

v

vi

1. İBN SÎNÂ’NIN HAYATI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. İbn Sînâ’nın Hayatı

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Abbâsîler’in merkezî otoritelerini kaybetmelere başlamaları ilim ve kültür hayatı
açısından nasıl sonuçlar vermiştir?
2) Bir filozof açısından “otodidakt” kavramını tartışınız.
3) Sizce felsefe öğretilebilir bir alan mıdır?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım
X. yüzyılda İslâm
dünyasının entelektüel
durumu hakkında bilgi
sahibi olmak.
İbn Sînâ’nın hayatını ana
hatlarıyla öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Okuyarak

Okuyarak

4

Anahtar Kavramlar





Teorik felsefe
Quadrivium
Otobiyografi

5

Giriş
İslam felsefesinin en etkili filozofu olarak kabul edilen İbn Sînâ, bu bölümde
“maceralı” hayatı çerçevesinde ele alınacak ve felsefesini ortaya koyduğu tarihî ve siyasî
bağlama işaret edilecektir.
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1.1. İbn Sînâ’nın Hayatı
Eserlerini Arapça kaleme alan en büyük ve en etkili filozof olan İbn Sînâ (Ebû Ali elHüseyn b. Abdillah b. Sînâ), ortaçağ İslâm medeniyetinin tartışmasız olarak en üstün olduğu
bir dönemde yaşamıştır. O, onuncu yüzyılın sonunda, yani İslâm dünyasında ortaya konulup
sürdürülen felsefî ve bilimsel faaliyetler ile Yunanca-Arapça tercüme hareketinin iki yüzyılı
aşkın bir süredir devam ettiği bir dönemde rüşdüne ermiştir. Yunanca felsefî ve bilimsel
metinlerin kâhir ekseriyeti zaten Arap bilim adamları ve âlimlerinin istekleri doğrultusunda
tercüme edilmiş ve aslen Arapça olarak kaleme alınan eserler sayesinde bütün entelektüel
alanlarda yeni ilerlemeler meydana getirilerek bu eserler, örnek aldıkları Yunanca kitapların
elde ettikleri başarıları geride bırakmışlardır.
Felsefî ve bilimsel araştırmayı, kültürel bir araç olarak gören bakış açısı, yeni Abbâsî
hanedanının iktidardaki ilk on yılı sırasında, sekizinci yüzyılın ikinci yarısında YunancaArapça tercüme hareketinin başlamasıyla birlikte gelişmişti. Onuncu yüzyılın ortalarında
halifenin otoritesindeki tedricî aşınmayı müteâkib, siyâsî gücün adem-i merkezî hale
gelmesiyle birlikte, Endülüs’ten Orta Asya’ya kadar büyük İslâm İmparatorluğu’nda, bölgesel
idareyi ele alan, ancak Bağdat’taki halifeyi de nihâî otorite olarak kabul eden mahallî
hanedanlıklar ortaya çıktı. Gücün merkezî olmaktan çıkması, aynı zamanda kültürün de ademi merkezî bir duruma gelmesine yol açmış; mahallî hanedanlıkların başkentleri, Abbâsî
başkentindeki zevk ve modaların aynılarını benimsemek sûretiyle, entelektüel ve kültürel
üstünlük konusunda Bağdat’ı taklit ve onunla rekâbet etmeye başlamışlardır.
İbn Sînâ, Orta Asya’daki İranlı Sâmânîler (819-1005) hanedanının başkenti olan
Buhâra’da yetişti. Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı kaynaklarda verilen
980 tarihinden birkaç yıl önce doğmuş olduğu kesindir. Babası, yakınlardaki Harmaysen
bölgesinin valisiydi ve İbn Sînâ bir genç olarak Sâmânî yönetici seçkinlerinin arasında
büyüdü. Âdet olduğu üzere eğitimi erken yaşta başlamış ve on üç-on dokuz yaşlarına kadar
devam etmiştir. Geleneksel konular olan Kur’ân, Arap edebiyatı ve aritmetik tahsili
görmüştür; ayrıca tıbba olduğu kadar fıkıh ilmine karşı da özel bir ilgisi vardı. Bu konuda tek
bilgi kaynağımız olan meşhur otobiyografisinde, on altı yaşlarındayken hem fukahânın yaptığı
fıkhî tartışmalara katılmaya hem de hekimlik yapmaya başladığını belirtmektedir.
İbn Sînâ otobiyografide, bu süre zarfında, felsefenin bütün alanları üzerinde, gittikçe
ilerleyen düzeylerde tekrar tekrar çalıştığını da ifade etmektedir. Belirttiğine göre takip ettiği
çalışma programı veya felsefî müfredat, geç antikitede İskenderiye’deki Aristotelesçi
gelenekte oluşan felsefî bilimler sınıflamasını model olarak almıştır: Felsefe çalışmalarına bir
araç olarak önce mantık, yani Organon gelmekte, onu fizik (Aristoteles’in fizik ve zoolojiye
dair eserleri), matematik (the quadrivium) ve metafizikten oluşan teorik nazarî felsefe
izlemektedir. İbn Sînâ’nın tahsil hayatı, Sâmânîlerin kraliyet kütüphanesinde üst düzeyde
gerçekleştirdiği araştırma ile tamamlanmıştır. Filozof, sözkonusu kütüphaneyi
otobiyografisinde şöyle tasvir etmektedir:
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“Pek çok odası olan bir binaya alındım; her odada birbiri üstüne sıralanmış kitap
sandıkları vardı. Odalardan birisinde Arap dili ve şiirine, bir diğerinde fıkha dair kitaplar
bulunuyordu. Bu şekilde her bir odada bir ilimle ilgili kitaplar mevcuttu. Eskilerin yazdığı
kitapların kataloğunu inceledim ve ihtiyacım olan kitapları istedim. İsimleri pek çok kimse
tarafından bilinmeyen, benim de ne daha önce gördüğüm ne da daha sonra göreceğim
kitaplarla karşılaştım. Bu kitapları okudum, onların öğretilerini iyice öğrendim ve herkesin,
sahip olduğu ilimdeki derecesini anladım. On sekiz yaşıma ulaştığımda, tüm bu felsefî
ilimlere dair çalışmamı tamamladım. O dönemde bilgiyi hafızamda tutuşum daha iyiydi,
bugün ise bilgiyi kavrayışım daha yetkin; yoksa bilgi aynı bilgidir, bana sonradan yeni bir şey
gelmiş de değildir.”
İbn Sînâ’nın Sâmânî kütüphanesi ve onun muhtevasına dair tasviri, kuruluşundan
sonraki ilk iki yüzyıl içinde Bağdat’ta yaratılan felsefî ve bilimsel kültürün yaygınlığı ve
hâkimiyeti hakkında önemli bir şâhittir. Çalışmalarında gösterdiği olağanüstü performansa
dair ifadelerine gelince, aslında bu, güçlü nefslere sahip bazı insanların akledilirlere dair
bilgiyi, yani teorik bilgiyi tek başlarına ve bir öğretmenin yardımı olmaksızın elde
edebileceklerini merkeze alan epistemoloji teorisinin somut bir örneğini sunmaktadır. İbn
Sînâ’nın, tahsil hayatının devrelerine dair sunuşunun sistematik yapısı ve bunun felsefî
bilimlerin teorik tasnifine büyük ölçüde tekâbül ediyor olması, şöyle bir soru
uyandırmaktadır: Acaba İbn Sînâ, bilimlerin teorik tasnifine tam olarak uymasını sağlamak
amacıyla, olayların tarihî sıralamasının çarpıtıldığı yapay bir otobiyografi mi ortaya
koymuştur? Aristotelesçi gelenekteki bilimler sınıflamasının o dönemde geçerli olan eğitim
uygulamalarını etkilediği ve bu uygulamanın da bizzat kendisini tervîc etmek maksadıyla bir
otobiyografide yeniden üretildiği ihtimali karşısında bu soruyu çözüme kavuşturmak mümkün
değildir. Ne olursa olsun, İbn Sînâ’nın çalışmaları açısından olayların kesin tarihî sıralaması,
otobiyografinin, bu bölümün ilk paragrafında ele alınan esas hedefi kadar önemli değildir.
1. Buhâra (370/980[?]-389/999[?]): İbn Sînâ yaklaşık olarak 370/980 tarihinde veya
daha kuvvetli bir ihtimale göre, bu tarihten birkaç yıl kadar önce doğdu. Şu an için filozofun
doğum tarihini daha kesin bir şekilde tespit etmek mümkün değildir. Günümüze gelen
kronolojide yeteri kadar mevcut olan tutarsızlık ve çelişkiler, geleneksel tarih olan 370/980’i
bile savunulamaz kılmaktadır. İbn Sînâ Buhâra yakınlarındaki Efşene köyünde doğdu. Birkaç
yıl önce Belh’ten göçeden babası, Buhâra yakınlarındaki Harmaysen’de bir Sâmânî valisiydi.
Doğumundan birkaç yıl sonra aile Buhâra’ya taşındı. Entelektüel olarak faal olan başkent,
ilim adamları için bir câzibe merkeziydi ve İbn Sînâ burada çok iyi bir eğitim aldı. Önceki
bölümde anlatılan sebepler dolayısıyla İbn Sînâ hocaları hakkında oldukça ketumdur. Yine de
otobiyografide bahsettiği Nâtılî dışında birkaç hocadan daha ders aldığı kesindir. Hocaları
arasında hekim Ebû Mansûr Kumrî ve Ebû Sehl Mesîhî’nin isimleri zikredilmektedir.
Hocalara ve kütüphanelere ulaşabilme imkânı yanında, babasının Sâmânî yönetimindeki
yüksek mevkii ile kendi arzusu ve erken gelişimi sayesinde İbn Sînâ daha on sekiz
yaşındayken Yunan bilimlerini mükemmel bir şekilde tahsil etmiştir.
İbn Sînâ meslekî kariyerine bir hekim olarak on yedi yaşında, Sâmânî hükümdarı Nuh
b. Mansûr’un (slt. 365/976-387/997) hizmetine, onu tedavi etmek için çağrıldığı zaman
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başladı. Babasının ölümünden birkaç yıl sonra kendisine -otobiyografide verilen tarihî
sıralamaya göre yirmi bir yaşından sonra- idarî bir görev, muhtemelen bir bölgenin valiliği
verildi. Otobiyografide babasının ölümüyle kendisinin idarî görev alışının ardarda
zikredilmesi, filozofun babasından sonra Harmaysen valiliğine atanmış olabileceğine dair
iddiaları haklı çıkarmaktadır. Nisbeten erken bir yaşta İbn Sînâ bir hekim ve siyasî idareci
olarak bir meslek sahibi olmuş ve bu mesleğini, Abbâsî otoritesinin parçalanmasının ardından
ortaya çıkan çok sayıdaki ardıl devletin başındaki İranlı hükümdarların saraylarında icrâ
imkânı bulmuştur.
2. Gürgenç (yaklaşık 389/999[?]-402/1012): İbn Sînâ, kendi ifadesine göre
“zorunluluk” onu Hârezm’deki Gürgenç’e gitmeye “sevkedene” kadar Buhâra’da kaldı.
Gürgenç’te Me’mûnî Ebu’l-Hasen Ali b. Me’mûn’un hizmetine girdi. Ali b. Me’mûn’un
saltanatı 387/997-399/1009 tarihleri arasında olduğuna göre, İbn Sînâ Gürgenç’e bu tarihler
arasında gitmiş olmalıdır. Ne var ki, filozofun “zorunluluk” olarak atıfta bulunduğu şey,
ancak aşağıdaki durumu akla getiren siyasî kavramlarla tatmin edici bir şekilde
yorumlanabilir: Sâmânî Devleti, 389/999 tarihinde Buhâra’ya giren ve son emir II.
Abdülmelik’i hapse atan Karahanlılar tarafından yıkılmıştır. İbn Sînâ, yıkılan devletin yüksek
düzeyde bir görevlisi ve Sâmânî hanedanıyla özdeşleşmiş birisi olarak, mesleğini dikkate
almaksızın kendi konumunu sürdürmesinin zor olduğunu gördü. Dahası, Buhâra’nın
Karahanlılar’ın eline geçmesinden hemen sonra Sâmânî prensi İsmâil Münteşir’in tekrar
iktidara gelebilmek için destek aramak amacıyla Hârezm’e gitmesi tamamen tesadüfî olamaz.
İbn Sînâ bu girişimin içinde olabilir de olmayabilir de; ancak her hâlükârda 389/999 ve bunu
takip eden tarihlerde meydana gelen olayların, İbn Sînâ’nın, yaşadığı şehirden ayrılmasını
zorunlu hale getirdiği anlaşılmaktadır.
3. Gürgenç’ten Cürcan’a (402/1012-403/1013): İbn Sînâ -kendisinin “zorunluluk
sevketti” dediği- aynı belirsiz sebeple Gürgenç’i terketti ve önce güneydeki Horasan’a daha
sonra da Batı’ya doğru gitti. Bu seyahati sırasında Nesâ, Ebîverd, Tûs, Semenkân ve
Câcerm’den geçerek hâmîsi olmasını ümit ettiği ve bu süreç içinde ölen (403’ün kış
ayları/Ocak-Mart 1013) Ziyârî emiri Kâbûs b. Veşmgîr’i bulmak amacıyla Cürcan’a ulaştı.
İbn Sînâ’nın otobiyografideki ifadeleri, bu uzun yolculuğun altında yatan sebeplere işaret
edemeyecek kadar kısadır. Buna rağmen tek makul cevabın yine siyasî mülâhazalar olduğu
anlaşılmaktadır. Bu yolculukları sırasında sözkonusu yerlerden herhangi birinde ikâmet
ettiğine veya çalıştığına dair bilgi vermeyen İbn Sînâ, en kötü ihtimalle 402/1012 tarihinde
Gürgenç’i terketmiştir. İbn Sînâ Cürcan’da (403/1013-yaklaşık 404/1014) Cüzcânî ile
tanışmıştır. Cürcan’da, görünüşe göre Manûcehr b. Kâbûs’un hizmetinde kısa bir süre
bulunan İbn Sînâ, burada sivil bir hâmînin evinde kalmıştır.
4. Rey (yaklaşık 404/1014-405/1015): İbn Sînâ Cürcan’dan Rey’e gitmiş ve orada
Büveyhî Mecdüddevle Rüstem ve onun arkasındaki esas güç olan annesi Seyyide’nin
hizmetine girmiştir. Yeni hâmîlerine verilmek üzere yanında getirdiği tavsiye mektuplarından,
bir hekim olarak sahip olduğu yetenek sayesinde Cibâl’in siyasî seçkinlerinin arasına girmeyi
başardığı anlaşılmaktadır. İbn Sînâ melankoliye (kara safra) yakalanan Mecdüddevle’yi de
tedavi etmiştir.
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5. Hemedan (405/1015-yaklaşık 415/1024): İbn Sînâ Rey’de, Mecdüddevle’nin
kardeşi Şemsüddevle’nin şehre Zilka‘de 405/Nisan 1015’te saldırmasına kadar kalmıştır.
Daha sonra yine bilinmeyen sebeplerle Rey’den ayrılarak önce Kazvin’e ve oradan da nihayet
Şemsüddevle’yi tedavi etmek için çağrıldığı Hemedan’a gitmiştir. Nihayet Şemsüddevle’nin
veziri olan İbn Sînâ, bu görevi (arasıra emirin askerleriyle arasında çıkan anlaşmazlıklarla
beraber) Şemsüddevle’nin öldüğü 412/1021 tarihine kadar sürdürmüştür. Yeni emir
Semâüddevle, İbn Sînâ’dan vezir olarak görevine devam etmesini istemiş, ancak “İbn Sînâ ne
bu devlette kalmayı ne de bu görevleri sürdürmeyi uygun görmüş ve en tedbirli hareketin bu
diyardan ayrılma fırsatı bulana kadar gizlenmek olduğu kararına varmıştır”. İbn Sînâ bu
dönemde kendi durumu hakkında gizlice İsfahan’daki Kâkûyî hükümdarı Alâüddevle ile
mektuplaşmıştır. Ancak Hemedan’daki Büveyhî sarayı ve özellikle de Kürt vezir Tâcülmülk,
bu hareketleri sebebiyle İbn Sînâ’nın ihanetinden şüphelenmiş ve onu yakalayıp Hemedan
dışında Ferdecân diye bilinen bir kaleye hapsetmişlerdir. İbn Sînâ, Alâüddevle Hemedan
üzerine yürüyüp Semâüddevle’nin yönetimine son verene kadar (414/1023) dört ay boyunca
hapis kalmıştır. Bu olayların ardından hapisten kurtulan İbn Sînâ’ya Tâcülmülk tarafından
tekrar Hemedan’da idarî bir görev önerilmiş, fakat o bu teklifi geri çevirmiştir. Bir süre sonra
İsfahan’a gitmeye karar veren filozof, erkek kardeşi, Cüzcânî ve sûfî kıyafetleri giyen iki
hizmetçisiyle beraber Hemedan’dan ayrılmıştır.
6. İsfahan (yaklaşık 415/1024-428/1037): İbn Sînâ’yı büyük bir saygıyla karşılayan
Alâüddevle, filozofa Cüzcânî’nin tabiriyle “onun gibi birisinin hakedebileceği bir saygı ve
hürmet” göstermiştir. Nihayet İbn Sînâ İsfahan’da kalmış ve ölünceye kadar Alâüddevle’nin
hizmetinde bulunmuştur. Filozof, hâmîsinin yaptığı seferlerin çoğuna katılmış ve Hemedan’a
yapılan böyle bir seferde, muzdarip olduğu kulunç hastalığı kalınbağırsakta ve midede
duyulan sancı sebebiyle bir iyileşip bir ağırlaşarak 428/1037 tarihinde vefat etmiş ve
Hemedan’a defnedilmiştir.
İlmî kişiliği dışında -ki bu noktada emsalsiz enerjisi ve keskin zekâsı örnek verilebilirİbn Sînâ’nın karakteri hakkında neredeyse hiçbir bilgi bulunmamaktadır. O, çocukluğunda
utangaç bir dâhiydi, küçük denebilecek bir yaşta meslekî açıdan büyük bir başarı kazandı;
yine küçük yaştan itibaren daimî bir evden mahrum olarak sürgünde yaşadı; çoğu, bırakın ona
bir entelektüel olarak saygı göstermeyi, onun özel dehâsını bile takdir edemeyecek seviyedeki
küçük/önemsiz hükümdarların hizmetinde bulunmak zorunda kaldı; ancak yine de bu
hükümdarların yanında bulundu ve öyle görünüyor ki, hangi sebeple olursa olsun Gazneli
sarayından uzak durmaya çalıştı. Diğer pek çoğuyla beraber bu faktörlerin de birleşimi, bir
“kahraman” çıkartabildiği gibi bir “kötü adam” da çıkartabilir. Bu, eldeki bütün delilleri,
özellikle de filozofun özel yazılarını değerlendirmeksizin bir tahminde bulunmaya
yetmemektedir. Ancak kesin olan ve İbn Sînâ’nın ilmî kişiliği sözkonusu olduğunda da
tekrarlanması gereken husus şudur: Mesele ilmî konulara geldiğinde İbn Sînâ ne bir rakip ve
yenilgiyi ne de bir meydan okumayı kabul edebilirdi. Arap dilini bilmediği şeklinde bir
aşağılamayla karşılaştığında, bu hakarete, Ezherî’nin Tehzîbü’l-luğa’sını ezberleyerek ünlü
yazarların üslûbunu taklit eden üç risâle yazıp bunları, kendisini aşağılayan kişiye göndermek
sûretiyle cevap vermiş, karşısındaki kişi de bu risâlelerin birer taklit olduğunun farkına
varamamıştır. Filozofu kuşatan ve hakkında çok da bilgi sahibi olmadığımız şartlar
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çerçevesinde bu durum, aşırı derecede küstahça bir kibir, kendine aşırı derecede değer verme
veya mübalağalı bir nüktedanlık olarak yorumlanabilir. Bir kişilik olarak İbn Sînâ, zekâ
açısından bir dehâ olan İbn Sînâ’nın arkasından güç bela sivrilebilmektedir. Fakat en yüksek
mutluluğu insan aklının orta terimi bir anda keşfetmesi yoluyla fa‘âl akılla ittisâlinde gören
İbn Sînâ için belki de olması gereken şey budur.

11

Uygulamalar

12

Uygulama Soruları

13

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İslam felsefesinin en etkili filozofu olarak kabul edilen İbn Sînâ’nın
hayatının temel dönemeçlerini ana hatlarıyla ele alarak felsefesini ortaya koyduğu tarihî ve
siyasî bağlama işaret edildi.
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Bölüm Soruları
1. X. yüzyılın ortalarında halifenin otoritesindeki tedricî aşınmayı müteâkib, siyâsî
gücün adem-i merkezî hale gelmesiyle birlikte, Endülüs’ten Orta Asya’ya kadar büyük İslâm
İmparatorluğu’nda, bölgesel idareyi ele alan, ancak Bağdat’taki halifeyi de nihâî otorite olarak
kabul eden mahallî hanedanlıklar ortaya çıktı.
Yukarıda tasvir edilen gelişmenin, İslâm dünyasındaki felsefe çalışmalarını etkileyen
en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Siyasî birliğin sağlanması
b) Ekonomik gücün artması
c) Sosyal çalkantıların ortaya çıkması
d) Siyasî hâkimiyetin genişlemesi
e) Kültürel çalışmaları destekleyen merkezlerin sayısının artması

2. İbn Sînâ Sâmânîler hanedanının başkenti olan …… şehrinde yetişmiştir.
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a) Buhâra
b) Semerkant
c) Bağdat
d) Basra
e) Şam

3. İbn Sînâ felsefe çalışmalarını hangi sırayla gerçekleştirmiştir?
a) Metafizik-Fizik-Matematik-Mantık
b) Mantık-Matematik-Fizik-Metafizik
c) Mantık-Fizik-Matematik-Metafizik
d) Fizik-Matematik-Mantık-Metafizik
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e) Metafizik-Mantık-Fizik-Matematik

4. “Pek çok odası olan bir binaya alındım; her odada birbiri üstüne sıralanmış kitap
sandıkları vardı. Odalardan birisinde Arap dili ve şiirine, bir diğerinde fıkha dair kitaplar
bulunuyordu. Bu şekilde her bir odada bir ilimle ilgili kitaplar mevcuttu. Eskilerin yazdığı
kitapların kataloğunu inceledim ve ihtiyacım olan kitapları istedim. İsimleri pek çok kimse
tarafından bilinmeyen, benim de ne daha önce gördüğüm ne da daha sonra göreceğim
kitaplarla karşılaştım.”
İbn Sînâ’nın yukarıdaki anlatımı aşağıdaki mekânlardan hangisine dairdir?
a) Buhâra Medresesi
b) Beytü’l-Hikme
c) Buhâra Halk Kütüphanesi
d) Sâmânî Sarayı
e) Sâmâni Kraliyet Kütüphanesi

5. İbn Sînâ’nın Cürcan’da tanıştığı ve vefatına kadar yanında yer alan talebesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cüzcânî
b) Behmenyâr
c) Levkerî
d) Ma‘sûmî
e) Ömer Hayyâm

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)c, 4)e, 5)a
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2. İBN SÎNÂ’NIN ESERLERİ VE FELSEFESİNİN GENEL
ÖZELLİKLERİ

17

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. İbn Sînâ’nın Eserleri ve Felsefesinin Genel Özellikleri

18

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Sizce felsefî meseleler ne tür eserlerde ele alınabilir?
2) Bir felsefî sistemin başarısıyla yazım türü arasında nasıl bir ilişki olabilir?
3) Sizce felsefî ansiklopedi ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
İbn
Sînâ’nın
eserleri Okuyarak
hakkında bilgi sahibi olmak.

elde
veya

İbn
Sînâ’nın
felsefî Okuyarak
sisteminin
başarısının
arkasında yatan sebepleri
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar

 Aporetik metot
 Yeni Eflatunculuk
 Kelâm

21

Giriş
Bu bölümde İbn Sînâ’nın eserleri ve ilk defa kendisi tarafından ortaya konan eser
yazım tarzları çerçevesinde onun felsefesinin temel özellikleri üzerinde durulacaktır.
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2.1. İbn Sînâ’nın Eserleri ve Felsefesinin Genel Özellikleri
Arkasında çok sayıda eser bırakan İbn Sînâ’nın eserlerinin şu ana kadar tam bir
envanteri çıkartılabilmiş değildir. Kaleme aldığı eserler genellikle felsefe üzerine olmasına
rağmen, tıp alanında da yüzyıllar boyunca hem İslâm dünyasında hem de Latince tercümesi
dolayısıyla Batı’da standart ders kitabı olarak okutulan, muazzam el-Kânûn’u (Canon)
yazmıştır. Felsefe alanında kısa risâlelerden çok sayıda ciltten oluşan kapsamlı özetlere kadar,
farklı üsluplar sergileyen yüzden fazla eser kaleme almıştır: Bunlar arasında, tahlilî
çalışmalar, açıklayıcı eserler, şerhler, özetler, mecâzî kitaplar, cevâbî mâhiyetteki eserler,
öğretici şiirler ve Arapça felsefî literatüre kendisinin dâhil ettiği ve el-İşârât ve’t-tenbîhât adlı
eserinde kullandığı “işaretler ve hatırlatmalar” türünden îmâlı ve kinâyeli ifade şekli
bulunmaktadır. İbn Sînâ’nın şaheseri ise, eş-Şifâ olarak isimlendirdiği (yani “ruha şifâ”; bu
eserin büyük bir kısmı Latince’ye Sufficentia adıyla tercüme edilmiştir) bir felsefî ilimler
özeti olup, bu eser, yirmi iki büyük ciltte (Kahire 1952-1983 neşrinde), geç antikitedeki
İskenderiye geleneğinde tasnif edildiği şekliyle felsefenin bütün bölümlerini ihtiva
etmektedir. Bu sınıflama, Aristoteles’in eserlerinin tasnifi amacıyla başlamış, ancak
nihayetinde, Aristoteles’in hakkında eser kaleme almadığı konuları da kapsamak amacıyla
müfredat programının tasnifine, başka eserler de ilave edilmiştir. Bu sınıflamanın içeriği şu
şekildedir:
A. Mantık:
1. İsâgûcî (Porfiryus’un Eisagoge’si)
2. Kategoriler (Aristoteles’in Categories’i)
3. Yorum Üzerine (Aristoteles’in De Interpretatione’si)
4. Kıyas (Aristoteles’in Prior Analytics’i)
5. İspat (Aristoteles’in Posterior Analytics’i)
6. Diyalektik (Aristoteles’in Topics’i)
7. Safsata (Aristoteles’in Sophistical Refutations’ı)
8. Retorik (Aristoteles’in Rhetoric’i)
9. Şiir (Aristoteles’in Poetics’i)

B. Teorik Felsefe
I. Fizik:
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1. Tabiat Üzerine (Aristoteles’in Physics’i)
2. Gökyüzü Üzerine (Aristoteles’in De Caelo’su)
3. Oluş ve Bozuluş Üzerine (Aristoteles’in De Generatione et Corruptione’si)
4. Meteoroloji (Aristoteles’in Meteorology I-III’ü)
5. Mineroloji (Aristoteles’in Meteorology IV’ü)
6. Nefs/Ruh Üzerine (Aristoteles’in De Anima’sı)
7. Botanik (Theoprastus’un botaniği)
8. Zooloji (Aristoteles’in hayvanlar hakkındaki kitapları)
II. Matematik:
1. Geometri (Öklid’in Elementler’i)
2. Aritmetik (Nicomachus of Gerasa’nın Introduction to Arithmetic’i)
3. Mûsikî (Batlamyus’un Harmonics’i)
4. Astronomi (Batlamyus’un Almagest’i)
III. İlâhiyyât (Aristoteles’in Metaphysics’i)

C. Pratik Felsefe:
1. Ahlâk (Aristoteles’in Nicomachean Ethics’i)
2. Ev idaresi (Bryson’un Oikonomikos’u)
3. Siyaset (Eflâtun ve Aristoteles’in eserlerinden seçmeler)

İbn Sînâ, pratik amelî felsefeyi, eş-Şifâ’nın, ilâhiyyâta dair bölümün sonunda bir ek
olarak çok kısa bir şekilde ele almaktadır. Bu konulara çok az ilgisi olan İbn Sînâ, ahlâk ve
siyasete dair mevcut iki kısa risâlesi dışında, ahlâk hakkında gençliğinde el-Birr ve’l-ism adlı,
bugün çoğu kayıp olan bir tane temel eser kaleme almıştır.
İbn Sînâ’nın felsefî çabası, felsefenin yukarıda tasnif edilen bütün bölümlerini
Aristoteles mantığı temelinde, kendi içinde tutarlı bir şekilde biraraya getiren bir felsefî sistem
yaratma girişimi olarak nitelenebilir. Bu ise uygulamada, Aristotelesçi felsefenin tüm farklı
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geleneklerini, asırlar boyunca üzerine ilave edilen Eflâtuncu, Proclusçu ve diğer YeniEflâtuncu unsurlarla biraraya getiren, uyumlu ve mantıklı bir sistem kurmak anlamına
gelmektedir. Neticede onun çalışmaları, yüksek bir sistematik ve derin bir aklî yapı ile her
şeyi kuşatacak bir kapsamlılık sergilemektedir: Proclus ile İbn Sînâ arasındaki dönemde
yaşamış olan ve eserlerini Yunanca ve Arapça olarak kaleme alan filozoflar, bir ifade şekli
olarak şerh metodunu tercih etmişken, nihâyet İbn Sînâ gözde tarzı olan summa
philosophiae’yi geliştirmiştir. Bu bakış açısından o, antikitenin son, skolastiğin ise ilk
filozofudur. O, ayrıca felsefenin bu yeni sentezini, çağının ve toplumunun felsefî ilgilerine
cevap verecek şekilde ifade etme yolunu da aramıştır. Bu nokta, onun yukarıda sıralanan çok
farklı yazım şekillerini denemesini de açıklamaktadır. O, felsefesinin muhtevasını daha etkili
bir şekilde iletebilmek için farklı arka plan ve donanımlara sahip dinleyicilere ulaşmayı
amaçlamıştır.
İbn Sînâ’nın felsefesi o kadar başarılı bir felsefedir ki, ondan sonraki tüm felsefî
faaliyet kendisini onunla tanımlama yoluna gitmiştir. Artık Aristoteles okunup şerh
edilmiyordu, çünkü İbn Sînâ vardı. Şüphesiz Eflâtun da okunmuyordu, çünkü hem gerçekten
Eflâtun’a ait okunabilecek çok az metin vardı, hem de İbn Sînâ öncesindeki yüzyıllarda,
Eflâtun’a ait ne varsa okumaya yönelik bir gelenek yerleşmemişti. Kendilerine mahsus
sebepler dolayısıyla Sühreverdî ve takipçileri tarafından Eflâtun’un bu dönemde sadece ismi
kullanılmıştır. Öyleyse İbn Sînâ felsefesini böylesine başarılı kılan neydi?
Bu soruya cevap verebilmek için en azından şu üç unsura işaret etmek gerekmektedir:
1. İbn Sînâ kendisinden önceki İslam felsefesinin iki hâkim anlayışını yani Plotinus ve
Proclus’un temel metinleriyle beraber Kindî çevresinin Yeni-Eflâtunculuğunu ve Fârâbî
okulunun yani Bağdad Meşşâîlerinin Aristotelesçiliğini felsefî açıdan dinamik, teorik açıdan
ise ikna edici bir sistemde büyük bir ustalıkla biraraya getirmiştir. Bu iki okul birbirlerinden
ayrı olarak yavaş yavaş ilgisizliğe mahkum olmaktaydılar: Âmirî’den hareketle bir hüküm
verecek olursak, felsefî çabayı İslâm’ı savunma uğruna feda eden Kindî çizgisi felsefî açıdan
bir ilgisizliğe mahkum olurken; Kategoriler üzerine, İskender’in beş asır önce yazdığının tam
anlamıyla bir tekrarı niteliğinde bir şerh kaleme alan Ebu’l-Ferec İbnü’t-Tayyib bağlamında
bir hükmde bulunacak olursak, mensuplarının felsefeyi çağın meselelerinden âzâde, ilmî ve
skolastik bir disiplin olarak ele aldığı Fârâbî çizgisi de toplumsal bir ilgisizliğe mahkum
olmuştur.
2. Bu noktada İbn Teymiyye’nin, her alandan entelektüellere karşı son derece keskin
bir eleştiri içeren şu ifadelerine yer verebiliriz. O İbn Sînâ hakkında şunları söylemekte:
“İbn Sînâ Müslümanların dini hakkında bir şeyler öğrenmeye başladığında (ki o,
derslerini zındıklardan ve bunlardan nisbeten daha iyi olan Mu‘tezilî ve Şîîlerden almıştır)
aklıyla bu kimselerden elde ettiği bilgilerle, seleflerinden [yani filozoflardan] kendisine
ulaşanları birleştirmek istedi. Bundan dolayı onun felsefî doktrini, seleflerinin teorileriyle
kendisinin bunlar üzerinde yaptığı değişikliklerin bir karışımından ibarettir. Buna örnek
olarak onun nübüvvete ve işaretler ile rüyaların bâtınî anlamlarına dair teorileri, hatta fizik ve
mantığın bazı bölümleriyle ilgili teorileri ve zorunlu varlık ve benzeri konulardaki teorileri
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verilebilir. Çünkü Aristoteles ve takipçileri asla zorunlu varlıktan ve onun özelliklerinden
bahsetmemişlerdir. Onlar sadece ilk sebepten bahsetmişlerdir ki, bunu da semâvî feleğin
kendisine benzemek için göksel olarak hareket ettiği bir gâye sebep olması açısından ele
almışlardır. (…) İbn Sînâ, felsefî kelâm [ilâhiyyât], nübüvvet teorisi, ruhun [ölümden sonra]
asıl kaynağına dönüşü ve İslâm hukukunu ilgilendiren meseleler gibi, seleflerinin hiç
tartışmadığı, akıllarının ulaşamadığı, sahip oldukları bilimlerin varamadığı konular hakkında
konuşmuştur.”
İbn Teymiyye keskin zekâsıyla İbn Sînâ’nın yaptığı şeyi görmüştür: İbn Sînâ,
nübüvvetin mâhiyeti, ölüm sonrası hayat (me‘âd) ve benzeri, İslâm toplumunun tüm
entelektüel ilgilerini kendi felsefî sistemine dâhil ederek bu sistemin kavramlarıyla sözkonusu
meseleleri ele almıştır. Dolayısıyla İbn Sînâ hem on birinci yüzyıldaki İslâm toplumunun
ilgileriyle bağlantılı hem de sistem olarak ikna edici ve dört başı mamur bir felsefe ortaya
koymuştur. Binâenaleyh İbn Sînâ’nın, seleflerine nisbetle felsefenin alanını dinî olguları da
içerecek şekilde genişlettiğini ve bu amacı dinmeyen bir felsefî gayret ve yoğunlukla
gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Sonuçta İbn Sînâ felsefesi daha iyi bir felsefe olup dinî bir
felsefe değildir.
3. Diğerlerinden daha az önemli olmayan üçüncü etken olarak İbn Sînâ’nın kullandığı
dilden bahsetmek istiyorum. İbn Sînâ’nın şerh edici (expository) kitaplarında kullandığı dil
teknik bir dil olup ne Fârâbî’ninki gibi ağdalı, ne de Yunanca’dan yapılan tercümelerde
olduğu gibi kaba ve kurudur. Ayrıca İbn Sînâ, eserlerini daha cezbedici hale getiren farklı
yazım üslupları denemiştir, ki bunlardan birisi de edebî üsluptur. Modern bir tabirle, İbn
Sînâ’nın kullandığı ifade tarzlarının, toplumdaki entelektüel söylemin ihtiyaçlarıyla tam
anlamıyla bir uyum içinde olduğunu söyleyebiliriz. Onun başarısı işte bütün bu karşı
konulmaz sebeplerden kaynaklanmaktadır.
İbn Sînâ’nın ele aldığı konular, takip eden yüzyıllar boyunca felsefî tartışmalara
rengini vermiş, hatta en azından muhteva olarak İbn Sînâ’nın ulaştığından bile daha derin ve
şümullü eserlerin ortaya konulmasını temin etmiştir. İbn Sînâ’nın ilgisini teksîf ettiği mantık,
fizik ve metafizik şeklindeki üç alan, İbn Sînâ sonrası dönemde henüz hakkında araştırma
yapılmamış olan son derece ileri bir düzeyde ele alınmıştır.
İbn Sînâ dört başı mamur, yerinde ve kendi içinde tutarlı bir felsefî sistemi uygun bir
dille ifade etmenin yanında -ki bunlardan bazıları kolaylıkla skolastisizme düşmeye yol
açabilecek özelliklerdir- öğretilerini, programlı olarak, ancak çoğunlukla örnekler yoluyla,
tartışmacı veya aporetik bir felsefe yapma ya da felsefî soruşturma metodu kullanmak
sûretiyle ortaya koymuştur. Bu konuda onun el-Mübâhasât ve et-Ta‘lîkât olarak bilinen
eserlerinden hareket ediyorum. et-Ta‘lîkât, muhtemelen İbn Sînâ’nın eş-Şifâ’nın girişinde elLevâhık adıyla bahsettiği, ancak hakkında başka bir bilgi ve atıf bulunmayan eserdir. İbn
Sînâ’nın metodunu analiz ederken bu eserlerin önemi asla gözardı edilmemelidir. Her şeyden
önce eş-Şifâ’nın girişinde el-Levâhık’ın, kendi felsefî sistemine yaptığı yıllık ilaveler
olduğunu belirtmek sûretiyle İbn Sînâ, sisteminin kesinlikle kapalı bir niteliğe sahip
olmadığını, problemlerin tekrar tekrar tartışılarak daha iyi ve üstün çözümlerin
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bulunabileceğini söylemek istemektedir. Pratikte Behmenyâr ve İbn Zeyle adlı iki talebesi
tarafından kendisine yöneltilmiş sorulara verilen cevaplardan oluşan el-Mübâhasât’ta İbn
Sînâ’nın yaptığı da tam olarak budur. Sözkonusu derlemede, eş-Şifâ’daki şekliyle yöneltilen
sorulara İbn Sînâ’nın eş-Şifâ’dakilere benzer biçimde verdiği cevaplar yanında, talebeleri
tarafından sorulan yeni sorular ve İbn Sînâ’nın verdiği daha iyi ve daha ayrıntılı cevaplar da
bulunmaktadır. Binâenaleyh bu, bir problem üzerinde devamlı sûrette tartışmanın bir sonucu
olarak felsefî tutumda ortaya çıkan kaçınılmaz değişimi ifade etmektedir. Soru soran
konumundaki yapıcı bir muhalif veya belirli noktaları açıklığa kavuşturmaya çalışan ciddi bir
öğrenciyle hocası arasında geçen canlı bir tartışma şeklindeki bu tür bir işleyiş, sonraki üç
yüzyılda benimsenen ve İslam felsefesine hayatiyetini bahşeden bir felsefî tartışma modeli
sağlamıştır.
Bu felsefe yapma tarzını Kindî ve Fârâbî’nin temsil ettiği teşekkül devriyle mukayese
edersek, ilk bakışta şu farklılıkları görebiliriz: Bu filozoflar, doktrinleri yerleşik hâle geldiği
için, ele aldıkları meseleleri karşılarında duran gerçek bir muhalifle çok fazla tartışma
durumunda olmamışlar, dolayısıyla meseleyi didaktik bir tarzda talebeye tasvir etmekle
yetinmişlerdir. Talebelerin sorduğu canlı sorulara cevap verme ve el-Levâhık adını verdiği
kitapta sistemi üzerinde yıllık değişikler yapma geleneğini başlatan İbn Sînâ ve bu cevap ve
düzeltmeleri muhâfaza ederek el-Mübâhasât ve et-Ta‘lîkât olarak bilinen derlemeler şeklinde
ayrı ayrı neşreden talebeleri, felsefî faaliyete İslam felsefesinin daha önce sahip olmadığı
aporetik ve tartışmacı bir karakter vermiştir. İbn Sînâ’nın kullandığı, İslâm medeniyetinin tüm
alanlarındaki entelektüeller tarafından kolayca ulaşılabilir olan bilimsel ıstılahlar ve üslûbun
yanında felsefenin bu cedelci tabiatı onu yani felsefeyi, bu entelektüeller, özellikle de usûl-i
fıkıh ve kelâm ilminde kullanılan cedel metoduna alışık olan entelektüeller açısından âşinâ
oldukları bir faaliyet haline getirmiştir. İbn Sînâ dil ve işleyişi yanında muhtevası açısından da
felsefeyi İslâm kültürünün ana çizgisi haline getirmiştir. İşte bu, İslâm felsefesinin altın çağı
olarak takdim edilen, felsefî tartışmaların tüm hararetiyle yapıldığı dönemi tanımladığı gibi
İbn Sînâ’nın felsefesinin başarısını da açıklamaktadır.
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Uygulamalar

28

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İbn Sînâ’nın eserleri ve ilk defa kendisi tarafından ortaya konan eser
yazım tarzları çerçevesinde onun felsefesinin temel özellikleri hakkında bilgi sahibi
olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi İbn Sînâ’nın Latince tercümesi dolayısıyla Batı’da standart
ders kitabı olarak okutulan tıp eseridir?
a) el-Kânûn
b) eş-Şifâ
c) el-İşârât ve’t-tenbîhât
d) Dânişnâme-i Alâî
e) el-Birr ve’l-ism

2. İbn Sînâ …… adlı eserinde kullandığı imalı ve kinayeli ifade şekliyle felsefe
literatürüne yeni bir tür kazandırmıştır.
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a) Risâle fî aksâmi’l-ulûmi’l-akliyye
b) eş-Şifâ
c) el-İşârât ve’t-tenbîhât
d) el-Kânûn
e) Uyûnu’l-hikme

3. Aşağıdakilerden hangisi, İbn Sînâ’nın felsefî ilimler ansiklopedisi mahiyetindeki
hacimli şaheserinin adıdır?
a) et-Ta‘lîkât
b) el-Hidâye
c) Uyûnu’l-hikme
d) el-İşârât ve’t-tenbîhât
e) eş-Şifâ
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4. İbn Sînâ’nın eş-Şifâ adlı felsefî ilimler ansiklopedisi kaç bölümden oluşmaktadır?
a) 32
b) 21
c) 22
d) 25
e) 13

5. İbn Sînâ eş-Şifâ adlı felsefî ilimler ansiklopedisinde ahlak ve siyasete dair konuları
hangi bölümün sonunda ele almaktadır?
a) Metafizik
b) Psikoloji
c) Fizik
d) Mantık
e) Matematik

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)e, 4)c, 5)a
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3. İBN SÎNÂ METAFİZİĞİNE GİRİŞ: VARLIK KAVRAMIYLA İLGİLİ
ÇÖZÜMLEMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Varlığın Önselliği
Varlık-Mahiyet Ayırımı
Zorunlu Varlık-Mümkün Varlık Ayırımı
Zorunlu Varlığın İspatı (İsbât-ı Vâcib)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Varlık ve var olan kavramları arasındaki farkı belirtiniz?
2) Bir şeyin varlığı ile mahiyeti neyi ifade etmektedir?
3) Sizce bir varlık hakkında yapılan “zorunlu” ve “mümkün” tanımlamaları hangi kriter
dikkate alınarak yapılmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
İbn Sînâ’nın varlık anlayışı Okuyarak
hakkında bilgi sahibi olmak.

elde
veya

Varlık-mahiyet ve zorunlu- Okuyarak
mümkün ayırımları hakkında
bilgi sahibi olmak.
Zorunlu Varlığı ispat yolları Okuyarak
hakkında bilgi sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar

 Mahiyet
 Zorunlu
 Mümkün
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Giriş
Varlık kavramıyla ilgili derin ve ayrıntılı analizleriyle tanınan İbn Sînâ’nın varlığın
önselliği ile varlık-mahiyet ve zorunlu-mümkün ayırımları bu bölümde ele alınacak
konulardır.
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3.1. Varlığın Önselliği
İbn Sînâ’ya göre insan aklında (nefs) önsel olarak şekillenen (tertesimu fi’n-nefs
irtisâmen evveliyyen) üç kavramdan söz edilebilir: Mevcut/var, şey ve zorunlu (ez-zarûrî).
Aklın ilk hamlede kavrayıp anladığı bu kavramlar aynı zamanda en genel kavram özelliğini
de taşıdıklarından, hem kavramsal bilginin (tasavvur) hem de önerme bilgisinin (tasdîk)
temelini oluşturmaktadırlar. Ayrıca bunlar, herhangi bir devir ve teselsüle düşmeden
öğrenimin imkânını ispata yarayan birer ilke durumundadırlar.
İbn Sînâ mevcut ve şey gibi zorunlu ve imkânsızla birlikte mümkünü de bizim her
türlü tasavvurumuzun temelini oluşturan ve kendisinden daha açık bir şeyle tarif edilmesi
sözkonusu olmayan önsel bir kavram olarak telakki etmekte ve bu nitelikleri dolayısıyla
onları tanımlamamızı sağlayacak cins ve fasıllarının bulunmadığına işaret etmektedir. O,
zorunlu, imkânsız ve mümkünün tanımları yapılmaya teşebbüs edildiğinde, kaçınılmaz bir
şekilde bu üç kavramın birbirinin tanımlarında yer alacağının ve bunun da ilk bakışta bir
kısırdöngü izlenimi vereceğinin farkındadır. Ancak o, bu kısırdöngü izlenimini zorunlu,
imkânsız ve mümkün arasında kurduğu öncelik-sonralık ilişkisiyle çözdüğünü düşünse de bu
kavramlara dair tarif olarak verilen her şeyin nihaî tahlilde, onları anlamamızı sağlayan birer
“işaret” ve “açıklayıcı söz” olduğunu kabul etmektedir.

3.2. Varlık-Mahiyet Ayırımı
Varlık kavramının aklın ulaşabileceği en genel ve açık seçik kavram olduğunu
düşünen İbn Sînâ, öncelikle varlıkları, duyular yoluyla idrâk edilebilen varlıklar (mahsûs) ile
yalnız akıl vasıtasıyla idrâk edilebilen varlıklar (ma‘kûl) şeklinde ikiye ayırmaktadır.
Duyularla idrâk edilebilen varlıklar bir konum ve mekânda bulunup belirli bir miktar ve
niteliğe sahip olan varlıklardan oluşurken; akılla idrâk edilebilen varlıklar, duyularla idrâk
edilen tikel varlıklardan hareketle ulaşılan küllî (tümel) kavramları ifade etmektedir. İbn
Sînâ’nın bu tasnifi, bir şeyin varlığının soyut olarak kavram düzeyinde akılla idrâk edilmesi
durumunda o şeyin akıl dışında duyularla kavranabilen bir varlığından söz edilip
edilemeyeceği sorusunu, yani varlık-mâhiyet ilişkisini gündeme getirmektedir. Varlık ve
mâhiyetin bir ve aynı şey olduğunu düşünen Aristo’nun aksine İbn Sînâ, varlık ve mâhiyetin
birbirinden farklı şeyler olduğunu ileri sürer. Ona göre her şeyin, o şeyin hakikatini ifade eden
bir mâhiyeti vardır ve biz bir şeyi dış dünyada var olup olmadığını dikkate almaksızın
öncelikle mâhiyetiyle tasavvur ederiz. Mesela “üçgen” kavramı, onu teşkil eden çizgi ve
düzlemden ya da “insanlık” kavramı, insana yüklenen “gülen”, “düşünen” gibi niteliklerden
öncedir. Bu durumda varlık, bir şeyin mâhiyeti veya mâhiyetinin bir parçası olmadığından,
mâhiyete sonradan katılan bir nitelik konumundadır.
Varlığın mâhiyete mantıkî değil, ontolojik ve reel anlamda ârız olması, mâhiyetin ne
tür bir önceliğe sahip olduğu sorusunu akla getirmektedir. İbn Sînâ’ya göre mâhiyetin
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varlıktan önce oluşu sadece zihnî tasavvur düzeyinde söz konusudur. Somut gerçeklik
dünyasında varlık ve mâhiyet arasında bir öncelik sonralık ilişkisinden söz etmek mümkün
değildir. Bu tür varlıklarda varlık ve mâhiyet birlikte tek bir özü meydana getirmektedirler.
Dolayısıyla bir şeyin dış dünyadaki somut varlığı yani hüvviyeti, o şeyin mâhiyetiyle ilgili
bilgimizden önce olmasına rağmen, hüvviyeti dikkate almadan bir tasavvurun sadece
zihindeki varlığından hareketle onun dış dünyada var olabilme imkânını araştırdığımızda, o
şeyin mâhiyeti varlığından önce gelmektedir. Sonuç olarak varlık-mâhiyet arasındaki öncelik
sonralık ilişkisi yalnız zihin planında geçerlidir.

3.3. Zorunlu Varlık-Mümkün Varlık Ayırımı
İbn Sînâ’nın varlık ve mâhiyet arasında yaptığı bu ayırımın bütün varlıklar için geçerli
olup olmadığı sorusu, karşımıza filozofun vâcib-mümkün ayrımını çıkarmaktadır. İbn Sînâ
insan aklının mutlak olarak varlık hakkında “vâcib (zorunlu)”, “mümkün” ve “imkânsız
(mümteni‘-muhâl)” şeklinde üç hükümde bulunabileceğini belirtmektedir. İmkânsız, hiçbir
zaman varlık alanına çıkamayacağı yani yokluk anlamına geldiğinden burada sadece
“zorunlu” ve “mümkün” kavramları bizim araştırmamıza konu olmaktadır. Metafizikle ilgili
her eserinde bu kavramların tanımına yer veren İbn Sînâ’ya göre zorunlu varlık, yokluğunu
düşünmenin imkânsız olduğu varlıktır ve özü (zât) itibariyle zorunlu ile başkasına nisbetle
zorunlu şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Özü itibariyle zorunlu varlık (vâcibü’l-vücûd bi-zâtihî),
var olmak için herhangi bir sebebe muhtaç olmayan varlığı ifade etmektedir ki bu, Tanrı’dır.
Özü itibariyle zorunlu varlıkta varlık-mâhiyet ayrımı da söz konusu değildir. Her açıdan
zorunlu varlık olan Tanrı’nın, varlığı (inniyyet) dışında bir mâhiyeti yoktur. Bu sebeple O’nun
hakkında “nedir” sorusuna sadece “vardır” şeklinde cevap verilebilir. Mâhiyeti olmadığı için
cinsi ve faslı yoktur; cinsi ve faslı bulunmadığından da tanımı (hadd) yapılamaz. O’nun
hakkındaki bilgi, ancak doğrudan doğruya akıl yoluyla (bi sarîhi’l-akli’l-irfânî) elde
edilebilir. Bir konusu (mevzû‘) olmadığı için zıddı; türü (nev‘) olmadığından da dengi (nidd)
yoktur. Benzeri (misl) ve ortağı (şerîk) olmayan, her açıdan zorunlu olan Tanrı’nın tanımı
yapılamadığı gibi varlığına burhan getirmek de mümkün değildir. Zira varlığı apaçık olan
Tanrı, her şeyin burhanı durumundadır.
Başkasına nisbetle zorunlu varlık (vâcibü’l-vücûd bi gayrihî) ise özü itibariyle
mümkün olmasına rağmen başkasına nisbetle zorunlu olan varlıktır. Mesela dört sayısının
zorunluluğu kendisinden değil, ikiyle ikinin toplamından; yanma hâdisesinin zorunluluğu da
yakıcı ve yanıcı şeylerin varlığından kaynaklanmaktadır. Mümkün varlık ise yokluğunu
düşünmenin bizi herhangi bir mantıkî çıkmaza sürüklemediği, hem varlığı hem de yokluğu
için bir sebebe muhtaç olan varlıktır. Gerek mutlak anlamda mümkün varlık, gerekse özü
itibariyle mümkün başkasına nisbetle zorunlu olan varlık yani kısacası öz itibariyle zorunlu
varlık dışındaki bütün varlıklarda varlık-mâhiyet ayrımı söz konusudur. Bu durumda vâcibmümkün ayrımı açısından İbn Sînâ’ya göre üç tür varlıktan söz edebiliriz: a) Özü itibariyle
zorunlu olan, varlığı için herhangi bir sebebe muhtaç olmayan, her açıdan zorunlu ve tek olan
Tanrı. b) Özü itibariyle mümkün, başkasına nisbetle zorunlu olan varlıklar, ki Tanrı dışında
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âlemde var olan her şey bu tür varlıklardır. c) Özü itibariyle mümkün olan, varlığı ya da
yokluğu zorunlu olmayan, mutlak imkân durumundaki varlıklar.

3.4. Zorunlu Varlığın İspatı (İsbât-ı Vâcib)
İbn Sînâ açısından tanım boyutunda kökleri, mantık alanındaki kip tartışmalarında
bulunan; metafizik sahaya geçildiğinde varlığı anlamlandırmanın öncelikli aracı olma vasfını
kazanan zorunluluk ve imkân kavramları, bu işlevlerinin zirvesine “zorunlu varlığı” ispat
sadedinde oynadıkları rolle ulaşmaktadırlar. İbn Sînâ’nın metafiziğe dair kaleme aldığı
metinler incelendiğinde, bu iki kavramın öncelikli işlevinin de zaten “zorunlu varlığı” ispat
olduğu ve neredeyse bütün metafizik sistemin bu ispat ameliyesi etrafında şekillendiği
rahatlıkla görülecektir. Hatta, daha önce de ifade edildiği üzere, Fârâbî’nin zorunluluk ve
imkân kavramlarını metafizik bağlamdaki kullanışının içerdiği muğlaklıklar ve kendisine
nispet edilen bazı eserlerin ona aidiyetine dair tartışmalar, İbn Sînâ’ya İslâm felsefesi
geleneğinde zorunluya giden yolda imkânı bir delil şeklinde kullanan ilk filozof olma
imtiyazını kazandırmıştır.
Tanrı’nın varlığını metafiziğin -konusu (mevzû‘) olmaktan ziyade- bir araştırma
problemi (matlûb) olarak değerlendiren İbn Sînâ, Tanrı’nın varlığının ne kendiliğinden apaçık
ne de ispatlanamaz bir nitelik arz ettiği görüşündedir. Ne var ki, Tanrı’nın varlığını ispat
sadedinde metafizik dâhilinde ortaya konulacak şeylerin “kesin kanıt” (burhân) niteliği
taşımadığını İbn Sînâ açıkça belirtmektedir. Zira cins-fasıl soruşturması neticesinde tanıma
ulaşmayı hedefleyen ve dolayısıyla bir şeyin sebebini bulmayı amaçlayan burhanî kıyas
yönteminin Tanrı hakkında sözkonusu olması İbn Sînâ açısından imkânsızdır. Varlığından
ayrı bir mahiyeti bulunmayan ve dolayısıyla cins, fasıl ve tanımının bulunduğunu
söyleyemeyeceğimiz Tanrı hakkında, sebebini ortaya koyma anlamında bir burhândan da söz
edilemez. Taşıdığı bu kaygılar sebebiyle Tanrı’nın varlığını ispat ameliyesini daha ziyade
burhân yerine delîl şeklinde niteleyen İbn Sînâ, Tanrı’nın “yaratma ve fiilinden” hareket eden
ve bir tür sebepliden sebebe ulaşmayı hedefleyen delil türünü yadsımamakla birlikte, “daha
güvenilir ve daha üstün” şeklinde tavsif ettiği ve “her türlü vehimden, ön yargıdan ve yanlış
inançtan uzak, metafizik sezgiye ilişkin melekesini yitirmemiş” apaçık aklî irfana (sarîhu’lakli’l-irfânî) sahip sıddîklere özgü yaklaşımın, tümel aklî öncüllerden hareketle Tanrı’nın
varlığını ispat etme yönünde olduğunu vurgulamaktadır.
Gazzâlî ve İbn Rüşd gibi düşünürlerin eleştirilerine muhatap olsa da İbn Sînâ sonrası
İslâm düşüncesinde filozoflar yanında müteahhirîn dönemi kelâmcıları tarafından da
benimsenerek kullanılmış olması sebebiyle oldukça yaygın bir etkiye sahip olan imkân delili
hakkında modern dönemde yapılan pek çok çalışmanın odak noktasını, bunun ontolojik bir
delil mi, yoksa kozmolojik bir delil mi olduğunu tespit gayretinin oluşturduğu görülmektedir.
İbn Sînâ’nın eserleri içinde imkân kavramının merkezinde yer alan bir zorunlu varlık
ispatına ilk defa el-Mebde’ ve’l-me‘âd’da rastlamaktayız. Eserin 15-19. fasıllarında yer alan
ispat ameliyesi, İbn Sînâ’nın olgunluk dönemi eserlerinden sayılan en-Necât’ta da neredeyse
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aynı şekliyle tekrarlanmaktadır. Delilin yapısını aktarmadan önce işaret edilmesi gereken bir
husus, İbn Sînâ’nın zorunlu varlığı ispat bahsini el-Mebde’ ve’l-me‘âd’ın zorunlu varlıkmümkün varlık ayırımına dair ilk dört faslından hemen sonra ele almak yerine, 5-15. fasıllar
arasında zorunlu varlığın tekliğine, sırf iyi ve sırf gerçek oluşuna, âşık ve maşûk olup kendi
özünü ve şeyleri aklettiğine ve nihayet birliğinin ilim, kudret ve hayat sıfatlarıyla ilişkisine
dair meseleleri ele aldıktan sonra zorunlu varlığın ispatına geçmesidir. Delilin en-Necât’taki
yeri de bazı küçük değişiklikler dışında el-Mebde’ ve’l-me‘âd’daki sıralamayla uyum içinde
olup, en-Necât’taki tek farklılık, zorunlu varlık-mümkün varlık ayırımıyla zorunlu varlığın
ispatı bahsi arasında sadece zorunlu varlığın birliğine dair konulara yer verilmiş olmasıdır.
İbn Sînâ’nın imkân kavramı çerçevesinde zorunlu varlığın ispatına dair ortaya
koyduğu iki öncülden oluşan delil, bir ön kabulle başlamaktadır: “Hiç şüphe yok ki burada bir
varlık sözkonusudur (lâ şekke enne hünâ vücûden).” Cümledeki “burada (hünâ)” kelimesi, İbn
Sînâ’nın delilini inşa ederken hareket noktasının aklî kabuller yerine zihin dışı dünya olduğu
yorumunu destekleyen bir durum arz etmektedir. Ancak onun, eş-Şifâ: el-İlâhiyyât’ta zorunlu
ve şey ile birlikte var’ı (mevcûd) da aklın önsel kavramları olarak nitelediği göz önüne
alınacak olursa, burada kastedilenin zihin dışı dünya yerine “ortada bir varlık kavramı
bulunmaktadır” şeklindeki bir yorumla, aklî bir kabul olduğu da düşünülebilir ki, delilin İbn
Sînâ tarafından ortaya konuluşu sırasında hiçbir şekilde fizikî dünyaya atıfta bulunulmaması
da bu ihtimali güçlendirmektedir.
Temelini sebeplik ilkesinin oluşturduğu delilde, sebeplerin gerek çizgisel gerekse
dairesel olarak sonsuz sayıda olmalarının imkânsızlığı ilkesinin de öncül olarak önemli bir
işlevinin olduğu görülmektedir. İbn Sînâ’ya göre (yukarıda değinilen yorum farklılıkları
dikkate alındığında) ister dış dünyada bir varlığın bulunduğu, isterse aklî olarak bir varlık
kavramına sahip olduğumuz konusunda bir şüphe olmadığına göre bu varlık hakkında
verebileceğimiz iki hüküm bulunmaktadır: (i) Zorunlu varlıktır. (ii) Mümkün varlıktır. Birinci
seçeneğin kabulü zaten arananı bize verdiğinden üzerinde durmayı gerektirmemektedir.
Ancak bu varlık şayet mümkünse -ki öyle olduğunda İbn Sînâ’nın bir şüphesi
bulunmamaktadır- o takdirde ispat, mümkünün varlığının nihayetinde zorunlu bir varlığa
gelip dayanması gerektiği noktasına odaklanmak durumundadır. Mümkünün varlığının
nihayetinde bir zorunlu varlığa dayanmasını ispat etmek için İbn Sînâ iki öncül (mukaddeme)
ortaya koymaktadır:
Öncül 1: “Her bir mümkün varlığın tek bir zaman içinde sonsuz sayıda mümkün
sebebinin olması mümkün değildir.” İbn Sînâ’nın bu öncülün ispatı sadedinde kullandığı akıl
yürütme şu şekildedir:
Mümkün varlıkların tümü ya (i) birlikte vardırlar ya da (ii) birlikte var değildirler.
Eğer birlikte var değillerse o takdirde sonsuz olanın tek bir zaman diliminde mevcudiyetinden
söz edilemez, bunun yerine sonsuz olan, bir başka mümkün varlıktan ya öncedir ya da
sonradır. Şayet mümkün varlıkların hepsi bir arada bulunuyor ve içlerinde bir zorunlu varlık
yoksa bu mümkün varlıklar bütünü olduğu haliyle ya (i) özü itibariyle zorunlu ya da (ii) özü
itibariyle mümkün varlıktır. Eğer bütün; zorunlu varlık, ancak bütünü oluşturan her bir unsur
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mümkün varlık ise bu durumda zorunlu varlığın yani burada sözü edilen “bütün”ün varlığının
mümkün varlıklara bağlı olması sözkonusu olur ki bu imkânsızdır. Şayet mümkün varlıklar
bütünü özü itibariyle mümkün ise o takdirde bu bütün kendisine varlık verecek bir varlığa
muhtaç olur ki bu varlık da ya (i) bütün dışındandır ya da (ii) bütünün bir parçasıdır. Eğer
bütüne dâhil ise ya (i) bütünü oluşturan her bir unsur zorunlu varlıktır -halbuki, mümkün
varlıklardan oluşan bir bütün hakkında konuşmaktayız- ya da (ii) bütünü oluşturan unsurların
her biri mümkün varlıktır. İlk ihtimalin imkânsızlığı karşısında son seçenek kabul edildiğinde
bu varlık hem mümkün varlıklar bütününün hem de bu bütünün bir parçası olarak kendi
varlığının sebebi olacaktır. Ne var ki, kendi varlığı açısından yeterli olan sadece zorunlu
varlıktır, ancak ele aldığımız seçenek onun mümkün varlık olması üzerine kurulmuştur ki, bu
durum bir çelişkiden başka bir şey değildir. Geriye mümkün varlıklar bütününe varlık verenin
bu bütünün dışında bulunması şıkkı kalmaktadır. Varlık veren bu sebebin mümkün varlık
olması sözkonusu değildir, çünkü bütün mümkün varlıklar, üzerinde konuştuğumuz bütüne
dâhildir. Dolayısıyla mümkün varlıklar bütününe varlık veren sebep bu bütünün dışında
(bütüne aşkın) ve özü itibariyle zorunlu varlık olmak durumundadır. Mümkün varlıklar
nihayetinde zorunlu varlık olan bir sebebe dayanmakta olup her bir mümkünün beraberinde
sonsuz sayıda mümkün sebebin bulunmasının imkânsızlığı bu şekilde ispatlanmış olmaktadır.
Öncül 2: “Sonlu sayıda mümkün varlığın daire şeklinde birbirlerinin sebebi olduğunun
düşünülmesi de imkânsızdır.” Bu öncülün imkânsızlığını göstermeye çalıştığı şey, mesela a, b
ve c şeklinde üç mümkün varlıktan a’nın b’nin varlık sebebi, b’nin c’nin varlık sebebi ve
c’nin de a’nın varlık sebebi olması şeklinde sonlu sayıda varlığın tek bir zaman diliminde
birbirinin sebebi olmasıdır.
İbn Sînâ bu öncülün, birincisi Öncül 1’in ispatına, diğeri ise sadece bu öncüle özgü
olmak üzere iki şekilde ispatlanabileceğini belirtmektedir. Öncül 1’in ispatını bir daha
tekrarlamasa da İbn Sînâ’nın Öncül 2’ye bunu şu şekilde uyguladığı düşünülebilir: Daireyi
oluşturan her bir varlık sebepli ve özü itibariyle mümkün varlık olmak durumundadır. Bir
bütün olarak düşünüldüğünde ise daire yine mümkün varlıktır ve onu var kılacak bir zorunlu
varlığa muhtaçtır. Dolayısıyla daireyi oluşturan sonlu sayıdaki her bir mümkün varlığın ilâ
nihâye birbirinin sebebi olması imkânsızdır.
Öncül 2’nin imkânsızlığını göstermek üzere İbn Sînâ tarafından ortaya konulan ikinci
ispat şekli ise şöyledir: Yukarıda verilen örnek uyarınca mümkün varlıkların bir zamanda
daire şeklinde birbirlerinin sebebi olduğu var sayıldığında a, c’nin uzak sebebi, c de a’nın
yakın sebebi ve dolayısıyla a’nın hem kendisinin uzak sebebi hem de uzak etkisi/sebeplisi
olması gerekmektedir ki, her iki seçenek de İbn Sînâ açısından imkânsızdır. Diğer yandan
aynı dizide a’nın varlığı, kendisinden sonra varlığa gelecek olan bir başkasına yani c’ye bağlı
olacaktır ki, “Varlığı kendisinden öz olarak sonra gelecek bir şeye bağlı olan bir şeyin varlığa
çıkması imkânsızdır” ilkesine göre böyle bir şey sözkonusu değildir.
Mümkün varlıkların gerek sonsuz sayıda ve çizgi halinde gerekse sonlu sayıda ve
dairevî olarak birbirlerinin sebebi olmalarının imkânsızlığını sözkonusu iki öncül vasıtasıyla
ispat eden İbn Sînâ, bundan sonra sebeplilik kavramı çerçevesinde zorunlu varlığın ispatı
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konusuna yoğunlaşmaktadır. İbn Sînâ sebeplilik kavramını kullanımı sırasında iki tür sebep
arasında da ayırım yapmaktadır: (i) varlığa getiren sebep (illetün li-hudûsihî) ve (ii) varlığını
sürdüren sebep (illetün li-sebâtihî).
Ona göre var olanların mümkün olduğu kabul edildikten sonra zorunlu bir varlığın
mevcudiyetini kanıtlamak için şu seçenekler üzerinde düşünmemiz gerekmektedir: Mümkün
varlıklar bu özelliklerini korumakla birlikte ya (i) sonradan varlığa gelmişlerdir ya da (ii)
sonradan varlığa gelmemişlerdir. Eğer sonradan varlığa gelmemişlerse varlıklarını
sürdürmeleri ya (i) bir sebepten ya da (ii) kendi özlerinden kaynaklanmaktadır. Şayet kendi
özünden kaynaklanıyorsa, bu durumda zorunlu varlık olacaktır ki, bu bir çelişkidir. Eğer
varlığını sürdürmesi bir sebepten kaynaklanıyorsa, sebebi hiç şüphesiz bu varlıkla birlikte
bulunacaktır ve bu sebepler zincirinin gerek Öncül 1, gerekse Öncül 2’de ispat edildiği üzere
sonsuza kadar bu şekilde sürmesi imkânsızdır. Dolayısıyla mümkün varlıklar içinden
zamansal olarak sonradan varlığa gelmeyenler (gayru hâdis), yani ay-üstü âlemdeki
varlıkların, varlıklarını sürdürmeleri bir sebebe bağlıdır ve bu sebepler zinciri zorunlu bir
varlıkta son bulmak mecburiyetindedir.
Zamansal olarak sonradan varlığa gelen mümkün varlıklara gelince, her sonradan
varlığa gelenin varlığa getirici bir sebebi bulunduğundan ya (i) sonradan varlığa gelişiyle
birlikte ortadan kalkıp varlığını sürdüremeyecek, ya (ii) sonradan varlığa gelmesinin ardından
bir zaman aralığı olmaksızın ortadan kalkacak ya da (iii) sonradan varlığa gelişinin ardından
varlığını sürdürecektir. Birinci seçeneğin imkânsızlığı oldukça açıktır, zira bu şık kabul
edildiği takdirde varlığa getirici sebebin bir işlevinden söz etmek mümkün olmayacaktır. İbn
Sînâ’ya göre ikinci seçenek de imkânsızdır. O, bu görüşünü “An’lar birbirini takip etmez”
şeklindeki prensibine dayandırmaktadır. Farklı sayıdaki şeylerin, harekette olduğu gibi, birbiri
peşi sıra kesintili bir şekilde varlığa çıkmaları an’ların birbirini takip etmelerini
gerektirmektedir ki, İbn Sînâ bunun fizik biliminde geçersizliğinin ispat edildiğini
belirtmektedir. Bu durumda geriye, sonradan varlığa gelen mümkün varlıkların varlığa
gelişlerinden sonra da varlıklarını sürdürmelerine dair üçüncü şık kalmaktadır. İbn Sînâ’ya
göre sonradan varlığa gelen varlıklar hem varlıkları hem de varlıklarının devamı açısından
birer sebebe muhtaçtırlar. Bu iki sebep türü tek bir şeyde bulunabileceği gibi iki ayrı sebep
olarak da bulunabilmektedir. İbn Sînâ’nın verdiği örneği takip edersek suya şekil veren kap
hem bu şekli varlığa getiren hem de onun varlığını sürdüren sebep konumunda iken, bir
heykeli varlığa getiren sebep heykeltraş, onun varlığını sürdüren sebep ise kullanılan
malzemenin kuruluğudur. Bu sebeplerin gerek çizgi gerekse daire şeklinde sonsuza kadar
gitmesinin imkânsızlığı daha önce ispat edildiğinden netice olarak İbn Sînâ, sonradan varlığa
gelen mümkün varlıkların hem varlığa getirici hem de varlığını sürdürücü sebepleri açısından
da özü itibariyle zorunlu bir varlıkta son bulmalarının zorunluluğu hükmüne ulaşmaktadır.
Ancak İbn Sînâ’ya göre bu ispat şekli bütün mümkün varlıklar için sözkonusu olsa da,
ay-altı âlemdeki çokluk, ispatın anlaşılmasını biraz zorlaştırmaktadır. Halbuki her türün tek
bir fertten oluştuğu ay-üstü âlem -İbn Sînâ bunu “sonradan var olmadığı farz edilen mümkün
varlıklar (mümkünâtü’l-vücûd elletî lâ tüfradu hâdiseten)” olarak nitelemektedir- açısından
bakıldığında sebeplilik kavramından hareket eden bu ispat daha belirgin ve açık-seçik hale
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gelecektir. Bu haliyle delil, özü itibariyle mümkün varlığın tahlilinden hareket etmekte ve bu
şekliyle mümkün varlığın bilfiil varlığa çıkması kadar bilfiil varlığını sürdürmesinin de bir
sebebe
muhtaç
olduğu
fikrini
temel
almaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, İbn Sînâ’nın varlığın önselliği ile varlık-mahiyet ve zorunlu-mümkün
ayırımları üzerinde durulmuş ve zorunlu varlığı ispat yöntemi hakkında bilgi sahibi
olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1. İbn Sînâ insan aklında önsel olarak şekillenen üç kavram olduğunu belirtmektedir:
Mevcut, şey ve ……
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a) İmkânsız
b) Mümkün
c) Zorunlu
d) Yok
e) Sonradanlık

2. İbn Sînâ zorunlu, mümkün ve imkânsızı önsel birer kavram olarak telakki etmekte
ve bu kavramların …… ve …… olmadığı için tanımlanamayacağını belirtmektedir.
Yukarıdaki boşlukları doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a) Cins – Tür
b) Tür – Fasıl
c) Cins – Araz
d) Cevher – Cins
e) Cins – Fasıl

3. Bir şeyin varlığının soyut olarak kavram düzeyinde akılla idrâk edilmesi durumunda
o şeyin akıl dışında duyularla kavranabilen bir varlığından söz edilip edilemeyeceği sorusu
aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisini ortaya çıkarmaktadır?
a) Varlık – Zaman
b) Varlık – Mahiyet
c) Zorunluluk – İmkân
d) Mahiyet – Nelik
49

e) Zaman – Mekân

4. İbn Sînâ’ya göre mahiyetin varlığı öncelemesi …… anlamda değil, …… plandadır.
Yukarıdaki boşlukları doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a) Ontolojik – Aksiyolojik
b) Aksiyolojik - Epistemolojik
c) Epistemolojik - Ontolojik
d) Ontolojik – Zihnî
e) Zihnî - Epistemolojik

5. İbn Sînâ’ya göre bir şeyin dış dünyadaki somut varlığı, o şeyin …… ilgili
bilgimizden öncedir.
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a) Varlığıyla
b) Cinsiyle
c) Türüyle
d) Mahiyetiyle
e) Zamanıyla

Cevaplar
1)c, 2)e, 3)b, 4)d, 5)d
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4. İBN SÎNÂ FELSEFESİNDE ZORUNLU VARLIK-ÂLEM İLİŞKİSİNİN
TEMELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Zorunlu Varlık’ın Sırf İyi Oluşu
4.2. Zorunlu Varlık’ın Cömertliği
4.3. Zorunlu Varlık’ın İnayeti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Zorunlu Varlık’ın yetkinlik ve iyiliği arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
2) Zorunlu Varlık’ın hem akıl hem âkil hem de makul oluşu ne anlama gelmektedir?
3) Zorunlu Varlık’ın inayeti ile âlemin mükemmelliği arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Zorunlu Varlığın âlemle Okuyarak
ilişkisinin
boyutları
hakkında bilgi sahibi olmak.

elde
veya

Zorunlu Varlığın iyiliği ve Okuyarak
cömertliği ile âlemin varlığı
arasındaki ilişki öğrenmek
Zorunlu Varlığın inayetinin Okuyarak
âleme yansımaları hakkında
bilgi sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar

 Cömertlik
 İnayet
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Giriş
Bu bölümde Zorunlu Varlık’ın üç temel niteliği (iyilik, cömertlik ve inayet)
çerçevesinde Zorunlu Varlık’ın âlemle ilişkisi üzerinde durulacaktır.
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4.1. Zorunlu Varlık’ın Sırf İyi Oluşu
Eflâtun ve Plotinus’un sistemlerinde gördüğümüz Tanrı’nın sırf iyi ya da iyiliğin
zirvesinde oluşu, Fârâbî gibi İbn Sînâ’nın da Tanrı tasavvurunun önemli bir yönünü
oluşturmaktadır. Gerek Eflâtun ve gerekse Plotinus, “iyi olana yakışan iyiyi yapmaktır”
şeklinde ifade edebileceğimiz bir ilke çerçevesinde Tanrı’nın iyi oluşunu, âlemin iyiliğinin
sebebi olarak kabul etmişlerdir. Âlemin mükemmelliğine ilişkin düşünceleri incelendiğinde
İbn Sînâ’nın da Tanrı’nın tam ve yetkin olduğu düşüncesi yanında O’nun sırf iyi (hayrun
mahz) oluşu üzerinde önemle durduğu görülmektedir.
Özü itibariyle zorunlu olan Tanrı’nın İbn Sînâ’ya göre varlığı tamdır. Tanrı’nın
varlığının tam olması, varlığından ya da varlığına ait yetkinliklerden hiçbirisinin eksik
olmaması anlamındadır. Tanrı’nın varlığına ait herhangi bir şeyin, O’nun dışında başka bir
şeyde bulunması mümkün değildir. Halbuki buna mukabil insan, varlığına ait yetkinliklerden
çoğuna sahip olmadığı gibi, “insanlık” sıfatı da sadece tek bir insana ait değildir. Dolayısıyla
zorunlu varlık tam olmak bir yana, tam olmanın da ötesindedir. Zira hem varlığı sadece
kendisine aittir hem de diğer bütün varlıkların kendisinden taştığı ilkedir. Buradan hareketle
İbn Sînâ’ya göre zorunlu varlığın fiil alanına çıkmamış, bekleme halinde ne bir varlığı, ne
iradesi, ne tabiatı, ne ilmi, ne de herhangi bir sıfatı bulunmaktadır.
Zorunlu varlık tam oluşunun yanında gerçek yetkinliğin (kemâl) de ta kendisidir. Bu,
aslında yetkinlikte O’nunla kıyaslanacak başka bir varlığın bulunmadığı, dolayısıyla
yetkinliğin zirvesinde olduğu anlamına gelmektedir. Bu noktada İbn Sînâ yetkinlik ile iyilik
arasında da bir ilişki kurmaktadır. Filozofa göre zorunlu varlığın gerçek yetkin olması, O’nun
iyi oluşunu yani eksiklik ve kötülüğün başlıca sebebi olan imkân ve kuvvenin O’nda
bulunmayışını ifade etmektedir. Bu anlamda O, her türlü yetkinliğin de ilkesi konumundadır.
Tam ve yetkinliğin zirvesinde olan Tanrı İbn Sînâ’ya göre aynı zamanda hayr-ı mahz
yani sırf iyidir. Tanrı’nın sırf iyi oluşuna dair açıklamaları, filozofun, iyilik yanında kötülük
hakkındaki düşüncelerini belirlemede de bize önemli ipuçları vermektedir. Bu bağlamda
filozofa göre iyi, “her şeyin arzuladığı”dır. Tariften hareketle söz konusu arzulanan şeyin yani
iyinin ne olabileceğini araştıran İbn Sînâ, bunun varlık ya da varlıkta yetkinlik olması
gerektiği sonucuna ulaşmaktadır. Çünkü yokluk, arzulanan bir şey olmadığından ve yokluğu
varlık veya varlıkta yetkinlik takip ettiğinden gerçekte arzulanan şey varlıktır ve varlık bir
anlamda sırf iyi ve sırf yetkinliktir. Varlık-iyilik arasındaki bu birebir ilişki diğer yandan
kötülüğün bir varlığa sahip olmadığı anlamına da gelmektedir. Bu durumda ise kötülük, ya bir
cevherin yokluğu ya da cevhere ait uygun (salâh) bir durumun yokluğunu ifade etmektedir.
Neticede İbn Sînâ’ya göre varlık iyilik, varlığın yetkinliği de varlığın iyiliğidir.
Tanrı’nın sıfatlarını olumsuzlama (selb) ve diğer varlıklarla ilişkisi (izâfet) şeklinde iki
yönden değerlendiren İbn Sînâ, zorunlu varlığın “sırf iyi” oluşunu da bu açıdan ele
almaktadır. Buna göre olumsuzlama açısından iyi sıfatı Tanrı’nın her türlü bilkuvvelik ve
eksiklikten uzak oluşunu ifade ederken, diğer varlıklarla ilişkisi açısından ise Tanrı’nın her
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türlü yetkinlik ve düzenin ilkesi olması, her şeye iyiliğini vermesi anlamına gelmektedir. Bu
son anlamıyla sırf iyi olan Tanrı, âlemi bir düzen ve yetkinlikte varlığa getirmiştir. Aksi bir
durumun olması, O’nun sırf iyi oluşuyla tezat teşkil edeceğinden, bütünüyle âlemi “iyi”
olarak nitelemek İbn Sînâ için bir gerekliliktir.

4.2. Zorunlu Varlık’ın Cömertliği
İbn Sînâ’ya göre genel olarak cömertlik (cûd), “herhangi bir karşılık almaksızın
gerekli bir şeyi vermektir.” Bu tarifte, bir kimsenin cömert olarak nitelenebilmesi için gerekli
olan üç kriter ön plana çıkmaktadır. Buna göre, cömertlikte öncelikle “verme” (ifâde) fiili söz
konusudur. İkinci olarak, cömertlikle nitelenen kimsenin verdiği şeyin, karşı tarafın ihtiyaç
duyduğu, arzuladığı bir şey olması gerekir. İbn Sînâ’nın verdiği örneği esas alırsak, ihtiyacı
olmayan birisine bir bıçak vermek, cömertlik değildir. Üçüncü husus ise, bu fiilin herhangi bir
karşılık için yapılmamasıdır. Zira karşılığında bir şey almak için başkasına bir şey veren
kimse cömert değil, tâcirdir.
İbn Sînâ bu noktada, “karşılık” (ivaz) kelimesinin kapsamı üzerinde de ayrıntılı bir
şekilde durmaktadır. Filozofa göre insanlar, sadece maddî şeyleri “karşılık” kapsamında
değerlendirmektedirler. Halbuki övgü ve teşekküre lâyık görülmek veya kınanmaktan ve
yerilmekten kurtulma gibi şeyler de bir tür karşılıktır. Dolayısıyla şeref kazanmak, övülmek
ya da yaptığıyla güzel görülmek için başkasına bir şey veren kimse cömert değil, satıcıdır yani
bir anlamda alış veriş yapmaktadır. Bu durumda gerçek cömertlik, “kendi özünden ya da
sıfatlarından bir yetkinliği, maddî-manevî herhangi bir karşılık beklemeksizin başkasına
vermektir.” Tanrı söz konusu olduğunda ise cömertlik, “O’nun herhangi bir karşılık
beklemeden, hiçbir amaç (garaz) ve kasdı olmaksızın varlık vermesidir.” Tanrı hakkında gâye
ve amaçtan bahsedilemeyeceği iddiası, bu tarifte özellikle dikkat çekmekte ve İbn Sînâ da bu
hususu müstakil olarak ele alıp incelemektedir.
Amacın, sadece eksik (nâkıs) varlıklar için söz konusu olabileceğini başlangıçta
belirten İbn Sînâ, bu ön kabulden hareketle Tanrı’nın amacının olamayacağını açıklamaya
çalışmaktadır. Filozofa göre amaçla ilgili olarak dört ihtimal bulunmaktadır. Amaç ya
Tanrı’nın doğrudan zâtına, ya zâtına ilişkin yararlara, ya zâtı dışında başka bir şeye, ya da
zâtıyla ilgili yararlar dışındaki bir şeye dönük olarak meydana gelmektedir. Bir, iki ve
dördüncü durumlarda amaç, bir şekilde zâtına döndüğü için bu, O’nun varlık veya
yetkinliğinde bir eksiklik meydana getireceğinden Tanrı hakkında bu anlamda amaçtan söz
etmek mümkün değildir. Geriye üçüncü durum, yani amacın, Tanrı’nın zâtı dışındaki bir şeyle
ilgili oluşu kalmaktadır. İbn Sînâ’ya göre Tanrı’nın zâtından başkasına yönelik olarak bu
amacın çıkması ile çıkmaması aynı mesâbededir, aralarında herhangi bir fark yoktur. Tabii ki
bu, Tanrı açısından böyledir. Yani, Tanrı’nın kendisinden iyilik sâdır olduğundaki durumu ile
bu iyiliğin sâdır olmadığı zamanki durumu aynıdır. Binaenaleyh iyiliğin sudûru, Tanrı’nın
daha iyi, daha güzel, övgüye daha lâyık olmasını gerektirmediği, kısacası O’na herhangi bir
artı değer katmadığı gibi, iyiliğin sâdır olmaması da O’nda bir eksiklik doğurmamaktadır.
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İyiliğin Tanrı’dan sudûr etmemesinin, O’nun daha iyi ve güzeli terketmesi demek olmadığı
göz önüne alınırsa, O’nu fiile sevkeden herhangi bir sebebin ya da tercih ettirici bir faktörün
bulunmadığı da açığa çıkmış olur.
Tanrı’nın, fiillerinde bir gâye ve amaç gözetmesi, O’nda iki açıdan eksikliği
çağrıştıracaktır. Öncelikle, fiilinde bir gâyenin varlığını amaçlaması, Tanrı’nın o gâyenin
varlığıyla yetkinliğe ulaşması anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, bu durumda Tanrı’nın fâil
oluşu, o gâyenin mâhiyetiyle gerçekleşmiş olacak ve zâtı açısından fâilliğinde bir eksiklik
meydana getirecektir.
Buna rağmen İbn Sînâ’ya göre Tanrı’nın kendisi dışında herhangi bir şeyi amaç ve
gâye edinmesi mümkün değilse de varlık vermedeki cömertliği aynı zamanda O’nun gâyesini
(el-gâyetü’l-ilâhiyye) oluşturmaktadır. Ancak buradaki gâye, belirttiğimiz gibi başka bir şey
için değil, sadece kendisi içindir.
Cömertlik sıfatı bağlamında Tanrı aynı zamanda kelimenin tam anlamıyla ganî yani
kimseye muhtaç olmayan bir varlıktır. Tanrı’nın başkasına muhtaç olmamasında diğer
varlıklarda bulunmayan üç özellik vardır: a) Zâtı açısından başkasına bağlı değildir. b) Diğer
varlıklarla ilişkisini ifade etmeyen şekil ve güzellik gibi sıfatlarında kimseye bağlı değildir. c)
Diğer varlıklarla ilişkisini gösteren ilim-âlim oluş, kudret-kâdir oluş gibi sıfatlarda da kimseye
bağlı ve muhtaç değildir. Dolayısıyla O hiçbir şeye muhtaç olmamakla beraber her şey O’na
muhtaçtır ve bu anlamda O, melik yani hükümrandır. Zira gerçek melik, hiçbir şeyin
kendisinden müstağnî kalamadığı, her şeyin varlığının kendisinden kaynaklandığı gerçek
ganîdir.

4.3. Zorunlu Varlık’ın İnayeti
İbn Sînâ, eş-Şifâ/el-İlâhiyyât’ın dokuzuncu makalesinin “İnâyet ve Kötülüğün İlâhî
Kazâya Girişinin Açıklanmasına Dair” başlıklı altıncı faslında inâyeti şöyle tarif etmektedir:
“İnâyet; İlk’in (Tanrı), zâtı itibariyle varlığın iyilik düzeni (nizâmu’l-hayr) içindeki
durumunu bilmesi, imkân nisbetinde (bi hasebi’l-imkân) zâtının iyilik (hayır) ve yetkinliğin
(kemâl) sebebi ve belirtildiği şekilde ondan hoşnut (râzı) olmasıdır. Böylece O, imkânın
elverdiği en son seviyede (ale’l-vechi’l-eblaği fi’l-imkân) iyilik düzenini akleder; düzen ve
iyilik olarak aklettiği şey, O’ndan imkân ölçüsünde (bi hasebi’l-imkân) düzeni en iyi ve en
kusursuz şekilde gerçekleştirecek tarzda feyz eder. İşte inâyetin anlamı budur.”
Yukarıdaki tarifte, inâyetle Tanrı’nın bilgisi arasında doğrudan bir ilişki kurulduğu
görülmektedir. Bilindiği gibi, İslam filozoflarının sıfatlar konusundaki genel yaklaşımı,
Tanrı’nın tekliği ilkesini zedeler endişesiyle zât-sıfat ayrımı yapmamak ve önceliği selbî
sıfatlara verip, Tanrı’nın âlemle ilişkisini ifade eden sıfatları ilim sıfatına indirgemek
şeklindedir. Özellikle Fârâbî ve İbn Sînâ için ilim sıfatının böylesine merkezî bir konumda
olmasının diğer bir sebebi de, bu filozofların ilim sıfatını sudûr yani yaratmayla özdeşleştirip,
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bir anlamda “bilme yaratmadır” şeklindeki bir ilkeden hareketle âlemin varlığa gelişini
açıklamaya çalışmalarıdır. İnâyetin, âlemin olabilecek en iyi şekilde Tanrı tarafından varlığa
getirilmesi anlamına geldiği dikkate alındığında, inâyet ile ilim sıfatı arasında İbn Sînâ
tarafından kurulan bağlantının, kendi sistemi bakımından yerinde ve anlamlı olduğu
görülecektir. Bu sebeple, inâyetin mâhiyet ve kapsamını irdelemeden önce, ana hatlarıyla da
olsa İbn Sînâ’nın ilim sıfatına yüklediği anlamlar üzerinde durmamız gerekmektedir.
İbn Sînâ, her açıdan varlığı zorunlu ve tek olan Tanrı’nın bilgisini ispat etmeye, Aristo
ve Fârâbî gibi, O’nun “akıl” oluşundan başlamaktadır. Özü itibariyle zorunlu varlık olan
Tanrı, her açıdan madde ve ilişiklerinden (levâhik) uzak ve soyutlanmış olduğundan, “akıl”
olarak nitelenmeye en lâyık olan varlıktır. Çünkü İbn Sînâ’ya göre bir şeyin akledilmesinin
önündeki en büyük engel, o şeyin varlığı değil, maddeyle olan ilişkisidir. Böyle bir engel, özü
itibariyle akıl olan zorunlu varlık için geçerli olmadığından O, aynı zamanda “akledilen
(ma‘kûl)” ve maddeden soyutlanmış her mâhiyet gibi “akleden (âkil)”dir de:
“Özü itibariyle madde ve ilişiklerinden (‘avârız) soyutlanmış her şey, özü bakımından
akledilendir (ma‘kûl). Zorunlu varlık olan İlk, madde ve maddenin ilişiklerinden soyutlanmış
olduğu için soyutlanmış bir mâhiyet olarak akıldır. O, soyutlanmış mâhiyetinin özü için
olması dolayısıyla özü itibariyle akledilen; soyutlanmış bir mâhiyetin özüne ait olması
sebebiyle de özünü akledendir.”
Tanrı’nın, akıl-âkil-ma‘kûl ya da başka bir deyişle ilim-âlim-ma‘lûm oluşunun, O’nda
herhangi bir çokluğa yol açmayacağını ısrarla belirten İbn Sînâ, Aristo’yu takip ederek her üç
sıfatın da, zorunlu varlığın zâtıyla özdeş olduğunu ifade etmektedir. Tanrı’nın bilgisine dair
ileri sürdüğü bu nitelikler, sadece kendisini bilen âtıl ve pasif bir Tanrı tasavvurunu çağrıştırsa
da İbn Sînâ, bu noktada Aristo’dan ayrılarak, zorunlu varlığın kendisi hakkındaki bilgisinin
hem eşyanın varlığa geliş sebebi olduğunu hem de bu şekilde bütün mevcûdâtı bir çırpıda
bildiğini ispatlamaya çabalamaktadır:
O, zâtını ve zâtının gerektirdiği şeyi akleder; zâtı dolayısıyla bütün varlıkta iyiliğin
meydana geliş şeklini de bilir. Akledilir sûretini, katındaki akledilir düzene göre mevcûdâtın
sûreti izler. Ancak bu olay, ışığın ışık vereni, ısının sıcak olanı takibi gibi bir takip değildir.
Aksine O, varlıktaki iyilik düzeninin nasıl olduğunu ve bu düzenin kendisinden varlığa
geldiğini bilir. Aynı zamanda bu bilgisinden varlığın, iyilik ve düzen olarak aklettiği tertibe
göre feyz ettiğini de (taşıp yayılarak varlık kazandığını) bilmektedir.
İnâyete dair tariflerde karşılaştığımız temel bazı kavramları da ihtiva eden bu ifadeler,
bir yandan mevcûdâtın varlığa geliş sebebi olarak Tanrı’nın kendi zâtı hakkındaki bilgisini
ortaya koyarken, diğer yandan filozofun, Tanrı’nın kendisi kadar mevcûdâtı da bildiğine dair
görüşleri için bir zemin teşkil etmektedir.
İbn Sînâ’ya göre kendisini bilen herkesin, bunun ötesinde başkasını bilmemesi
mutlaka bir engelden kaynaklanmaktadır. Bu engel eğer kendisi ise bu durumda kendisini de
bilmemesi gerekmektedir. Şayet hâricî bir engel söz konusuysa bu engelin de ortadan
kaldırılması mümkündür. Dolayısıyla Tanrı’nın kendi dışındakileri bilmesi mümkün, hatta
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zorunludur ve O, bilgiye konu olan her şeyi bilmektedir. Çünkü her açıdan zorunlu ve tek olan
Tanrı, aynı zamanda bütün mevcûdâtın varlık sebebi ve ilkesi olduğundan, yerde ve gökte
hiçbir şey O’nun bilgisinin dışında değildir.
Bu noktada İbn Sînâ zorunlu varlığın kâinâta dair bilgisinin yine kâinâttan
kaynaklanmasının imkânsızlığı üzerinde önemle durmaktadır. Nitekim Tanrı’nın bilgisinin
kendi dışındaki varlıklardan kaynaklanması halinde, bilgiye konu olan şeylerin değişmesi,
O’nun zâtında da bir değişime yol açacak ve bir anlamda başka şeylerin O’nun üzerinde bir
etkisi söz konusu olacaktır. Bir başka ifadeyle Tanrı, sebepli varlık konumuna düşecektir.
Diğer taraftan zorunlu varlığın değişime uğrayan varlıkları da bu halleriyle zamansal olarak
yani bir var bir yok şeklinde bilmesi de O’nda bir değişime sebep olacaktır. Bütün bunları
Tanrı’nın zorunlu varlık vasfıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Öyleyse kendini ve
mevcûdâtı bilen, fakat mevcûdât hakkındaki bilgisi mevcûdâttan kaynaklanmayan Tanrı, bu
varlığı nasıl bilmektedir? Bu soruya verilecek cevap, aynı zamanda Tanrı’nın cüz’îlere dair
bilgisi meselesini de aydınlığa kavuşturacaktır. İbn Sînâ, Tanrı’nın genel olarak kâinât
hakkındaki bilgisini şöyle açıklamaktadır:
“O, zâtını ve zâtının bütün varlığın ilkesi olduğunu akledince, kendisinden ilk varlığa
gelenler ile onlardan (onlar aracılığıyla) varlığa gelen şeyleri de akleder. Var olan her şey,
açıkladığımız üzere bir açıdan O’nun sebebiyle zorunludur. Bu sebeplerin çatışması cüz’î
(tikel) şeylerin varlığa gelmesine yol açar. İlk (olan Tanrı) ise sebepleri ve onların uyumunu,
dolayısıyla zorunlu olarak bunların sebep olacağı şeyleri bilir. Çünkü O’nun, bunu bilip şunu
bilmemesi mümkün değildir. Dolayısıyla O, cüz’î şeyleri küllî olarak idrâk eder.”
Bu metinden yola çıkarak İbn Sînâ’nın zorunlu varlığın kâinâta dair bilgisini O’nun
zâtına nisbetle açıklamaya çalıştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca bu düşüncelerde
filozofun sebep-sebepli ilişkisine yaklaşımı da önemli bir rol oynamaktadır. Zira İbn Sînâ’ya
göre sebebi bilmek sebepliyi de bilmek anlamına geldiğinden, her var olanın varlığının ilkesi
ve mutlak imkân düzeyinden, başkasına kıyasla zorunlu varlık seviyesine yükselmelerinin
yegâne sebebi olan Tanrı’nın zâtını bilmesi, aynı zamanda kendisinden kaynaklanarak varlığa
gelen her şeyi bilmesi anlamına gelmektedir. O, oluş ve bozuluşa tâbi olmayan varlıkları
doğrudan ve olduğu gibi bilirken, oluş ve bozuluşa uğrayan, kısacası ay-altı âlemde bulunan
cüz’î varlıkları ise türleri açısından doğrudan, bu türler içindeki fertleri de dolaylı olarak
bilmektedir.
Filozofun bu yaklaşımının temelinde, Tanrı’nın zorunlu varlık oluşuna hiçbir şekilde
halel getirmeme endişesi yatmaktadır. Nitekim Tanrı’nın, oluş ve bozuluşu, kısacası değişime
uğrayan cüz’î varlıkları bu halleriyle bilmesi, O’nun zâtında bir değişimin varlığını akla
getirecektir. Tanrı’nın zâtında böyle bir değişim, cüz’î varlıkları zamana bağlı olarak bilmesi
durumunda da söz konusudur. Halbuki O’nun cüz’iyyâta dair bilgisi şimdi, geçmiş ve gelecek
türünden zaman birimlerinden bağımsız küllî bir bilgidir. Sonuç olarak Tanrı, her şeyi küllî
bir tarzda bilmekte, ancak bu, göklerde ve yerde cüz’î-küllî herhangi bir şeyin O’nun bilgisi
dışında olduğu anlamına gelmemektedir.
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İbn Sînâ, ayrıca Tanrı’nın diğer sıfatlarını ve bunlar içinde özellikle irade, kudret ve
hikmet gibi Tanrı-âlem ilişkisini belirleyen sıfatları da ilim sıfatına indirgemektedir. Mesela
filozofa göre irade, zorunlu varlığın maddeyle hiçbir ilişkisi olmadan bütün kâinâttaki iyilik
düzeninin ilkesi olması ve bunu akletmesi, kudret ise en yetkin şekilde iyilik düzenini
bilmesidir. Aynı şekilde hikmet de, Tanrı’nın öncelikle zâtını ve bu yoldan bütün mevcûdâtı
bilmesi anlamına gelmektedir.
Varlığı zorunlu ve bir, her var olanın ilkesi ve varlık sebebi olan Tanrı’nın kendi zâtını
bilmesi, zâtına âşık olması, İbn Sînâ sisteminde kâinâtın O’ndan sudûr ederek varlık
kazanmasına yol açmıştır. Varlığın sudûrunda Tanrı’nın kendi zâtından başka herhangi bir
şeyi amaçlaması, ondan bir yarar ya da fayda ummasının, O’nun zorunlu varlık oluşuyla
çeliştiği gayet açıktır. Bununla birlikte kâinâtın Tanrı’dan varlığa gelişinin O’nun bilgisi ve
rızası olmaksızın tabiî bir yolla gerçekleşmesi de mümkün değildir.
İbn Sînâ’ya göre fâilden sâdır olan şey ya doğrudan (bizzât) ya da dolaylı bir tarzda
(arazî) sâdır olur. Fâilden bizzât sâdır olan şey de ya tabiî ya da iradî olmak durumundadır.
Bilgiden kaynaklanan hiçbir fiilin, tabiî ve arazî olmadığı dikkate alındığında, bu tür bir fiilin
“iradî fiil” olarak nitelenmesi gerekmektedir. Fâilden çıkan, fâilin kendisinden çıktığını ve
kendisinin fâili olduğunu bildiği her fiil ise bilgiden kaynaklanmaktadır. İradî fiillerin de üç
ilkesi vardır: bilgi, zan ve hayal. Mühendis ve doktorun fiili bilgi temelli iradî fiile, tehlikeden
kaçınmak zan temelli iradî fiile, güzele benzeyen bir şeyi istemek ise hayal temelli iradî fiile
örnek olarak verilebilir. Zorunlu varlığın fiilinin zan ve hayale dayanması imkânsızdır, çünkü
bu tür fiiller bir amaca yöneliktir ve amaç, amaç sahibini etkilediğinden beraberinde bir
etkilenmeyi de getirmektedir. Elbette, zorunlu varlığın, böyle bir amacı olması durumunda
amaçtan etkilenmesi söz konusu olacaktır. Bu durum ise özü itibariyle, zorunlu varlık
niteliğiyle bağdaşmayacağından, O’nun iradesinin bilgi temelli bir irade olması kaçınılmazdır.
İbn Sînâ bu noktada insan iradesi ile Tanrı’nın iradesi arasında da bazı mukayeseler
yapmaktadır. Buna göre biz, bir şeyi irade ettiğimizde ilk olarak o şeyi zan, hayal veya bilgi
temelli olarak tasavvur ederiz. Tasavvur ettiğimiz şey, bizim için güzel ya da yararlı
olduğunda bu tasavvur ya da inancımızı o şeyi elde etme yönündeki arzumuz takip eder ve bu
arzu, kasları harekete geçirerek arzumuzu gerçekleştiririz. Buradan da anlaşıldığı üzere, bizim
fiillerimiz bir amaca yöneliktir. Halbuki zorunlu varlık tam, hatta bunun da ötesinde bir kemâl
sahibi olduğundan fiilinin amaçlı olması söz konusu bile değildir. Dolayısıyla Tanrı’nın
iradesi şu şekilde gerçekleşmektedir: O, bir şeyin iyi ve güzel olduğunu, o şeyin değerli (fâzıl)
bir şekilde var olabilmesi için nasıl var olması gerektiğini ve bu şekildeki varlığının var
olmamaktan daha iyi olduğunu bilir ve bilginin ötesinde o şeyi var etmek için başka bir
iradeye ihtiyaç duymaz. Yani o şeyi bilmesi, onun var olması için yeter sebeptir. Mümkün
varlıklar hiyerarşisine ilişkin bilgisi, onların bu düzene göre var olmalarını gerektiren sebeptir.
Kâinâtın, zâtının gereği olarak O’ndan sudûru, aynı zamanda Tanrı’nın bundan hoşnut olduğu
anlamına da gelmektedir. Zira varlığın Tanrı’dan sudûru, zâtının gereği olduğu için zâtına
uygun olarak gerçekleşmektedir. Bunun yanında Tanrı, kendisinin fâil olduğunu da
bildiğinden, mevcûdât O’nun tarafından irade edilmiştir. Sonuçta eşya, Tanrı’nın âşık olunan
zâtının bir gereği olarak varlığa geldiğinden, O’nun hoşnutluğu zâtından kaynaklanmaktadır:
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“O, zâtını mahzâ akıl ve ilk ilke olarak akleder. Kendisinden varlığa gelen her şeyi de
kendisinin onların ilkesi olması açısından akleder. Zâtında varlığın kendisinden sudûrunu
engelleyecek ya da çirkin gösterecek hiçbir şey yoktur. O, kendi yetkinlik ve yüceliğinden
iyiliğin taşarak varlık kazanacağını bilir. Bu, O’nun âşık olunan zâtının ululuğunun bir
gereğidir. Kendisinden sudûr edeni bilen her varlık, daha önce de açıkladığımız gibi, herhangi
bir engel yoksa kendisinden varlığa gelen şeyden aynı zamanda hoşnuttur da. İlk (olan Tanrı)
da, bütün varlığın kendisinden taşmasından hoşnuttur. Ancak Gerçek İlk’in öncelikli ve
bizâtihî fiili, varlıktaki iyilik düzeninin ilkesi olan zâtını akletmesidir. O, varlıktaki iyilik
düzenini ve bunun nasıl olması gerektiğini akledendir. Bunu kuvveden fiile çıkan ya da bir
akledilenden başka bir akledilene intikal eden bir akılla gerçekleştirmemektedir. Çünkü zâtı,
belirttiğimiz gibi her türlü bilkuvvelikten münezzehtir. Binaenaleyh O, bunu tek bir akılla
akleder ve varlıktaki iyilik düzenini akledişi, bu düzenin nasıl mümkün olacağını ve ne
şekilde olursa akledişinin gerektirdiği tarzda kâinâtın en değerli şekilde var olacağını
akletmesini gerektirir. O’nun gerçekte aklettiği, bildiğin gibi, ilim, kudret ve iradedir.”
Filozofa göre, varlıktaki düzen ve yetkinliğin en güzel ve en mükemmel şekilde
oluşuna dair Tanrı’nın bilgisinden çıkan her fiil, aynı zamanda iradeyle de gerçekleşmiş
olmaktadır. Zorunlu varlığın bilgisi, en güzel düzende tam ve yetkin olarak en sağlam ve
sürekli bir şekilde devam eden bütün bir varlığın da sebebidir ve aslında irade de bu bilgiden
farklı bir şey değildir. İnâyetin anlamının da bu noktadan hareketle açığa kavuşacağını
belirten İbn Sînâ, iyiliği yaratıklardan bir kısmına verip diğerini dışarıda bırakma eğilim ve
amacını taşımamak şeklinde tarif ettiği inâyetin, bir başka açıdan ise Tanrı’nın bütün
varlıktaki iyilik düzenine dair değişmez tasavvuru olduğunu ifade etmektedir. Demek oluyor
ki, varlıkta görülen bu yetkinlikler, Tanrı’nın inâyet ve iradesinin eserleridir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Zorunlu Varlık’ın iyi ve cömert oluşu ile inayetinin, O’nun âlemin
varlığa gelişi ve varlığını sürdürüşüyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. “İyi olana yakışan iyiyi yapmaktır” sözü hangi filozofa aittir?
a) Aristoteles
b) Fârâbî
c) Eflâtun
d) Zenon
e) Kindî

2. İbn Sînâ’ya göre Özü İtibariyle Zorunlu Varlığın hiçbir şekilde imkân ve kuvve
barındırmaması O’nun hangi özelliğini ifade etmektedir?
a) Yetkinlik
b) Mutlaklık
c) Kudret sahibi olma
d) Bilgi sahibi olma
e) Adalet

3. İbn Sînâ aşağıdakilerden hangisinin “her şeyin arzuladığı” şey olduğunu
söylemektedir?
a) Ezelîlik
b) Mümkünlük
c) Zorunluluk
d) İyilik
e) Sonradanlık
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4. “Herhangi bir karşılık almaksızın gerekli bir şeyi vermek” İbn Sînâ göre
aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Hakîmlik
b) Cömertlik
c) Mutlaklık
d) Sebepsizlik
e) Ezelîlik

5. Özü İtibariyle Zorunlu Varlığın fiillerinde bir …… gözetmesi O’nda eksikliği
çağrıştırmaktadır.
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a) Belirlenmişliği
b) Kimseyi
c) Neden
d) Sebep
e) Gaye

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)d, 4)b, 5)e
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5. İBN SÎNÂ METAFİZİĞİ AÇISINDAN KÖTÜLÜK PROBLEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Kötülüğün Anlamı
Kötülüğün Kaynağı
Kötülük Türleri
Kötülük Probleminin Çözüm Yolları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sizce mutlak anlamda kötülüğün varlığından söz edilebilir mi?
2) Kötülük türlerini nasıl tasnif edersiniz?
3) Sizce kötülük karşısında iyiliğin varlığı ispat edilebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Genel
olarak
kötülük Okuyarak
probleminin
bağlamı
hakkında bilgi sahibi olmak.

elde
veya

Kötülüğün anlamı, kaynağı Okuyarak
ve türleri hakkında İbn
Sînâ’nın
yorumlarını
öğrenmek.
İbn
Sînâ’nın
kötülük Okuyarak
problemine
getirdiği
çözümler hakkında bilgi
sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar
 Tabii kötülük
 Metafizik kötülük
 Ahlakî kötülük
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Giriş
Zorunlu Varlık ile âlem arasındaki ilişkinin akla getirdiği en eski ve önemli
problemlerden biri kötülük problemidir. Bu bölümde İbn Sînâ açısından kötülüğün anlamı,
türleri,
kaynağı
ve
çözüm
yolları
incelenecektir..
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5.1. Kötülüğün Anlamı
Kötülüğün anlamı konusunda İbn Sînâ’nın eserlerinde üç ilişki ön plana çıkmaktadır:
Kötülük-yokluk, kötülük-imkân/kuvve ve kötülük-madde ilişkisi. Kötülüğün bu kavramlarla
bağlantısını tespit etmek, kötülüğün olduğu kadar iyiliğin de anlamının aydınlığa kavuşmasını
sağlayacaktır.
Kötülük-Yokluk İlişkisi
Daha önce Fârâbî’nin dikkat çektiği varlık-iyilik, yokluk-kötülük ilişkisi, İbn Sînâ’nın
da üzerinde önemle durduğu konular arasındadır. Hatırlanacağı gibi İbn Sînâ, Tanrı’nın sırf
iyi oluşunu ele alırken iyiyi “her şey tarafından arzulanan” olarak tarif etmiş ve bu arzulanan
şeyin varlık ya da varlıktaki yetkinlikten başka bir şey olamayacağına dikkat çekmişti. Varlık
ve varlıktaki yetkinlikle iyilik arasında kurulan bu sıkı bağın tabiî sonucu ise bir cevherin
yokluğu ya da cevhere ait uygun bir durumun (salâh) yokluğunun kötülük olarak
nitelendirilmesidir ki, bu durumda kötülük, iyiliğin yokluğu veya eksikliğini ifade etmektedir.
Kötülük-imkân/kuvve ilişkisinde de görüleceği gibi, İbn Sînâ’ya göre kendisi
hakkında bir cevherin yokluğu ya da cevhere ait uygun bir durumun yokluğundan
bahsedilemeyen, daima fiil halinde olan varlık yani Tanrı sırf iyi iken, yokluk ihtimali taşıyan
mümkün varlıklar yani Tanrı’dan başka bütün mevcûdât bir tür kötülük ihtiva etmektedir.
İlâhî emirle ilişkisi kesilen her varlığın yok olacağını belirten filozof, bunun aynı zamanda
kötülüğün de son sınırını teşkil ettiğini düşünmektedir.
Filozofa göre bizâtihî kötülük, yokluk anlamına gelmesine rağmen bu, kötülüğün
bütünüyle yokluğu kapsadığı şeklinde anlaşılmamalıdır. Kötülük, bir şeyin tür ve tabiatı için
gerekli olan sabit yetkinliklerin yokluğunu ifade etmektedir. Arazî kötülük ise yokluk ya da
hak edenin, lâyık olanın yetkinliğe ulaşmasını engellemektir. Mutlak yokluğun ise, dildeki
kullanımı dışında herhangi bir gerçekliği ve faydası bulunmamaktadır. Zira mutlak anlamda
yokluğun gerçekleşmesi, kötülüğün de her şeyi kaplaması demektir.
Bu noktada İbn Sînâ, yokluk anlamında kötülüğün üç şekilde olabileceğini
belirtmektedir:
a) Bir şeyin varlığı için zorunlu olan şeylerin yokluğu anlamında kötülük, hayatın
yokluğu gibi.
b) Bir şeyin varlığı için zorunlu olmasa da zorunlu mesâbesinde faydalı şeylerin
yokluğu anlamında kötülük, körlük gibi.
c) Bir şeyin varlığı için zorunlu ya da faydalı olmayan, varlığı türün varlığı için gerekli
sabit yetkinliklerin ötesinde fazlalık ve lüks kapsamına giren şeylerin yokluğu anlamında
kötülük, felsefe ve geometri bilmemek gibi.
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Bu üç tür kötülükten sadece ilk ikisini gerçek anlamda (bizâtihî) kötülük olarak
niteleyen İbn Sînâ’nın, kötülüğü, yalnızca yokluktan ibaret gördüğü de düşünülmemelidir.
Zira şiddetli ısının insanın bir organının kopmasına sebep oluşunda da görüldüğü gibi hem
organın kopuşunda yokluk anlamında bir kötülük hem de şiddetli ısının idrâkinde varlık
türünden bir kötülük bulunmaktadır. Gerek bu tür kötülük gerekse yukarıda üçüncü şıkta ifade
edilen kötülük, ileride göreceğimiz gibi, filozof tarafından ârızî kötülük olarak
değerlendirilmektedir.
Kötülük-İmkân/Kuvve İlişkisi
İbn Sînâ, kötülüğü bir tür yokluk olarak kabul etmesinin yanında, kötülükle imkân ve
kuvve kavramları arasında da bir ilişki kurmaktadır. Filozofa göre özü itibariyle zorunlu
varlık olan Tanrı’dan başka her şey, özü itibariyle mümkün varlık konumundadır ve Tanrı
tarafından varlık sahnesine çıkartılmaları onlardaki bu imkân özelliğini ortadan
kaldırmamaktadır. Gerçek yetkinliği, imkânın olmadığı zorunluluk, yokluğun olmadığı varlık
ve kuvvenin olmadığı fiil olarak tanımlayan İbn Sînâ, mümkün varlıkların bu üç açıdan da
yani zorunluluk, varlık ve fiil açılarından gerçek yetkinlikten uzak olduklarını, dolayısıyla bir
tür kötülük ihtiva ettikleri ileri sürmektedir.
Mümkünün, varlığı ve yokluğu eşit düzeyde olan, yokluğunu düşünmenin bizi
herhangi bir çelişkiye düşürmediği, kısacası yokluk ihtimali taşıyan varlık olduğu şeklindeki
tarifi, İbn Sînâ’nın yukarıda belirttiğimiz varlık-iyilik, yokluk-kötülük ilişkisine dair
açıklamaları çerçevesinde incelendiğinde, imkân kavramının ve dolayısıyla mümkün
varlıkların kötülükle içiçe olduğu söylenebilir.
Ancak bütün mümkün varlıklardaki imkân niteliği aynı düzeyde olmadığından, imkân
niteliğinin düzeyindeki farklılık, o varlığın içerdiği kötülük derecesini de belirlemektedir.
Buna göre sudûr teorisinin getirdiği yukarıdan aşağıya doğru inen varlık hiyerarşisinde
Tanrı’dan başka bütün varlıklar mümkün kapsamında olmakla birlikte bu imkânın derecesi,
aşağıya doğru indikçe artmakta, imkân derecesinin artışı aynı zamanda o varlığın ihtiva ettiği
kötülüğün de artmasına sebep olmaktadır.
Benzer bir durum kuvve-fiil ayırımı için de geçerlidir. İbn Sînâ’ya göre fiil, yetkinlik
ve gâye açısından kuvveden öncedir. Ayrıca kuvve, eksikliği, fiil ise yetkinliği ifade
etmektedir. Bir şeyin bilfiil var olması o şeyin iyi, bilkuvve halinde bulunuşu ise kötü olduğu
anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, ilk olan Tanrı, özü itibariyle zorunlu varlık olması
hasebiyle mahza fiildir yani varlığı herhangi bir şeye bağlı olmayıp, ne başka bir şeyden
etkileneceği herhangi bir kuvve hali söz konusudur ne de herhangi bir şeyin edilgeni
konumundadır. Dolayısıyla O’nun dışındaki her varlık, var olmak için O’na muhtaç
olduğundan sırf fiil değil, bir tür kuvve halindedir. Zira filozof, varlığın imkân niteliğinin aynı
zamanda varlığın kuvve hali olarak da isimlendirilebileceğini belirtmektedir. Ancak imkân
kavramında olduğu gibi kuvve kavramını da sabit ve değişmez bir kavram olarak
düşünmemek gerekmektedir. Varlık hiyerarşisinde yukarıdan aşağıya doğru inildikçe
varlıkların imkân derecesi arttığı gibi ihtiva ettikleri kuvve hali de artmakta, bu ise tabiî olarak
kötülüğün de artışını beraberinde getirmektedir.
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Kötülük-Madde İlişkisi
İbn Sînâ’nın kötülüğü anlama noktasında üzerinde durduğu diğer bir husus, kötülükmadde ilişkisidir. Gerek Eflâtun gerekse Plotinus’un kötülük problemiyle ilgili düşüncelerinin
temelini oluşturan kötülük-madde ilişkisi, İbn Sînâ tarafından da kötülüğün yokluk ve
imkân/kuvve kavramlarıyla olan bağlantısının bir devamı ve tamamlayıcı bir unsuru olarak
ele alınmıştır.
Maddenin kötülükle ilişkisine geçmeden önce, İbn Sînâ’ya göre maddenin varlık
hiyerarşisindeki yerini tespit etmemiz gerekmektedir. Bilindiği gibi filozofun, Tanrı-âlem
ilişkisini açıklamak için başvurduğu sudûr teorisi, yukarıdan aşağıya doğru inen ve aşağı
indikçe imkân ve kuvve niteliğinin, dolayısıyla da yokluk ihtimalinin arttığı bir varlık
hiyerarşisi öngörmektedir. Söz konusu hiyerarşide âlem, ay-üstü ve ay-altı şeklinde ikiye
ayrılmakta; akıllar (mücerred rûhânî melekler), nefsler (ruhânî melekler/amele melekleri) ve
gökkürelerinden meydana gelen ve ibda‘ yoluyla yani yoktan var edilen ay-üstü âlemi, madde
ve dört unsurun kaynaklık ettiği varlıklardan oluşan ay-altı âlem takip etmektedir.
Ay-altı âlemdeki varlık türlerinin ortaya çıkışının, filozofa göre başlıca sebebi,
gökkürelerinin dönüş hızı ve birbirlerine göre konumları ve özellikle de fa‘âl aklın maddeye
tesiridir. Bu tesir neticesinde önce dört unsur, ardından bunların temel özellikleri ve bu
özelliklerin birbirleriyle olan ilişkilerinden oluşan bileşimler sonucunda sırasıyla madenler,
bitkiler, hayvanlar ve insan ortaya çıkmıştır.
Maddenin varlık hiyerarşisindeki yerine dair bu bilgiler ışığında kötülük-madde
ilişkisi incelendiğinde, bu ilişkinin iki boyutu olduğu görülmektedir:
1. Maddenin Yapısal Özelliği: Bu noktada maddenin iki yapısal özelliği dikkat
çekmektedir. Birincisi, maddenin varlık hiyerarşisinin en aşağısında bulunan ve dolayısıyla en
fazla imkân ve kuvve niteliğine sahip varlık oluşudur. İkincisi ise, her çeşit türe ait sûreti
almaya çok yatkın ve karşıt niteliklerin birbirinden etkilenmeye açık oluşudur. İbn Sînâ’ya
göre maddenin bu iki özelliği onun ilk var oluşundan itibaren yapısında bulunan temel
özelliklerdir ve bunlar maddenin yetkinliğe ulaşmaya yönelik özel kabiliyetininin önündeki en
büyük engeli teşkil etmektedir. Ayrıca maddenin, her çeşit türe ait sûreti almaya meyilli
olmasının yanında, sûret kabul etmeyen isyankâr tabiatı da onun kötülükle
ilişkilendirilmesinin diğer bir sebebidir.
Maddenin, değişim ve etkiye açık bu tabiatı, maddeden meydana gelen bütün ay-altı
âlemin, ay-üstü âlem gibi sabit ve değişmez olmayıp sürekli bir değişim, dönüşüm ve
bozulma hali içinde olması sonucunu doğurmaktadır ki bu durum ay-altı âleme aynı zamanda
oluş ve bozuluş (kevn ve fesâd) âlemi denilmesinin sebebini de açıklığa kavuşturmaktadır.
Nitekim sabit ve değişmez bir varlığa sahip olmaması İbn Sînâ’ya göre maddenin
yokluğun kaynağı olması anlamına da gelmektedir. Varlığı aydınlık (nûr), yokluğu ise
karanlık ile özdeşleştiren filozofa göre, madde, yokluk, karanlık ve kötülüğün sebebidir.
Benzer bir durum, ay-altı âlemin bir üyesi olan insan için de geçerlidir. Temiz, saf ve madde
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ile hiçbir ilişkisi olmayan nefs-i nâtıkanın bu özelliğini yitirip kötülüğe maruz kalmasının
yegâne sebebi, nebâtî ve hayvânî güçler ile bedendir.
Ancak İbn Sînâ, maddenin kötülükle olan bu ilişkisinin, kesinlikle onu var eden fâil
güce nisbet edilmemesi gerektiğini, bunun tek sebebinin, maddenin yukarıda ifade etmeye
çalıştığımız yapısal özellikleri olduğunu ısrarla belirtmektedir.
2. Hâricî Sebepler: Maddenin söz konusu yapısal özellikleri onun kötülükle içiçe
olmasını gerektirdiği gibi maddeye sonradan ilişen bazı sebepler de maddeyle kötülük
arasında bir bağın kurulmasına yol açmaktadır. Bu sebepler İbn Sînâ’ya göre iki çeşittir:
a) Bulut kümelerinin veya yüksek dağların, meyvelerin olgunlaşması için gerekli olan
güneş ışığını engellemeleri örneğinde görüldüğü gibi, maddenin yetkinliğe ulaşmasını
engelleyen sebepler.
b) Soğuğun bitkilerin vaktinde olgunlaşmalarını engelleyip hatta bozulmalarına sebep
oluşundaki gibi, maddenin yetkinliğini ortadan kaldıran, ona zıt sebepler.

5.2. Kötülüğün Kaynağı
Kötülük probleminin temelinde, her şeyin varlık sebebi, sırf iyi, ganî ve cömert olan
Tanrı ile âlemdeki kötülüklerin nasıl bağdaştırılabileceği sorusu yatmaktadır. Gazzâlî, Meşşâî
felsefenin bir özeti niteliğindeki Makâsıdü’l-felâsife adlı eserinde bu problemi şöyle ortaya
koymaktadır:
“(...) Dünya yıldırımlar, depremler, seller, yırtıcı hayvanlar ve benzeri kötülükler,
âfetler ve fena işlerle doludur. Aynı şekilde insanların nefislerinde de arzu ve öfke gibi güçler
bulunmaktadır. Bu durumda kötülük İlk’ten nasıl çıkmıştır? Bir kadere göre mi, yoksa
herhangi bir kader olmaksızın mı? Eğer belli bir kadere göre değilse o zaman İlk’in gücü ve
isteği dışında bir şey söz konusu olmaktadır. Öyleyse kötülük nereden çıkmıştır? Şayet
kötülük, belli bir kader çerçevesinde ise sırf iyi olduğu ve kendisinden yalnızca iyiliğin taştığı
O, nasıl olup da kötülüğü takdir etmiştir?”
İbn Sînâ da Tanrı’nın irade, ilim, takdir ve yönetimi dışında hiçbir şeyin var
olamayacağını, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin O’nun tarafından bilindiğini, insanın
filleri de dahil her şeyin kazâ ve kadere göre gerçekleştiğini belirtmektedir. Bu durumda,
kötülüğü de yaratıp takdir edenin Tanrı olup olmadığı, eğer kötülüğü yaratan Tanrı ise, bunun,
O’nun sırf iyi oluşuyla bir tezat teşkil edip etmediği akla gelmektedir. İbn Sînâ’nın, kötülüğün
kaynağına dair düşüncelerini, Tanrı’nın yegâne fâil ve sebep oluşuna herhangi bir halel
getirmeden, kötülüğü mümkün olduğunca O’ndan uzaklaştırma amacının belirlediğini
söylemek mümkündür. Filozof bu amacını gerçekleştirmek için, sudûr teorisine
başvurmaktadır.
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İbn Sînâ’ya göre Tanrı, her şey gibi kötülüğün de varlık sebebi olmakla beraber,
kötülüğü O’na isnad etme konusunda dikkatli davranmak gerekmektedir:
“(...) Kötülüğü O’na isnad ederken “O her şeyi yaratandır” (ez-Zümer 39/62), “Allah
sizi ve yaptıklarınızı yarattı” (es-Sâffât 37/96) şeklinde genellemeler yap. Özellikle O’na
karşı “İyilik senin elindedir, şüphesiz sen her şeye kâdirsin” (Âl-i İmrân 3/26), “Allah sizin
için kolaylık ister, zorluk istemez” (el-Bakara 2/185) âyetlerindeki ifadeleri kullan.”
Buna rağmen İbn Sînâ, Tanrı’dan sadece iyiliğin sâdır olduğunu, bu iyilik ve
yetkinliklerin O’nun zâtının bir gereği ve ilk kasıtla gerçekleştiğini belirterek, kötülüğün
meydana gelmesini iyilik ve yetkinlikleri alacak varlıkların kapasitesine bağlamakta ve
kötülüğün ikinci bir kasıtla oluştuğunu ve arazî bir gerek olduğunu ileri sürmektedir:
“(...) Yetkinliklerin gerçekleşmemesi, iyilikleri yayan zâtla ilgili bir mesele olmayıp, o
yetkinlik ve iyilikleri kabul edecek olan varlıkla alakalı bir husustur. Bu ise yukarıda
belirtilen, hiçbir yetkinliğin İlk İlke tarafından cimrilik edilip saklanmadığı, aksine her şeyin,
onu alacak olanın kapasitesine bağlı olarak meydana geldiği sözünü doğrular. Salât ve selâm
üzerine olsun, Hz. Peygamber’in “Bazı günlerde Rabbinizden esintiler vardır, o günleri
gözetip kollayın” sözünün işaret ettiği anlam da işte budur. Şüphesiz lütuf esintilerinin sürekli
olmasına rağmen kusur, o esintileri alacak olandadır.”
Filozofa göre bu durum, Tanrı için olduğu kadar ay-altı âleme etkileri Tanrı gibi
dolaylı değil doğrudan olan ay-üstü âlemdeki varlıklar için de geçerli olup onlardan da ay-altı
âleme yönelik sâdır olan kötülükler ilk kasıtla değil, ikinci kasıtla gerçekleşmektedir.
Binaenaleyh Tanrı’nın feyzi, umumî olmakla beraber bu feyzin muhatabı olan
varlıkların imkân ve kuvve nitelikleri arttıkça feyzden aldıkları pay da azalmaktadır. Varlık
hiyerarşisinde en fazla imkân ve kuvve niteliğine sahip varlık madde olduğundan onun bu
feyzden istifadesi de diğer varlıklara nisbetle oldukça azdır. Bu özelliği dolayısıyla ay-altı
âlemdeki kötülüğün sebebi olarak gösterilmesine rağmen, filozofun maddeyi, bir kötülük
tanrısı olarak kabul ettiğini söylemek yanlıştır. Zira ona göre madde de Tanrı tarafından
yaratılmıştır ve sebep olduğu kötülükler, kendi yapısal özelliklerinden kaynaklanmaktadır:
“(...) Zira feyz umumîdir, onda cimrilik olmadığı gibi ona herhangi bir engel de
yoktur. Câhil ve kıt akıllılar, bu eksikliğin sebebinin, şânı yüce olanın fiilleri olduğunu
sanmamalılar. O’nun fiilleri sıfatlarının, sıfatları da zâtının bir gereğidir; zâtı ise ebedî olarak
aktiftir (mûcib).”
Neticede İbn Sînâ’ya göre kötülükler, Tanrı’nın ilk inâyetinde malum olmakla beraber
Tanrı bunu hem arazî olarak kastetmiştir hem de arazî olarak bundan hoşnuttur. Tanrı’nın
kötülüklerden arazî olarak hoşnut olması, iyiliğin ayrılmaz bir parçası olmalarından
kaynaklanmaktadır.
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5.3. Kötülük Türleri
İbn Sînâ yokluk, imkân/kuvve ve maddeyle ilişkilendirdiği kötülüğün farklı şekillerde
tezâhür ettiğini belirterek eş-Şifâ/el-İlâhiyyât’ta ikili ve dörtlü iki ayrı tasnife yer verse de
bunları üç başlık altında ele almak mümkündür:
1. Bir şeyin yetkinliğindeki eksiklik veya olması gereken şekilde olmaması
anlamındaki kötülükler.
2. Üzüntü ve keder gibi sadece bir sebebin yokluğundan değil, bir sebebin idrâkinden
kaynaklanan kötülükler.
3. İnsanın işlediği kötü fiiller ve bunların ahlâkî ilkeleri anlamındaki kötülükler.
İbn Sînâ’nın kötülük türlerine dair bu tasnifi, Batı düşüncesinde ilk defa Leibniz
tarafından ortaya konulduğu ileri sürülen ve günümüz din felsefesi çalışmalarında da büyük
ölçüde geçerliliğini sürdüren, kötülüğün metafizik, tabiî ve ahlâkî şeklindeki üçlü tasnifiyle de
birebir örtüşmektedir.
Kötülükle yokluk ve özellikle de imkân/kuvve kavramları arasında kurduğu ilişki, İbn
Sînâ’nın metafizik kötülük hakkındaki düşüncelerinin de temelini teşkil etmektedir. Filozofa
göre zorunlu varlık dışındaki her varlığın imkân ve kuvve niteliği, dolayısıyla da yokluk
ihtimali taşıması, onların farklı derecelerde kötülük içermelerine sebep olmaktadır. Bu ise, her
ne kadar her bir unsurunun aynı oranda kötülük ihtiva ettiğini söyleyemesek de, bir bütün
olarak âlemin, Tanrı’yla kıyaslandığında kötülükle iç içe olduğu anlamına gelmektedir.
Leibniz’in, sonlu varlıkların yetkin olmayışlarından hareketle ulaştığı metafizik kötülük
kavramı, İbn Sînâ tarafından Tanrı’dan başka her varlığın imkân ve kuvve niteliğine sahip
olması bağlamında ele alınmıştır. Bu çerçevede Leibniz gibi İbn Sînâ’nın da tabiî ve ahlâkî
kötülüğün kaynağı olarak metafizik kötülüğü gördüğü söylenebilir.
Tabiî kötülük ise yangın, sel, heyelan, kasırga, deprem ve kıtlık gibi olayların; kanser,
cüzam ve verem gibi hastalıkların ve buna ilaveten körlük, sağırlık, dilsizlik, çarpık organlar
ve delilik gibi birçok his sahibi varlığın hayatın bütün imkânlarından yararlanmasına engel
olan özürlerin sebep olduğu acı, keder ve bunların sonunda gelen ölümü ifade etmektedir.
Buna göre tabiî kötülük iki ana kategoriye ayrılabilir: a) Doğal âfet denilen olaylar, b)
Doğuştan gelen veya sonradan ortaya çıkan hastalıklar. Ancak tabiî kötülük, doğrudan
doğruya bu olay ve hastalıklar için değil, bunların neden oldukları acı, keder, üzüntü ve ölüm
anlamında kullanılmaktadır. İbn Sînâ’nın tarifinin de bu tanımla paralellik arzettiği ve tabiî
kötülüğü, bir sebebin idrâkinden kaynaklanan elem ve keder şeklinde tanımladığı
görülmektedir.
Ahlâkî kötülük ise adam öldürmek, hırsızlık yapmak, yalan söylemek ve zina yapmak
gibi fiiller ile iffetsizlik, açgözlülük, korkaklık gibi karakter özelliklerini, İbn Sînâ’nın
deyimiyle, insanın kötü fiilleri ile bu fiillerin ahlâk planındaki ilkelerini ifade etmektedir.
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5.4. Kötülük Probleminin Çözüm Yolları
Kötülük problemiyle ilgili İbn Sînâ’nın önerdiği çözüm yollarını, birbirinin devamı
niteliğindeki üç başlık altında incelemek mümkündür. Filozof öncelikle kötülüğün kapsamını
daraltmakta, ardından bu sınırlı kötülüğün ârızî ve izâfî karakterine vurgu yapıp ârızî ve izâfî
de olsa kötülüğün, âlemin düzeni için gerekli olduğunu ve iyilikle beraber bir denge
oluşturduğunu ileri sürmektedir.
Kapsam Açısından Kötülüğün Sınırlandırılması
Kötülüğün kapsam olarak sınırlandırılıp sadece ay-altı âlemde bilfiil varlığı olan bir
olgu olarak algılanması, İbn Sînâ tarafından geliştirilen teodisenin ilk aşamasını
oluşturmaktadır. Bu noktanın anlaşılmasında özellikle İslam filozoflarının Aristo’dan tevârüs
ettikleri âlem tasavvuru önemli bir konuma sahiptir.
Aristo gibi İbn Sînâ da âlemin ay-üstü ve ay-altı şeklinde iki kısma ayrıldığını
düşünmektedir. Akıllar, nefisler ve gök cisimlerinden meydana gelen ay-üstü âlem yoktan
yaratılmıştır. Bu âlemdeki cisimler yani yıldızlar ve felekler dört unsurdan tamamen farklı,
esîr (ether) denen, havadan hafif, saydam ve esnek beşinci bir unsurdan varlığa gelmişlerdir.
Esîrin diğer dört unsurdan en önemli farkı, zıddının olmamasıdır. Esîrin zıddı bulunmadığı
için ondan meydana gelen cisimler de oluş ve bozuluşa uğramadan sonsuza kadar varlıklarını
fert olarak sürdürmektedirler. Herhangi bir niteliksel veya niceliksel değişim, dönüşüm ve
bozulmanın söz konusu olmadığı ay-üstü âlemdeki cisimler, mükemmelliğin bir göstergesi
olarak dairesel hareket ederler.
Buna karşılık ay-altı âlem ise temelinde ilk maddenin olduğu dört unsurdan yani ateş,
hava, toprak ve sudan meydana gelen fizikî varlıkları ihtiva etmektedir. Dört unsurun
birbirine zıt niteliklere sahip olması sebebiyle ay-altı âlemdeki varlıklar sürekli bir oluş,
bozuluş, değişim ve dönüşüm içindedirler ve ay-üstü âlemdeki varlıkların aksine doğrusal
olarak hareket etmektedirler. Oluş ve bozuluş âlemi de denen ay-altı âlemdeki varlıklar bu
özellikleri sebebiyle fert olarak değil tür olarak varlıklarını sürdürmektedirler.
Bu çerçevede İbn Sînâ, Tanrı’nın kazâsıyla özdeşleştirdiği ay-üstü âlemde kötülüğün
bulunmadığını, kötülüğe yol açan sebeplerin kazânın fiil alanına çıktığı kader âleminde yani
ay-altı âlemde söz konusu olduğunu ileri sürmektedir. Ancak filozofun, Tanrı’dan başka her
varlığın bir tür kötülük ihtiva ettiği yönündeki sözleriyle, burada ortaya koyduğu ay-üstü ayaltı âlem ayrımı arasında bir çelişki dikkati çekmektedir. Bu çelişkiyi gidermek ise ancak her
iki ifadenin de hangi bağlamda söylendiği ve ne tür kötülüklerin kastedildiğini belirlemekle
mümkündür.
İbn Sînâ, daha önce de belirttiğimiz gibi Tanrı’dan başka her varlığın imkân ve kuvve
niteliği, dolayısıyla da yokluk ihtimali taşımasının onların farklı derecelerde de olsa kötülük
ihtiva etmelerine sebep olduğunu savunmaktadır. Sistemin iç tutarlılığı bakımından, metafizik
kötülük denen bu tür kötülüğün ay-altı âlem gibi ay-üstü âlemde de bulunması gereklidir. Zira
aksi bir durum, ay-üstü âlemdeki varlıkların Tanrı ile aynı düzeyde yer almaları sonucunu
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doğuracaktır ki bu, zorunlu varlığın birliği ilkesiyle çelişmektedir. Filozofun Felâk sûresi
tefsirindeki şu ifadeleri de bu hususu desteklemektedir:
“O’ndan sâdır olan ilk varlık O’nun kazâsıdır. Onda (yani kazâsında) ilk nûrun onun
üzerinde yayılmasının altında gizli kalanlar dışında asla kötülük yoktur. (Bu gizli kalan kısım
da), hüvviyetinden neş’et eden mâhiyetinin gereği olan bulanıklıktır.”
Ay-üstü âlem, metafizik kötülükten berî olmasa da ay-altı âlemin metafizik açıdan
ihtiva ettiği kötülükle kıyaslandığında bu kötülüğün yok denecek kadar az olduğu
söylenebilir. Ancak İbn Sînâ’nın ay-üstü âlemde kötülüğün bulunmadığını iddia ederken asıl
kastettiği şeyin tabiî ve ahlâkî kötülükler olduğu gâyet açıktır. Zira kötülük-madde ilişkisi
çerçevesinde düşünüldüğünde, ay-altı âlemdeki tabiî ve ahlâkî kötülüklerin asıl sebebi
filozofa göre, her varlık türüne ait sûreti almaya çok meyilli olan madde ve maddî olan dört
unsurun sahip olduğu karşıt niteliklerin birbirinden etkilenmeye açık oluşudur. Buradan
hareketle, ay-üstü âlemdeki cisimler, zıddı olmayan esîrden meydana geldiklerinden, burada
sebeplerin çatışmasından ve dolayısıyla tabiî ve ahlâkî kötülükten bahsetmek mümkün
değildir.
Kötülüğün kapsamını bu şekilde, öncelikle ay-altı âlemle sınırlayan İbn Sînâ, her ne
kadar bir bütün olarak âleme kıyasla ay-altı âlemin son derece küçük ve değersiz, dolayısıyla
da buradaki kötülüklerin bütüne nisbetle çok az olduğunu belirtse de burada kalmayarak ayaltı âlemdeki kötülüğün alanını da mümkün olduğunca daraltmaya çalışmaktadır.
Buna göre oluş süreci içinde fertlerin bir süre sonra bozulup tür olarak varlıklarını
sürdürdüğü bu dünyadaki tabiî ve ahlâkî kötülükler, sadece fertlerin başına gelmekte olup,
türler korunmuş durumdadır. Fertlerin kötülüğe maruz kalışının da her zaman olmayıp ara sıra
gerçekleştiğine dikkat çeken filozof, ara sıra da olsa başına kötülük gelen fertlerin, tür içinde
oldukça az sayıda bulunduğunu belirtmektedir. Böylece İbn Sînâ ikinci aşama olarak tabiî ve
ahlâkî kötülüğün kapsamını ay-altı âlemdeki fertlerle sınırlamaktadır.
Varlıkla iyilik arasındaki sıkı ilişki sebebiyle varlığın çoğuna da iyiliğin hâkim ve
âlemin genel seyrinin iyilik istikâmetinde olduğunu düşünen İbn Sînâ, kötülükleri tesadüf ve
şans gibi nâdir olarak gerçekleşen olaylar kapsamında değerlendirmektedir. Mesela birtakım
kötülüklere yol açsa da ateş, tabiatta çoğunlukla asıl yaratılış amacına uygun biçimde iyiliğe
sebep olmaktadır. Türlere ait pek çok fert, ateşin yakıcılığından korunduğu gibi çok sayıda tür
de varlığını ateşin yakıcı özelliği sayesinde sürdürmektedir.
Kötülüğün az ya da nâdir olmadığı yönündeki bir iddiaya da yer veren İbn Sînâ, bir
şeyin çok olmasıyla (kesîr), çoğu zaman gerçekleşmesi (ekserî) arasında fark olduğunu, bu
açıdan kötülük çok olsa bile, kötülüklerin çoğu zaman gerçekleştiğini ileri sürmenin yanlış
olduğunu belirtmektedir. Mesela hastalıklar çok olsa da çoğu zaman meydana gelmemektedir
ve sağlıklı insanların sayısı hastalarınkinden daha fazladır. Ancak bu durum türe ait ilk
yetkinliklere yönelik kötülükler için geçerlidir. İlk yetkinliklerin ötesinde geometri bilmemek
ya da çok güzel olmamak gibi durumların yaygınlığından söz edilebilirse de, bunların kötülük
olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ayrı bir problemdir.
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Kötülüğün azlığını ispat için İbn Sînâ’nın kullandığı bir diğer delil, insanların dünya
ve âhiret mutluluğudur. Filozof bu konudaki düşüncelerini şu muhtemel soru çerçevesinde
ortaya koymaktadır: “İnsanların çoğu ya câhil ya da öfke ve arzu güçlerinin esiri
durumundadır. Bu ise insanların pek çoğunun hem dünya hem de âhirette gerçek mutluluğu
elde edemeyeceği yani kötülüğe maruz kalacağı anlamına gelmektedir. Halbuki insan türünün
kâinattaki en değerli tür olduğu dikkate alındığında, kötülükle yüz yüze kalan insanların
sayısının oldukça az olması gerekmez mi?”
İbn Sînâ’ya göre insanlar bu dünyada fizikî yapıları açısından üç kısımdır:
a) Güzel ve sağlıklı olanlar,
b) Çirkin ve hastalıklı olanlar,
c) Bu ikisinin arasında gerek güzellik gerekse sağlık bakımından orta halli olanlar.
Bu üç gruptan sadece birinci ve üçüncü grupta yer alan insanlar dünyevî mutluluğu
elde etmektedirler. Benzer bir durum, insan nefsi ve insanın uhrevî mutluluğu için de söz
konusudur. Aklî ve ahlâkî faziletlere sahip insanlar, âhirette en yüksek mutluluğa (essa‘âdetü’l-kusvâ) erişecekken, aklî faziletlere bütünüyle sahip olmasalar da bu bilgisizlikleri,
âhiretteki durumlarını çok fazla etkilemeyecek düzeyde olan insanlar da uhrevî mutluluktan
pay alacaklardır. Ne aklî ne de ahlâkî faziletlere sahip olmayan insanlar ise, âhirette saadetten
mahrum olarak acı çekeceklerdir. Hem dünya hem de âhiret mutluluğu bu çerçevede
incelendiğinde mutluluğa erenlerle ermeyenlerin sayısının çok az, bu ikisi arasındaki
insanların ise hayli fazla olduğu görülecektir. Mutluluğa erenleri de hesaba kattığımızda ise
gerek dünyada gerekse âhirette insanların çoğunun kurtuluşa erdiği, başlarına kötülük gelen
insanların ise çok küçük bir grubu oluşturduğu görülecektir.
Kötülüğün Ârızî ve İzâfî Oluşu
Kötülük probleminin çözümü çerçevesinde, öncelikle kötülüğün kapsamını ay-altı
âlemdeki az sayıdaki fertle sınırlandıran İbn Sînâ, ikinci aşamada, bütüne hâkim olan iyiliğe
nisbetle yok denecek kadar az olan bu kötülüğün ârızî ve izâfî sayılması gerektiği fikrini ön
plana çıkarmaktadır.
Buna göre iyilik, özü itibariyle Tanrı tarafından amaçlanmasına rağmen, kötülük arazî
olarak amaçlanmıştır. Filozofun, daha önce de belirttiğimiz, kötülüğün bulunmadığı kazâ
âleminin ilk kasıtla, kötülüğün bilfiil var olduğu kader âleminin ise ikinci kasıtla yaratıldığı
yönündeki düşünceleri de bu bağlamda değerlendirilebilir. Ancak kötülüğün iyilik gibi
bizâtihî kastedilmemiş olması, onun kazâ ve kader dışı bir varlığa sahip olduğu anlamına
gelmemektedir; aksine her şey gibi kötülük de kaderin bir sonucudur.
Genelde âlemin, özelde ise her bir varlığın ana seyrinin iyilik istikâmetinde olduğuna
dikkat çeken İbn Sînâ, kötülük olarak görülen şeylerin ârızî bir durum teşkil ettiğini
belirtmektedir. Filozofun sıklıkla başvurduğu ateş örneği çerçevesinde düşünüldüğünde,
ateşin yakıcılık özelliğinin, âlemin genel düzeni içinde büyük ve vazgeçilmez yararları
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olmasına rağmen ateşin, zâhit bir kimsenin elini ya da bir fakirin elbisesini yakması gibi az da
olsa bazı kötülüklere yol açtığı görülmektedir. Ancak ateşin sebep olduğu bu kötülükler, onun
asıl yaratılış amacı yanında ikinci kasıtla var edilmiş ârızî durumlardır. Bu bağlamda ateş
örneğinde varılan yargıyı suyun boğması, yağmurun ekinleri harap etmesi gibi diğer tabiî
kötülüklere de teşmil etmek mümkündür.
Aslında bu nokta, kötülük-yokluk ilişkisinde yer verdiğimiz, kötülüğün yokluk ve
varlık açısından tasnifinin doğrudan bir sonucudur. Buna göre İbn Sînâ, ölüm ve körlük gibi
bir şeyin varlığı için zorunlu ya da zorunlu olmasa da o mesâbede faydalı olan şeylerin
yokluğunu bizâtihî kötülük olarak değerlendirirken, felsefe ve geometri bilmemek gibi
yaşamak için zorunlu olmayan, bir bakıma fazlalık ve lüks sayılan şeyleri kötülük kapsamının
dışında tutmaktadır. Ateş örneğinde olduğu gibi, bir şeyin varlığından kaynaklanan kötülükler
ise filozofa göre bizâtihî değil, arazî kötülüklerdir. Ancak bu tür olayların arazî de olsa
kötülük olarak değerlendirilmesi, bir şeyin varlığı için zorunlu veya faydalı şeylerin
yokluğuna sebep olmalarına bağlıdır. Dolayısıyla ateş, su ve benzeri şeyler bizâtihî kötü
olmayıp ancak bir şey için zorunlu ya da faydalı olanın yokluğuna sebep olmaları halinde
kötü olarak nitelenebilir ki, bu kötülük de bizâtihî değil ârızîdir.
Kötülüğün ârızî karakterini bu şekilde ortaya koyan İbn Sînâ, bunun yanında
kötülüğün izâfî oluşunu da problemin bir çözüm yolu olarak zikretmektedir. Filozofa göre
iyilik ve kötülük gerçek birer cins olmayıp, bakış açısı ve ilişkilere göre farklılık
arzetmektedir. Bu durumda, bir kimsenin iyi olarak nitelediği şey başkası tarafından kötü
olarak değerlendirilebilmektedir.
Kötülüğün izâfîliği özellikle, varlık türünden kötülüklerde söz konusudur. Zira
yukarıda da belirttiğimiz gibi ölüm ve körlük benzeri, bir şeyin varlığı için zorunlu ya da
faydalı şeylerin yokluğu, filozof tarafından bizâtihî kötülük olarak kabul edildiğinden, bu tür
kötülüklerin izâfîliğinden bahsetmek mümkün değildir. Bu sebeple gerek ölüm gerekse
körlük, herkes tarafından kötü olarak nitelenen olaylardır. İzâfîliğinden söz edebileceğimiz
alan ise varlık türünden kötülüklerdir. Buna göre mesela ateş, ondan zarar gören için kötü
iken, bir başkası için iyi olabilmektedir. Benzer bir durum, âhiretteki azâb için de söz
konusudur. Azab, azab çekene kıyasla kötülük iken, türün çoğunluğu için bir iyilik
durumundadır.
Burada dikkat çekici olan husus, İbn Sînâ’nın ahlâkî kötülüklerin de izâfî
karakterinden bahsediyor olmasıdır. Kötü olarak nitelen fiiller, o fiilleri işleyen açısından
yetkinlik, bir başka şeye nisbetle ise kötülüktür. Mesela zulüm, üstün gelmeyi (galebe)
arzulayan öfke gücünün bir ürünüdür ve üstün gelme arzusu, öfke gücü için bir yetkinlik ve
iyilik, bunun azalıp yok olması ise bir kötülüktür. Zulüm bu şekilde öfke gücü açısından iyi
olsa da, gerek zulme uğrayan gerekse öfke gücünü kontrol altında tutması gereken akla (nefs-i
nâtıka) göre bir kötülüktür.

84

Kötülüğün Zorunluluğu ya da İyilik-Kötülük Dengesi
Her ne kadar İbn Sînâ, teodisesinin ilk iki aşamasında problemi, kötülüğü ay-altı
âlemdeki sınırlı sayıda fertte ârızî ve izâfî olarak var olan bir olgu şeklinde yorumlayıp
çözmeye çalışsa da “hiç kötülük bulunmayan, tamamen iyi bir ay-altı âlem mümkün değil
midir?” şeklinde yöneltilebilecek bir soruyu da dikkate alarak, son aşamada ay-altı âlemde
kötülüğün zorunlu karakterini ve iyilikle arasında nasıl bir dengenin bulunduğunu ortaya
koymaktadır.
İbn Sînâ’nın bu konudaki temel düşüncesi, iyiliğin var olması için kötülüğün
bulunmasının zorunlu olduğu şeklindedir. Ancak bu mantıkî bir zorunluluk, yani iyiliğin
bilinip takdir edilmesi, değerinin anlaşılması için kötülüğün var olması gerektiği şeklinde bir
zorunluluk değildir. İbn Sînâ’nın, kötülüğün zorunluluğu hakkındaki fikirlerinden, bunun
ontolojik bir zorunluluğu ifade ettiği anlaşılmaktadır.
Buna göre dört unsurun zıt niteliklere sahip olup birbirinden etkilenmesi, ay-altı
âlemdeki kötülüğün sebebi olsa da bu durum aynı zamanda değerli türlerin var olmasını da
sağlamaktadır. Aksi bir durum, kötülükle beraber bu türlerin de var olmamasına yol açacaktır.
Mesela ateşin gerekli şartlar oluştuğunda saygın bir kimsenin elbisesini yakmaması, bir
bakıma ateşin yakıcılık özelliğinden elde edilen küllî yararın da ortadan kalkması anlamına
gelmektedir. Dolayısıyla varlıktaki mümkün iyiliğin ortaya çıkması, ancak beraberinde bu tür
kötülüklerin meydana gelmesine bağlıdır.
Kötülüğün zorunluluğu fikrinin kökleri, İbn Sînâ’nın gâye sebeple ilgili
düşüncelerinde yatmaktadır. Filozofun zorunlu (zarûrî) olarak isimlendirdiği, gâyenin varlık
sebebi olmasa da gâyenin var olması için gerekli ve onun ayrılmazı (lâzım) olan şey, aynı
zamanda ay-altı âlemdeki kötülüğün de sebebidir. İlâhî gâye olan cömertlik her mümkün
varlığa, onu hedeflenen iyilik gâyesine ulaştıracak bir özellik vermiştir ve ateş örneğinden
hareket edecek olursak ateşin kendisi için belirlenmiş iyilik gâyesine ulaşması, ancak sahip
olduğu yakıcılık özelliğiyle mümkündür. Bu haliyle ateşin tabiatta pek çok yararı olduğu gibi
çok sayıda varlık türü, ateşin bu yakıcılık özelliğinden herhangi bir zarar görmemekte, hatta
ateş bu haliyle bir çok türün varlığını sürdürmesini sağlamaktadır. Ateşin bizâtihî gâyesini
oluşturan ve her zaman veya çoğunlukla gerçekleşen bu hususlar yanında, fakirin elbisesini
yakması, iyi kimselere zarar vermesi ya da bazı şeyleri yok etmesi gibi olaylar, ateşin söz
konusu zâtî gâyesine ulaşması için bulunması gereken zorunlu ve arazî gâyeler olup, asıl
gâyeye kıyasla bunlar nâdir olarak meydana gelmektedir.
Kötülüğün ay-altı âlemdeki bu zorunlu karakteri doğal olarak, yukarıda da
belirttiğimiz gibi, Tanrı’nın, hiç kötülüğün bulunmadığı tamamen iyi bir dünya var etmesinin
mümkün olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir. İbn Sînâ’nın bu soruya verdiği cevap,
iyilik-kötülük dengesi açısından mümkün varlık gruplarıyla ilgili ortaya koyduğu tasnife
dayanmaktadır. Bu tasnife göre beş tür varlık grubundan bahsedilebilir:
a) Tamamen iyi olan, kötülüğün ve bozulmanın (fesâd) söz konusu olmadığı varlıklar.
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b) Mutlak anlamda kötülüğün egemen olduğu varlıklar.
c) Kötülüğün iyiliğe üstün geldiği varlıklar.
d) Kötülükle iyiliğin eşit durumda olduğu varlıklar.
e) İyiliğin kötülüğe hâkim olduğu varlıklar.
İbn Sînâ’ya göre birinci grubun yani her açıdan iyi olan ve kötülükle hiçbir ilişkisi
bulunmayan varlıkların mevcudiyetini inkâr etmek imkânsızdır. Zorunlu varlık başta olmak
üzere, aktif akıllar (el-ukûlü’l-fa‘âle) ve gök cisimleri bu varlık alanını oluşturmaktadır.
Mutlak anlamda kötülüğün varlığından ise söz edilemez. Zira kötülük-yokluk ilişkisi
dikkate alındığında mutlak anlamda kötülüğün varlığı mutlak bir yokluğu gerektirir ki bu da
ilâhî hikmetle bağdaşmaz.
Kötülüğün iyiliğe üstün geldiği ya da iyilikle eşit seviyede olduğu bir varlık türünden
de bahsetmek mümkün değildir. Çünkü birazcık iyilik elde etmek için çokça kötülüğe
katlanmak çok kötülük sayılır. Ancak burada filozofun kötülükle ikinci yetkinlikleri değil, bir
şeyin varlığı için zorunlu ya da zorunlu konumunda faydalı olan şeylerin yokluğunu
kastettiğine dikkat edilmelidir. Dolayısıyla ne mutlak anlamda kötülükten, ne kötülüğün
hâkim olduğu bir durumdan, ne de kötülükle iyiliğin eşit düzeyde bulunduğundan söz
edilebilir. Zira hasta insanların sayısı çoksa da, sağlıklı insanların sayısı daha fazladır ve bu,
yanma ve boğulma gibi hadiseler için de geçerlidir.
Bu durumda geriye, iyiliğin kötülüğe hâkim olduğu varlık alanı kalmaktadır ki İbn
Sînâ’ya göre ilâhî hikmet bu varlık alanının mevcudiyetini gerektirdiği gibi aksi bir durumu
da ilâhî cömertlikle bağdaştırmak mümkün değildir. İyiliğin kötülüğe egemen olduğu bu
varlık alanı iki açıdan zorunludur:
a) Az sayıdaki kötülük sebebiyle hâkim durumdaki iyiliği ortadan kaldırmanın, var
olan kötülükten daha büyük bir kötülüğe yol açacağı bir gerçektir. Dolayısıyla bu varlık
alanının yokluğu büyük bir kötülük, varlığı ise büyük bir iyiliktir. Çok iyiliğin meydana
gelmesi için azıcık kötülüğe katlanmak ise çok iyilik sayılır. Mesela ateşin hem faydası hem
de zararı olmakla beraber fayda ve zararı karşılaştırıldığında onun faydası zararından daha
çoktur. Ateşin var olmaması durumunda, sağladığı bu iyilikler de meydana gelmeyecek ve
yokluğunun getirdiği zararlar, var olması neticesinde elde edilen faydalardan daha çok
olacaktır. Bu sebeple iyiliğin kötülüğe hâkim oluduğu varlık alanının bulunması bir
gerekliliktir. Zaten İbn Sînâ’ya göre iyilik düzenindeki zorunlu dizilişin mâhiyetini kavrayan
bir kimse, bu dünyadaki varlıkların, beraberinde kötülüğü de zorunlu olarak getirdiği
gerçeğini idrâk edecektir.
b) İyilikle kötülüğün birarada olduğu, ancak iyiliğin kötülükten üstün bir konumda
bulunduğu varlıklardan oluşan bu dünya, ay-üstü âlemdeki yüce sebeplerin sebeplisi
durumundadır. Bu özelliklere sahip ay-altı âlemin yokluğu, sonuçta onu varlığa getiren
sebeplerin de yokluğunu gerektirecektir ki bu sebepler tamamen iyi olduğundan onların
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yokluğu, sırf iyi olan birinci varlık alanının yokluğuna yol açacaktır. Bunun ise mutlak
anlamda kötülük sayıldığı dikkate alınırsa, iyiliğin kötülüğe egemen olduğu varlık alanının
mevcudiyeti bir zorunluluktur.
Bütün bu açıklamalara karşın yine de Tanrı’nın, niçin bu varlık alanını da tamamen iyi
olarak yaratmadığı şeklinde akla gelebilecek bir soruya ise İbn Sînâ, sırf iyi olan varlık
alanının zaten mevcut olduğunu, geriye yalnız iyiliğin kötülüğe baskın olduğu varlık alanının
kaldığı şeklinde cevap vermektedir. Ayrıca ona göre bu dünyadaki varlıkların hiç kötülük
bulunmayan tamamen iyi birer varlık olmaları, onların aslında başka bir varlık haline
gelmeleri sonucunu doğuracaktır ki, bu durumda, örneğin yakıcılık özelliği olmayan şeye ateş
demek mümkün değildir.
İbn Sînâ’ya göre ay-altı âlemde kötülüğün zorunlu ve gerekli olarak var olması, bu
kötülüklerin hikmetten hâlî olduğu anlamına gelmemektedir. Bilakis bu kötülükler hikmet
dolayısıyla varlığa geldiği gibi, âlemin varlığını sürdürmesi de bu hikmet sebebiyle zorunlu
karakterdeki kötülüğe bağlıdır. Bizâtihî kötülük olarak kabul edilen şeylerin bile bir yararı
bulunmaktadır. Örneğin yaşlılık, insanın nefsini temizlemesine ve hayvânî arzularını
dizginlemesine vesile olurken, ölüm de var olmayı hak etmiş sonsuz sayıdaki ferdin varlığa
gelmesine yol açmaktadır. Fayda ve zararın birarada bir nizam ve denge oluşturduğu bu
âlemde gözlemlenen kötülükler, aslında başka türlüsü mümkün olmayan bu küllî nizamın
korunması için bir gerekliliktir. İnsanların işlediği suçlara verilen cezalar da bu kapsamda
değerlendirilebilir.
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Uygulamalar

88

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, İbn Sînâ’nın kötülüğe yüklediği anlamları, kötülük türleri ve kötülüğün
kaynağı konusundaki görüşlerini ve son olarak kötülük problemine getirdiği çözüm yollarını
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi İbn Sînâ’nın kötülükle ilişkilendirdiği kavramlardan biri
değildir?
a) Madde
b) Yokluk
c) İmkân
d) Kuvve
e) Varlık

2. “Bir şeyin tür ve tabiatı için gerekli olan sabit yetkinliklerin yokluğu” İbn Sînâ’ya
göre aşağıdakilerden hangisine dair bir açıklamadır?
a) Bizatihi kötülük
b) Arazî kötülük
c) Mutlak kötülük
d) Arazî iyilik
e) Mutlak yokluk

3. İbn Sînâ açısından Özü İtibariyle Zorunlu Varlık dışındaki bütün varlıkların özü
itibariyle mümkün oluşu, onlarda ne tür bir kötülüğün varlığını göstermektedir?
a) Ahlakî
b) Tabiî
c) Metafizik
d) Fiziksel
e) Mutlak
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4. Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi ay-altı dünyanın değişim ve dönüşümünü
ifade etmektedir?
a) Gerçek ve hayal
b) Mutlak ve izafî
c) Zorunlu ve mümkün
d) Bilkuvve ve bilfiil
e) Kevn ve fesâd

5. İbn Sînâ sabit ve değişmez bir varlığa sahip olmaması sebebiyle …… yokluğun
kaynağı olduğunu düşünmektedir.
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a) Mekânın
b) Ay-üstü dünyanın
c) Âlemin
d) Maddenin
e) Zamanın

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)c, 4)e, 5)d
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6. İBN SÎNÂ FELSEFESİNİN ANAHTAR KAVRAMI OLARAK NEFS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

İbn Sînâ Felsefesinin Anahtar Kavramı Olarak Nefs
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Epistemoloji ile ahlâk arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
2) Sizce bilgi etme süreçleri ile ahlakî yetkinlik arasındaki irtibatın boyutları ne
olabilir?
3) İnsanın aklî gelişim süreçlerini nasıl tasnif edebilirsiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Nefs kavramının İbn Sînâ Okuyarak
felsefesindeki
boyutlarını
öğrenmek.
Kazanım

elde
veya

Nefs kavramı bağlamında Okuyarak
İbn
Sînâ’nın
epistemolojisinin temellerini
öğrenmek.
Nefs kavramı çerçevesinde Okuyarak
İbn Sînâ’nın ahlak ve din
teorisi hakkında bilgi sahibi
olmak.
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Anahtar Kavramlar






Nefs
Sezgi
Akıl
Peygamberlik/Din
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Giriş
İbn Sînâ, nefs konusuna dair ortaya koyduğu teorileriyle İslam felsefesi geleneğinde
ayrı bir yere sahiptir. Bu bölümde onun nefs anlayışı ana hatlarıyla ele alınıp felsefesindeki
merkezî konumuna işaret edilecektir.
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6.1. İbn Sînâ Felsefesinin Anahtar Kavramı Olarak Nefs
İbn Sînâ’nın felsefî sistemine -kelimenin tam anlamıyla- hayat veren ve onun birlik ve
tutarlılığını sağlayan konu, aklî nefse, yani nefsin özel olarak insanda bulunan bölümüne
(kendisi sayesinde düşündüğümüz akla) dair teorisidir. Bu gelişimin arka planının
Aristoteles’in De Anima’sı (III.4-5) ile Yunan geleneğinde Aristoteles’in sözkonusu eserinin
doğurduğu uzun süren şerhler geleneğine -Plotinus’un felsefesinde ve özellikle de Atina
okulunun Yeni-Eflâtunculuğunda, aklın (nous) oynadığı ontolojik rol artırılmakla beraberkadar uzandığı kesindir. Sözkonusu gelenek, bu defa Arapça olarak, Fârâbî’nin (ö. 950) aklî
faaliyete tamamlayıcı bir rol veren eserinde devam ettirilmiş ve bu teori, kendisini Fârâbî’nin
halefi olarak gören İbn Sînâ ile mükemmel bir hale gelmiştir. İbn Sînâ’nın aklî nefsin farklı
yönleri üzerinde çalışması, felsefenin pek çok dalını birleştirmekte ve buna ilaveten,
nübüvvet, vahiy, mucizeler, sihir ve ilâhî inâyet gibi geleneksel dinî konuları da aynı aklî
bütün içine dâhil etmektedir. Dolayısıyla o, sadece bir nefs teorisi olmaktan çok, aklî nefsin
gerçek anlamda bir metafiziğidir ve tüm felsefî faaliyetin birinci amaç ve hedefi olarak
karşımıza çıkmaktadır.
İbn Sînâ’ya göre aklî nefs, bizâtihî var olan bir cevherdir ve ne bir insanın bedenine ne
de başka herhangi bir maddî şeye nakşolmuştur; o tamamen ayrılabilir ve maddeden
soyutlanmıştır. Aklî nefs, insan bedeniyle birlikte -ondan önce değil- varlığa gelmekte ve kişi,
hayatta olduğu müddetçe onunla belirli bir ilişkiyi sürdürmektedir. İbn Sînâ bu ilişkiyi,
Aristotelesçi kavramlara sıkı sıkıya bağlı kalarak, aklî nefsi “organlara sahip tabiî bir bedenin
ilk yetkinliği” şeklinde tanımlayarak belirlemekte ve tanımdaki “aklî” kelimesini de “fiilleri,
aklî tercih ve düşünceye dayalı keşifle gerçekleştirmesi ve küllîleri idrâk etmesi açısından”
ibaresini ekleyerek açıklamaktadır. Aklî nefs açıkça iki işleve sahiptir: Biri teorik, yani
küllîleri idrâk etmek, diğeri de pratik, yani fiilleri yönlendiren aklî tercihlerde bulunmak ve
düşünceler üretmek. Aklî nefsin bu iki işlevi, insanların aşkın âlemle tabiat âlemi arasında
ilişki kurmasına da zemin hazırlamakta ve dolayısıyla âlemin bütünlüğünü göstermektedir:
Teorik kısım, ay-üstü âlemdeki metafizik gerçekliği -aşağıda belirtileceği üzere akledilirleriidrâk ederken, pratik kısım ise ay-altı âlemdeki oluş ve bozuluş halinde olan tabiatı idare
etmektedir. Başka bir yerde ise İbn Sînâ, aklî nefsin işlevini; onun bedenle olan ilişkisinin,
mahfaza içindeki bir şeyin o mahfazayla olan ilişkisi şeklinde değil, bir enstrüman kullanan
kimsenin o enstrümanla olan ilişkisi şeklinde anlamak gerektiğini söylerek izah etmektedir.
Bir başka ifadeyle aklî nefs, beden içinde değil, aksine küllîleri ve onlardan sudûr eden aklî
tercihleri idrâk etmek sûretiyle bedeni idare eden ve eşgüdümünü sağlayan bir mevkidedir.
Aklî nefs, ebedî bir cevherdir ve ilişki halinde olduğu beden öldüğünde, bedenle
ilişkisi sırasında bilfiil veya mükemmel hale gelip gelmemesine bağlı olarak mutluluk veya
bedbahtlık içinde varlığını sürdürür. Aklî nefsin bilfiil hale gelmesi, sahip olduğu iki işleve
uygun olarak, doğru bilgiye sahip olup doğru fiillerde bulunmak şeklinde tanımlanmaktadır.
Aklî nefsin neyi, nasıl bildiğinin tahlili, bizi İbn Sînâ’nın epistemolojisine olduğu kadar,
metafizik, ontoloji ve kozmolojisine de götürmekte; aklî nefsin fiilleri sorunu ise, filozofun
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ahlâk anlayışına ve tıp da dâhil olmak üzere buna bağlı pratik bilimler hakkındaki
düşüncelerine yönlendirmektedir.
İbn Sînâ, “doğru bilgi” kavramını Aristotelesçi çizgi doğrultusunda anlamakta ve
mutluluğu, yani Aristotelesçi eudaimonia’yı, aşağıda ifade edileceği üzere, akledilirlerin
herhangi bir engel olmadan ebedî olarak düşünülmesi şeklinde tasarlamaktadır. İbn Sînâ
kozmolojisinin sudûrcu şemasında Tanrı’dan veya zorunlu varlıktan (vâcibü’l-vücûd) bir akıl
sudûr etmekte ve bu akıldan da diğer semâvî feleklerin akılları ve nefsleri çıkmaktadır. Bu
sıradüzeninin sonunda yeryüzüne ait felek ile onun, aklî nefsin kendisiyle ilişkiye geçebildiği,
fa‘âl akıl (el-aklü’l-fa‘âl) olarak bilinen aklı bulunmaktadır. Bütün bu akıllar gayr-i maddî ve
tamamıyla bilfiildir. Kendilerinde bilkuvvelikten eser bile bulunmayan bu akılların, sürekli
olarak akletmekten başka herhangi bir faaliyetleri yoktur. Bu akılların düşünce objeleri, yani
akledilirler ise kendilerini ifade eden küllî kavramlardır: Âlemin düzen ve muhtevası, âlemin
zorunlu varlıktan sudûru ile birlik, çokluk, zorunluluk, imkân, hareket, sükûn gibi ilkeler ve
matematik kavramlar. Bir anlamda akledilirler, teorik felsefe içindeki bütün bilimleri
kapsamaktadır: Fizik, matematik ve metafizik.
Bu noktada, sözkonusu akledilirlerle ilgili şu hususları belirtmek oldukça önemlidir:
Bütün akledilirler semâvî akıllar tarafından zamana bağımlı olmaksızın bir anda
düşünülmektedir. Ancak semâvî akılların akledilirleri düşünmesi, rastgele olmayıp belirli bir
düzene göredir. Bu, bir kıyası oluşturan önermelerin terimlerine ait bir düzendir ve kıyasların
sonuçları da tek tek akledilirleri ifade etmektedir. Dolayısıyla akledilirlerin özlerindeki düzen,
kıyasa dayalı bir düzendir. Bunun anlamı ise, sözkonusu düzenin, ilk öncülden başlamak
sûretiyle sırasıyla, gerçekliği tanımlayan diğer ifadeleri ispat ederek ilerleyen müteselsil
adımlar şeklinde olduğudur. Teorik felsefede ele alındığı üzere, bu akledilirler bir bütün
olarak âlemin yapısını ortaya koyduklarından, âlemin bizâtihî yapısı da kıyasî bir niteliktedir.
Bu sebeple insanın mutluluğu da aklî nefsin, semâvî feleklerin ebedî akıllarını taklit
etmek sûretiyle bu akledilirleri düşünmesi, yani onları idrâk etmesinden ibarettir. İnsan
aklının akledilirlere yönelişi ile onları elde etme yolları arasındaki ilişkinin tahlili, İbn
Sînâ’nın epistemolojisini ortaya koymaktadır.
İnsanın aklî nefsinin veya aklının, akledilirlerle dört farklı ilişkisi vardır. Bebek
örneğinde olduğu gibi, aklî nefs, insan varlığıyla ilk ilişkiye geçtiğinde, akledilirlerle olan
ilişkisi bir tür mahzâ bilkuvve halidir: Akledilirleri elde etme güç ve yeteneğine sahiptir,
ancak henüz onları elde edebilmiş değildir. Akledilirlerle böyle bir ilişkiye geçtiğinde “maddî
akıl” (akl-ı heyûlânî) olarak isimlendirilir. Böyle isimlendirilmesinin sebebi, maddeyle
herhangi bir birliktelik içinde olması değil, “sırf madde” gibi kuvve halinde bulunmasıdır.
Akıl daha sonra ilk akledilirleri, yani aksiyomatik ve apaçık olan küllî kavramları elde
ettiğinde ise, ikinci derecedeki akledilirlerle (yukarıda tarif edilen akledilirler) olan ilişkisi, bir
tür mümkün elde ediş şeklinde olur ve onları iktisab edecek yeteneğe sahip olduğunda
“meleke halindeki akıl” (akl bi’l-meleke) olarak isimlendirilir. Aklın akledilirlerle olan
ilişkisi, bir noktada onları elde edip onları düşünmese bile, her istediğinde onları aklında hazır
hale getirebilecek seviyeye ulaştığında, “fiil halindeki akıl” (akl bi’l-fi‘l) olarak adlandırılır.
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Aklın akledilirlerle olan ilişkisi, onları bilfiil olarak düşünmek şeklinde olduğunda ise, o akla
“kazanılmış akıl” (akl-ı müstefâd) denir.
İnsan aklının akledilirlerle olan ilişkisi ele alınırken karşımıza çıkan temel soru, doğal
olarak aklın akledilirleri kesin bir şekilde hangi yolla elde edebildiği, yani aklın bi’l-meleke
akıl halinden kazanılmış veya bilfiil akıl haline nasıl yükseldiğidir (aklın akledilirlerle olan
ilişkisinin bu son iki şekli, özde aynı durumu ifade etmekle beraber, birincisi fiil, ikincisi ise
kuvve halindedir). İbn Sînâ bu soruyu, Aristotelesçi mantık geleneğini yakından takip etmek
sûretiyle cevaplamaktadır. Kıyasların sonuçlarını, yani akledilirleri elde etmenin yolu, orta
terimi bulmaktır. İbn Sînâ da bütün epistemoloji teorisini, orta terimi keşfetme üzerine inşa
etmiştir. Daha önce de ifade edildiği üzere, insanın mutluluğu, akledilirlerin bilgisine bağlı
olduğundan, İbn Sînâ, kurtuluş teolojisine veya felsefî faaliyetinin amacına yine bu kavram
üzerinden ulaşmıştır.
Orta terimi keşfetme şekilleri tüm meslek hayatı boyunca İbn Sînâ’yı meşgul etmiş ve
sözkonusu kavramı devamlı sûrette ikmâl ederek tazammunlarını da ayrıntılı bir şekilde ele
almıştır. Yukarıda belirtildiği üzere, akledilirler sadece semâvî akıllarda bilfiil olarak var
olmaktadırlar; çünkü onların akledilmesi, bu semâvî akılların ebedî nitelikteki faaliyetlerini
temin etmektedir. Bu ise şu anlama gelmektedir: Kurulacak kıyasa bağlı olarak orta terim
şeklinde hizmet edecek olan bütün akledilirler, semâvî akıllarda ve -özellikle de insan
bilgisinin hedefleri için- fa‘âl akıl olarak da bilinen yeryüzü feleğinin aklında bulunmaktadır.
Bu orta terimler/akledilirler başka bir yerde olamazlar: İbn Sînâ, Eflâtuncu ideaları asla kabul
etmemektedir; akledilirlerin, onları düşünmediği durumda insan aklında bulunması da
imkânsızdır; bir başka ifadeyle akledilirler bir kere elde edildiklerinde, zihinde
depolanmamaktadır; çünkü akledilirler sözkonusu olduğunda, zihinde depolanmak, onların
zihin tarafından düşünülmesiyle özdeştir. Ancak biz, akledilirleri her zaman
düşünmediğimizden, onların başka bir yerde bulunmaları gerekmektedir ve o tek yer de fa‘âl
akıldadır. Netice olarak insan aklının orta terimi keşfetmesi, onu fa‘âl akıldan elde etmesi
anlamına gelmektedir. İbn Sînâ’nın, insanın fa‘âl akılla “ittisâli” ile kastettiği şey de tam
olarak budur. Bu ittisâl sürecini İbn Sînâ, fa‘âl akıl veya insan aklı açısından meseleyi ele
almasına bağlı olarak iki yolla açıklamaktadır. İlk durumda, filozofun “ilâhî feyz” (el-feyzü’lilâhî) olarak isimlendirdiği süreç, akledilirlerin insan aklına sudûrudur. İnsan aklı açısından
ise İbn Sînâ, orta terimin keşfedilmesi sürecini, sezgi (hads) kavramıyla tanımlamaktadır.
Aristoteles’in Posterior Analytics’te sezgiyi “orta terimi doğru bir şekilde kendiliğinden
bulma” kabiliyeti (eustochia, Arapça tercümede, hüsnü hadsin) şeklinde ele alışından (I, 34
89b10-11) ilham alan İbn Sînâ, bu kavramı epistemolojisinin köşe taşı yapmıştır.
Bütün orta terimler fa‘âl akıldan geldiği için, soru, insanların akledilirlere nasıl
ulaşabileceği veya sezginin tam olarak nasıl gerçekleştiği hususudur. İbn Sînâ başlangıçta her
türlü öğrenme, yani orta terimleri elde etmenin ya öğrenim ya da sezgi yoluyla gerçekleştiğini
ileri sürmüştür. Ancak öğrenimin nihâî noktada sezgiye bağlı olduğunun farkına varınca (zira
teorik olarak ilk öğretmen, zorunlu olarak sadece sezgi yoluyla öğrenmiş olmalıdır)
öğretimden bahsetmeyi bırakıp, onun yerine düşünmeyi yerleştirmiştir. Soyutlama ve mantıkî
tahlile dayanan düşünme, aklı sezgiye yani orta terimi fa‘âl akıldan almaya hazırlamaktadır.
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Son dönem eserlerinden el-Mübâhasât’ta bu sürece dair yaptığı tasvirde, düşünme, orta terimi
yakalamak için onun bulunabileceği muhtemel bölgeye kurulan bir ağ görevini yapmaktadır.
İbn Sînâ’nın bu konudaki pek çok ifadesi, “ilâhî feyz”in asla otomatik olmadığını ve fa‘âl akıl
tarafından başlatılmadığını gözler önüne sermektedir. Aslında orta terimin keşfiyle
neticelenen akıl yürütme süreci, filozofun pek çok eserinde etraflıca ve derinlemesine tahlil
edilirken, akılların sudûru kavramı da, İbn Sînâ tarafından bu tasvirin ötesinde başka bir şey
için geliştirilmiş değildir. Bu bakış açısından fa‘âl akıl, orta terim/akledilirlerin deposu
olmaktan başka herhangi bir amaca matuf değildir; bunun dışında fa‘âl akıl, insanın akletme
sürecinde tamamen durağan bir durumdadır.
Bununla birlikte insanların orta terimi elde etme kabiliyeti, onu hangi hız ve sıklıkla
sezdiklerine bağlı olarak farklılık arzetmektedir. Bazı insanlar hiçbir yardım almaksızın orta
terimleri kısa sürede sezebilirken, bazıları bunun için yoğun bir öğrenime ihtiyaç duymakta
veya kimileri az miktarda düşünmeyle bu konuda başarılı olurken bazıları da hazırlayıcı
nitelikteki mantıkî tahliller yaptıktan sonra orta terimleri elde edebilmektedirler. Diğer uçta
ise, İbn Sînâ’nın da belirttiği üzere, “güçlü nefse” sahip olan ve düşünmeye herhangi bir gerek
duymaksızın, son derece kısa bir sürede bütün orta terimleri sezebilen nâdir ve biricik şahıslar
bulunmaktadır ki, bunlar peygamberlerdir. Bu noktada fa‘âl akılda mevcut olan akledilirler,
neredeyse bir defada peygamberin aklına nakşolunur. Ne var ki İbn Sînâ, bu sürecin,
akledilirlerin herhangi bir eleştiriden geçirilmeksizin taklit yoluyla alınması şeklinde olmayıp,
akledilirlerin, orta terimleri de ihtiva eden fa‘âl akıldaki kıyasî düzeni sıkı bir şekilde takip
ettiğine işaret etmeye özen göstermektedir. Buna göre, peygamberin bilgi elde ettiği yol, çok
üst düzeyde gelişmiş bir sezgiye sahip olması dışında diğer insanlarınkinden herhangi bir
farklılık arzetmemektedir. Bu farklılık ise, peygamberin bilmeleke aklının -ki sezgi bu akıl
düzeyinde gerçekleşmektedir- en güçlü seviyede olmasıdır ve bu akıl düzeyi, İbn Sînâ
tarafından “kutsal akıl” (akl-ı kudsî) olarak isimlendirmiştir. Dolayısıyla peygamberin
akledilirleri idrâki ona, felsefenin muhtevasıyla özdeş olduğu ortaya çıkan, vahyin içeriğini
ihsan etmektedir.
İşte bu, peygamberliğin aklî cephesidir. İbn Sînâ, buna rağmen peygamberliğin, birisi
peygamberin hayal, diğeri de muharrik gücüyle ilişkili iki vechesine daha dikkat çekmektedir.
Bunların her ikisi de peygamberde, diğer insanların ortalama seviyesinin çok çok üstünde bir
gelişmişliğe sahiptir. Peygamberin hayal gücü, ilâhî âlemden vahiyle ilgili imajları ve sesleri
alabilmektedir. Vahiy ise hayal gücünün, bu imaj ve sesleri insanlara aktarılan ve vahyin
metnini oluşturan algılanabilir ve duyulabilir mesajlar olarak yeniden üretmesidir.
Peygamberin aklının akledilirleri alış şekli olan kıyâsî söylemin, kitle açısından akıl
erdirilemez nitelikte olması sebebiyle bu, zorunlu olarak böyledir. Semâvî feleklerin
bulunduğu ilâhî âlemden gelen etkilere açık olan hayal gücü yoluyla gerçekleşen bu
mekanizm, kişiler tarafından görülen sâdık rüyaların da tek yolunu oluşturmaktadır. Nihâyet
peygamber son derece gelişmiş muharrik güçlere de sahiptir ve onun nefsi, sadece kendi
vücudunun organlarını değil -ki bu, tüm nefslerin yapabildiği bir şeydir- kendisi dışındaki
diğer bedenleri de harekete geçirip etkileyebilmektedir. Bu, ay feleğinin yeryüzünde medcezir hadisesi üzerindeki etkisi, kem gözün ve sihirbaz türü kötü kimselerin etkilerine kadar
pek çok alanda gözlemlendiği gibi, bir tür telekinesistir (fizikî ilişki olmaksızın gerçekleşen
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etki). Peygamberde ise bu yetenek iyi amaçlar için, yani peygamberin doğruluğunu kanıtlayan
mucizeler göstermek amacıyla kullanılır. İbn Sînâ’nın bütün bunlarla ilgilenmesinin sebebi,
peygamberin biricikliğini göstermek değildir; zira bu, onun felsefî ve bilimsel olarak
açıklanamaz olduğu anlamına gelebilirdi. Asıl sebep, Aristotelesçi ve Yeni-Eflâtuncu nefs
teorileri bağlamında tüm gözlemlenebilir fenomenleri -sâdık rüyalar, kem göz vs. gibiaçıklayan, nübüvvet gibi olağanüstü hadiselere zemin teşkil eden insan nefsinin temel
işleyişini keşfedip ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktan ibarettir.
Akletme sürecini özetlemek gerekirse, ilk akledilirlerle kuşanan ve soyutlama ve
düşünmeyi ihtiva eden akıl yürütme süreçlerinden sonra, herhangi bir kıyastaki orta terimi
elde edebilen bilmeleke akıl, bir akledilir kavramı temsil eden sonuca ulaşmakta ve neticede
bilfiil veya müstefâd akıl durumuna erişmektedir. Bu şekilde, mantık yoluyla insan aklı,
semâvî felekler tarafından da düşünülen ve dolayısıyla gerçekliğin kendilerine yansıyan
yapısını yeniden üreten akledilirleri düşünebilmektedir.
Ne var ki, akledilirlerin insan aklında yeniden üretilmesi mükemmel bir tarzda
değildir. Bunun pek çok sebebi bulunmaktadır. Öncelikle insanlar zamanla sınırlı olup,
akledilirleri keşif ve idrâklerinin sıradüzeni de bu şekilde zamanla sınırlıdır. Halbuki semâvî
felekler tarafından arzulanan akledilirlerin idrâki ise bunun aksine zaman-dışıdır. Bundan
daha önemlisi ise, insan aklının bedene bağlı olduğu gerçeğidir ki, bu, bedenin aklın
akledilirleri düşünmesine bir engel teşkil edip dikkatini başka şeylere çektiğini
kanıtlamaktadır. Bu noktada İbn Sînâ, aklî nefse dair ileride yapacağı tahlillerde tıbbî, ahlâkî
ve siyâsî mülâhazalarını ortaya koymaktadır.
Daha önce de bahsedildiği üzere, aklî nefsin iki işlevinden birisi, netice olarak aklın
bilfiil veya mükemmel hale gelmesine yardımcı olacak, doğru fiillere götüren aklî tercihlerde
bulunmaktır. Bu aklî tercihler, tabir câizse, kişi tarafından işlenen doğru fiilin düzeni
açısından, bedeni idare eden diğer güçler, yani arzu ve öfke güçleri tarafından da kabul
edilebilir olmalıdır. Bir başka ifadeyle, aklî nefs, arzu (epithymêtikê, şehvânî) ve öfke
(thymoeidês, gadabî) güçlerini hükmü altına almalıdır. Bu ise ancak, yaygın tabirle, kişinin iyi
huylara ve mükemmel karakter özelliklerine sahip olması durumunda gerçekleşebilir. Ancak
bilimsel veya tıbbî kavramlarda, huylar ve karakter özellikleri, bedenin fizikî yapısının bir
işlevi olup, İbn Sînâ’nın da uyguladığı Galenci sıvılar ahlât tıbbında bunlar bedenin mizâcına
veya dört sıvının, yani kan, balgam, kara safra ve sarı safranın belirli oranlarda karışımına
bağlıdır. Bu sıvılardan birinin diğerlerine baskın olması, fertlere özgü hâkim karakterleri
belirlemektedir: Mesela balgamî, mizâcında balgamın baskın olduğu; sevdâvî (melankolik)
ise mizâcında kara safranın baskın olduğu kimsedir. Kişilerdeki bu sıvı yapısında ortaya çıkan
dengesizlik, karakter bozukluklarına, yani kötü karaktere yol açarken, iyi karakter de dengeli
veya mutedil mizâcın sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Karakter özellikleri gibi mizâçların da değişime konu olduğu bilinen bir husustur. Bir
kimsenin kötü karakterinin daha iyi hale gelmesinin anahtarı, mizâcındaki değişikliktir. Bu,
bugün de söylendiği üzere, hem kimyevî hem de davranışsal pek çok yolla başarılmaktadır.
Bir kişinin karakterini değiştirmede ilaç tedavisi ve perhiz en etkili yoldur. Mesela,
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melankolik olan bir kimse, mizâcında baskın durumdaki soğuk ve kuru nitelikli kara safranın
hâkim karakter özelliklerini dengelemek için sıcak sıvılar tüketmelidir. Diğer yandan davranış
değişikliği ise, ahlâka dair kitaplarda belirtilen sınırlamalara uyup, dinî hukukta peygamber
tarafından emredilen belirli sorumluluk ve ibadetleri yerine getirmekle sağlanabilir. Erdemli
davranış, namaz, oruç, hac ve benzeri ibadetlerin hepsi mizâcı dengelemek ve kişiye iyi bir
karakter vermek sûretiyle nefsin bedensel güçlerini, yani arzu ve öfke güçlerini, aklî nefsin
hizmetine sunmak içindir. Bu şekilde bedensel güçlerin itaat altına alınmasıyla, aklî nefs
mutluluk, akletme yani orta terimleri keşfetme veya sezgi yolundaki asıl işi üzerinde
yoğunlaşabilir. Yeri gelmişken, bu nokta, İbn Sînâ’nın, bir kıyastaki orta terimi bulma
konusunda zorlukla karşılaştığı zaman camiye gidip namaz kıldığını ve daha sonra eve
gelerek bir miktar şarabın eşliğinde çalıştığına dair otobiyografideki sözlerinin sebebini
açıklamaktadır. Zira antik ve ortaçağ farmakolojisinde -burada İbn Sînâ’nın bir hekim
olduğunu unutmamalıyız- şarap, bedenin farklı sıvılarını dengelemek için kullanılmaktaydı.
Bundan dolayı, denge haline en yakın mizâç, hem davranış hem de bilgisinde iyi özellikleri
geliştirmeye en yatkın olan kimsedir.
İbn Sînâ, aklî nefsle semâvî feleklerin arasında tam olarak ne gibi bir farkın
bulunduğunu düşünerek bu meseleyi tartışmaktadır. Hepsi, özleri akledilirleri düşünmek
durumunda olan cevherlerdir. Ancak aralarındaki fark, bağlı oldukları bedenlerin
mâhiyetinden kaynaklanmaktadır. İnsan aklı, birleşimleri dört sıvıyı ve onların zıt
özelliklerini (sıcak, soğuk, yaş, kuru) meydana getiren dört unsurun karışımından oluşmuş bir
bedene bağlıdır. Diğer yandan akledilirleri akletmeleri devamlı ve mükemmel bir sûrette olan
semâvî felekler ise bu şekilde meydana gelmedikleri gibi, bu tür zıtlıklar da
barındırmamaktadırlar. Dolayısıyla, bu zıtlıklarla olan ilişki ve bunun neticesinde insan
bedenlerinin oluşumundaki dengesizlik, aklî nefsin orta terimleri sezmesine veya -başka türlü
ifade etmek gerekirse- fa‘âl akıldan ilâhî feyzi almasına engel olmaktadır. Bu nedenledir ki,
denge haline en yakın olan mizâç, bu feyzi almak için en hazırlıklı kişidir. Mizâçları nasıl
dengeli hale gelirse gelsin, insanlar, zıtlıklarla olan ilişkileri sebebiyle kusur ve eksikliklerden
tam anlamıyla âzâde değildirler. Aklî nefs insan bedeniyle ilişki halinde olduğu müddetçe
kimse tam olarak bütün akledilirleri mükemmel bir şekilde akletmeye (veya ilâhî feyzi
kabule) hazır hale gelemez. Ancak yine de çalışma ve erdemli davranış yoluyla, ilâhî feyzi
almaya engel olan bu zıtlıkların bulunmadığı dengeli bir mizâca ulaşmak için tüm gücünü
harcamak sûretiyle sonuşmaz (asymptotically) olarak ona yaklaşabilir. Bu meydana
geldiğinde ise, o kimseyle semâvî felekler arasında tam bir benzerlik meydana gelir. Bu
aşamada, akledilirleri bilfiil düşünemiyor olsa da (kazanılmış akıl), onları her istediğinde
aklında hazır olmaya çağırabilecek bir durumdadır ve aklının onlarla olan ilişkisi, bilfiil akıl
olma şeklindedir. İbn Sînâ’nın pek çok defa ifade ettiği gibi, aklî nefs “üzerine varlıkların,
herhangi bir çarpıtma olmaksızın oldukları şekilde [yani akledilirlerin] yansıdığı parlatılmış
bir ayna gibi” olur. İşte bu, teorik felsefî bilimlerin uygulanmasını sağlamaktadır.
Aklî nefsin, akledilirleri mükemmel ve sürekli bir şekilde akletmesi ancak, ölüm
sayesinde bedenle olan ilişkisi sona erip doğru bilgiyi elde ederek doğru fiillerde bulunduktan
sonra gerçekleşebilir. Bu ölüm sonrası durumda, aklî nefs akledilirleri, tam olarak semâvî
104

feleklerin akılları gibi akledecek ve onlarla aynı duruma gelecektir. İşte mutluluğun son
noktası bundan ibarettir.
Bu sistemde, akletmenin fâili (insan aklı), akletme süreci (orta terimi keşfetme),
akletme metodu (mantık) ve akletmenin nesneleri (akledilirler) birbirine bağlı ve birbirini
açıklayan bir ilişki içinde biraraya getirilmiş ve Aristotelesçi felsefe geleneğinin farklı dalları
arasında bir uyum sağlanarak aralarında karşılıklı ilişkiler kurulmuştur: Nefs teorisi
epistemoloji için bir çatı sağlamakta, epistemoloji ise mantık yoluyla kozmolojiyi (veya
ontolojiyi) yeniden üretmekte ve nihâyetinde, nefs teorisini ispatlamaktadır. Aklî nefse dair
bütün tahlillere biyolojik temel sağlayan tıp yanında, ahlâk ve dinî hukukun dâhil olduğu
pratik felsefe de böylece sisteme dâhil edilmektedir.
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Uygulamalar

106

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, İbn Sînâ’nın nefs kavramına yüklediği anlamları, bunun epistemoloji,
psikoloji, ahlâk, tıp ve din teorileri açısından taşıdığı anlamın boyutları hakkında bilgi sahibi
olduk.
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Bölüm Soruları
1. “Organlara sahip tabiî bir bedenin ilk yetkinliği” tarifi aşağıdakilerden hangisine
aittir?
a) Bitkisel nefs
b) Aklî nefs
c) Hayvanî nefs
d) Kutsî nefs
e) İnsan ruhu

2. İbn Sînâ aklî nefsin kaç işlevi olduğunu ileri sürmektedir?
a) 2
b) 4
c) 1
d) 5
e) 6

3. Küllîleri idrak etmek aklî nefsin hangi yönünün bir özelliğidir?
a) Epistemolojik
b) Pratik
c) Teorik
d) Noetik
e) Etik
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4. Aklî nefs …… bir cevherdir.
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a) Tözsel
b) Mutlak
c) Ezelî
d) Ebedî
e) Arazî

5. İbn Sînâ’nın sudur teorisinde ay-üstü âlemin sonunda yer alan ayrık aklın adı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kazanılmış akıl
b) Bilfiil akıl
c) Maddî akıl
d) İlk akıl
e) Faal akıl

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)c, 4)d, 5)e
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7. İBN SÎNÂ’NIN ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

7.1.

İbn Sînâ’nın Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir filozofun etkisini hangi kriterlere göre ölçebilirsiniz?
2) Sizce İbn Sînâ felsefesinin en çok hangi yönüyle etkili olmuştur?
3) İbn Sînâ’nın felsefeye getirdiği yenilikler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
İbn
Sînâ’nın
İslâm Okuyarak
düşüncesindeki
etkisinin
boyutları hakkında bilgi
sahibi olmak.

elde
veya

Klasik sonrası dönem İslam Okuyarak
düşüncesinin
temel
özelliklerini öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar

 İbn Sînâcılık
 Eşʻarîlik/Şâfiîlik
 İşrâkîlik
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Giriş
İslam felsefesi geleneğinin en merkezî ismi olan İbn Sînâ’nın gerek felsefe gerekse
felsefe dışı çevrelerde nasıl bir etki bıraktığı bu bölümde ana hatlarıyla ele alınacaktır.
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7.1. İbn Sînâ’nın Etkileri
İbn Sînâ’nın talebeleri, onun tartışmacı ve aporetik metodunu tüm yönleriyle ihtiva
eden eserlerini muhâfaza edip neşretmişlerdir. Bununla beraber onlar, ölümünün ardından
yazdıkları eserler vasıtasıyla Horasan ve İran’ın doğusunda İbn Sînâ felsefesinin
propogandasını yapmışlar ve bu felsefenin yayılmasını sağlamışlardır. Bu noktada özellikle
Behmenyâr’ın gayretleri dikkat çekmektedir: O, İbn Sînâ felsefesinin geniş bir özeti
mâhiyetinde olan Kitâbü’t-Tahsîl isimli bir eser kaleme almıştır. İbn Sînâ’nın diğer talebeleri
de haklarında henüz tam anlamıyla çalışılmamış olan çeşitli yollardan bu işe iştirâk
etmişlerdir. Beyhakî’nin Tetimme’de belirttiğine göre İbn Sînâ felsefesinin Horasan’da
yayılmasını sağlayan kişi Levkerî’dir (ö. 1123). Îlâkî ile 1140’larda vefat eden Sâvî de bu
amaç doğrultusunda Horasan ve İran’da çalışmışlardır. Bu kimselerin çabaları, hem kısa hem
de uzun vadede son derece başarı kazanmış olmalıdır. Bunun en iyi göstergesi İbn Sînâ
felsefesinin İslâm toplumunun tüm ana entelektüel çevrelerini harekete geçirmiş olmasıdır.
İbn Sînâ’nın ölümünün ardından geçen üç asır boyunca felsefesi tüm alanlardan
entelektüellerin çok sayıda şiddetli hücumuna maruz kalmıştır. Bu hücumlar içinde en
meşhurları, kendisinin Yakın Doğu’nun entelektüel alanda lideri olduğunu iddia eden
Şâfiî/Eş‘arî birlikteliğini temsil edenlere ait olanlardır. Bu noktada İbn Sînâ’nın felsefî
sistemine yönelik hücumlar içinden sadece beşine yer vereceğim. Bunlar her ne kadar eşit
derecede bilinmese de sözkonusu hücumlar içinde en meşhur olanlarıdır.
1. Gazzâlî’nin (ö. 1111) Şâfiî/Eş‘arî bakış açısından yazdığı ve hakkında hayli çalışma
yapılan Tehâfütü’l-felâsife adlı eseri. İbn Rüşd’ün bu esere reddiye olarak kaleme aldığı
Tehâfütü’t-Tehâfüt de aynı ölçüde şöhrete sahiptir. Muhtemelen bu iki eserden daha az bilinen
üçüncü bir reddiye ise Osmanlı sultanı Fatih’in hocası ve saray filozofu olan Hocazâde’nin (ö.
1488) İbn Rüşd’e karşı yazdığı eserdir.
2. Şehristânî’nin (ö. 1153) İsmâilî/Eş‘arî bakış açısından yazdığı Musâra‘atü’l-felâsife
adlı eseri.
3. Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 1209) Şâfiî/Eş‘arî bakış açısına göre yazdığı Şerhu’lİşârât ve Şerhu Uyûni’l-hikme adlı eserleri. Râzî’nin Şerhu’l-İşârât adlı eseri şerh yerine cerh
olarak da isimlendirilmektedir. Bu eserler İbn Sînâ taraftarlarını harekete geçirmiş ve bu
konuda ilk olarak ünlü kelâmcı ve fakih Seyfeddin el-Âmidî (ö. 1233) Keşfü’t-temvîhât fî
Şerhi’l-İşârât ([Râzî’nin] İşârât Şerhindeki Yanlış Yorumlarının Açığa Çıkartılması),
ardından da Nasîruddîn et-Tûsî (ö. 1274) Hallü müşkilâti’l-İşârât isimli bir eser kaleme
almıştır. Sonraki dönemlerde ise bu iki muhalif duruşun arasını bulmaya yönelik telifçi
çabalara rastlanmaktadır. Bedreddin et-Tüsterî’nin (ö. 1307) el-Muhâkemât beyne’t-Tûsî ve’rRâzî adlı eseri ve Kutbuddîn et-Tahtânî’nin (ö. 1364) Tüsterî’ninkinden daha meşhur olan elMuhâkemât başlıklı kitabı bu çabaya örnek olarak verilebilir.
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4. Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî’nin (ö. 1234) Sûfî/İsmâilî bir bakış açısından 1224’te
kaleme aldığı Reşfü’n-nesâihi’l-îmâniyye ve keşfü’l-fadâihi’l-Yûnâniyye (İmanın Tavsiyelerini
Özümseyip Yunanlıların Rezilliklerini Açığa Çıkarmak) adlı eseri.
5. İbn Teymiyye’nin (ö. 1328) Hanbelî bakış açısından yazdığı, yukarıda bahsi geçen
er-Redd ale’l-mantıkiyyîn isimli eseri ile daha hacimli olan Der’u te‘âruzi’l-akl ve’n-nakl ev
muvâfakâtü sahîhi’l-menkûl li-sarîhi’l-ma‘kûl (Akıl-Nakil Karşıtlığının Reddi veya Doğru
Nakille Apaçık Akledilirin Birbirlerine Uygunluğu) adlı kitabı.
Görüş ayrılığı ve anlaşmazlıklar, bir düşüncenin önem arzedip arzetmediğinin en iyi
göstergesidir. İbn Sînâ felsefesi karşısında ortaya konulan bu reddiye ve tartışmalar,
ölümünün ardından geçen üç asırlık dönemde onun felsefesinin, İslâm toplumunun entelektüel
hayatının her alanındaki hâkimiyet ve nüfûzuna işaret etmektedir.
On beşinci yüzyılın ortalarından sonra felsefeye karşı açıktan bir reddiyeye
rastlanmamaktadır. Artık kelâm ve tasavvuf, felsefeyle aralarındaki farklılıkları, felsefenin
pek çok öğretisini kullanmak sûretiyle çözüme kavuşturmaya başlamışlardır. Kelâm ve
tasavvuf gittikçe artan bir şekilde felsefeyle buluşmalarını sağlayan ortak bir zemin bulmakta
ve böylece bu disiplinleri birbirlerinden ayıran çizgiler gittikçe bulanıklaşmaktadır. Bu
gidişâtı doğrulayan bir husus da Osmanlı sultanı Fatih’in Nureddin el-Câmî’den (ö. 1492)
kelâmcıların, sûfîlerin ve filozofların yaklaşımlarını ayrı ayrı ele alıp değerlendiren bir risâle
kaleme almasını rica etmiş olması ve Câmî’nin de, daha sonra Nicholas Heer’in The Precious
Pearl adıyla örnek alınacak bir şekilde tercüme ettiği ed-Dürrü’l-fâhire isimli bir eser vücuda
getirmiş olmasıdır.
Filozof olmayan düşünürler tarafından felsefeye karşı yapılan sözkonusu hücumlarda
bu kimselerin, filozofların delillerini çürütmek amacıyla felsefî bakış açısı ve tartışma
metodunu benimsediklerine de işaret etmek gerekiyor. Felsefenin, filozof olmayan düşünürler
tarafından hücum edilecek kadar önemli olduğu ve bu hücumların felsefî bakış açısından
yapıldığı gerçeği, felsefenin İbn Sînâ’nın ölümünden sonraki üç asırda İslâm entelektüel
hayatının ana gövdesindeki muzafferiyetini olduğu kadar, bu döneme niçin “İslam felsefesinin
altın çağı” denebileceğine dair bir ispatı da bize sunmaktadır.
Felsefeye yöneltilen eleştiriler sadece felsefe dışından gelmiş değildir. Tahmin
edileceği üzere felsefenin lehinde ve aleyhinde yapılan sert eleştiriler bizzat filozofların
safından gelmiştir. Bu noktada üç ana gelişim çizgisi dikkat çekmektedir: (a) Tepki
gösterenler: İbn Sînâ’nın felsefesine Aristotelesçi bakış açısından hareketle karşı çıkanlar. (b)
Reformistler: İbn Sînâ felsefesinin, maksadına ulaşamadığını düşünen ve onu geliştirmek için
eserler kaleme alanlar. (c) Takipçiler: İbn Sînâ felsefesini anahatlarıyla savunanlar.
Zamanı tersine çevirip, İbn Sînâ’nın yenilikçi sentezlerini işin içine karıştırmaksızın,
“aslî/tahrîf edilmemiş” Aristoteles olarak kabul ettikleri şeye dönmek isteyen ve “tepki
gösterenler” olarak kavramsallaştırdığım muhâfazakâr filozoflardan başlarsak, Endülüslü
bütün filozoflar bu sınıfa dâhildir. Bunun öncelikli sebebi, Endülüslü filozofların -en azından
başlangıçta- İbn Sînâ hakkında oldukça az bilgiye sahipken, Fârâbî’nin felsefesinden haberdar
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olmalarıdır. Bu, muhtemelen tarihî bir temele dayanmaktadır: Felsefenin Endülüs’e ilk defa
onuncu yüzyılın sonunda, Yunan biliminin İspanya’ya girmesini sağlayan III. Abdurrahman
ve II. Hakem’in saltanatlarından sonra ulaştığı düşünüldüğünde, bu bölgeye gelen metinler
açıktır ki, Fârâbî’ye ait metinler olacaktır. Zira bu dönem İbn Sînâ’nın eserlerinin böylesine
uzak bölgelere kadar gitmesi için oldukça erken bir dönemdir. Ne olursa olsun, İbn Bâcce’nin
sadece Fârâbî’den haberdar olduğu açıktır: İbn Bâcce’nin Organon’un ilk bölümünden
Posterior Analytics’in sonuna kadar yaptığı ve bugün elimizde olan şerh, Aristoteles’in
metnine değil, Fârâbî’nin mantığa dair on iki bölümlük meşhur hülasası üzerine yapılmış bir
şerhtir. Aynı durum, İbn Rüşd’ün Organon üzerine yazdığı ve yanlış olarak “kısa şerhler” ve
“özetler” olarak atıfta bulunulan “zarurî”ler için de geçerlidir. Halbuki İbn Rüşd’ün bu
“zarûrî”leri Aristoteles’in değil, Fârâbî’nin metnine yapılmış özetlerdir. İbn Sînâ ekolü
hakkındaki bu tepkici tutumun âkıbeti, İslâm geleneğinde felsefî bir ilgisizlikle karşı karşıya
kalmak olmuştur. İbn Rüşd ve iki genç çağdaşı Maimonides ve İbn Arabî, 12. yüzyılın
sonunda Endülüs’teki müreffeh ve gelişmiş kültürün birer ürünüdür. Kendisinden sonraki
Yahudi geleneğini önemli ölçüde etkileyen hemşehrisi Maimonides ile aynı etkiyi Müslüman
geleneğinde gerçekleştiren hemşehrisi İbn Arabî’den farklı olarak İbn Rüşd, bugün bile takdir
ettiğimiz bir Aristoteles şârihi olarak sahip olduğu tüm ihtişama rağmen ölümünden sonra
İslam felsefesini etkilemeyi başaramamıştır.
Aristotelesçi bakış açısından hareketle İbn Sînâ’ya karşı gösterilen benzer
Donkişotvârî tepkilere zaman zaman Doğu’da da rastlamak mümkündür. Bu konuda ilmî
bilgiçliğin en iyi örneği Abdüllatif el-Bağdâdî’dir (ö. 1232). İbn Sînâ’nın felsefeye getirdiği
yenilikler Abdüllatif el-Bağdâdî’yi oldukça öfkelendirmiş ve insanları felsefe ve tıp
konularında -ki yazdığı risâlede haklarında tavsiyede bulunduğu konular bu ikisidir- İbn
Sînâ’nın eserlerini okumamaları için uyarmak ve İbn Sînâ yerine Aristoteles ve Galen
üzerinde yoğunlaşmaya teşvik etmek amacıyla Kitâbü’n-Nasîhateyn (İki Konuda Tavsiye)
isimli müstakil bir risâle kaleme almıştır.
Reformcular arasında ise İbn Sînâ’nın sistemine karşı daha derinlikli ve bağımsız bir
eleştiri, önemi Pines’ın eseriyle tekrar anlaşılan Ebu’l-Berekât el-Bağdâdî’den gelmiştir.
Ebu’l-Berekât hem İbn Sînâ eleştirmeni olan büyük kelâmcı Fahreddin er-Râzî’yi etkileyerek
bu sayede Nasîruddîn et-Tûsî tarafından gerçekleştirilen İbn Sînâ felsefesinin tashihine yol
açmış, hem de belirli bir oranda da olsa, İşrâkîliğin kurucusu olan Sühreverdî’yi etkilemiştir.
Bu açıdan Ebu’l-Berekât, İslam felsefesine o büyük canlılığı bahşeden 12 ve 13. yüzyıllardaki
tartışmacı sürecin başlangıç noktasında durmaktadır.
Sühreverdî tarafından kurulan İşrâkî geleneki ise, İbn Sînâ’nın sisteminden hareketle
onu aşmaya çalışmıştır. Bu gelenek Safevî İranı’ndaki İsfahan Okulu’yla zirvesine ulaşmıştır.
Bu geleneğin tarihi, Corbin ve takipçileri tarafından bütün yönleriyle ortaya konulduğu için
hakkında daha fazla yorumda bulunmaya gerek bulunmamaktadır.
Diğer yandan İbn Sînâcılığın ana çizgisinin bu altın dönemdeki seyri, hem filozoflar
hem de filozof olmayan düşünürlerin saldırılarına karşı mücadele edebilecek dikkate değer bir
esneklik gösterebilmesine rağmen büyük ölçüde ihmal edilmiştir. Bu dönemde İbn Sînâ
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felsefesini savunan filozofların ortaya koydukları ürünler, oldukça büyük bir yekûn
tutmaktadır. On dördüncü yüzyılda yaşamış olan İbnü’l-Ekfânî adlı Mısırlı ansiklopedist âlim,
aşağıdaki tabloda yer alan yazarlar tarafından sözkonusu dönemde kaleme alınmış mantıkla
ilgili yirmi üç ve metafizikle ilgili ise birkaç kayda değer eseri ihtiva eden bir liste
sunmaktadır.
İbn Sînâ felsefesinin Yakın Doğu’daki yayılma yolları belirsizdir. Şu anda sahip
olduğumuz bilgiler açısından 12. yüzyılda İbn Sînâ’nın felsefî öğretilerinin Horasan’dan
Suriye ve Irak’a nasıl ulaştığı konusu pek açık değildir. Gazzâlî ve Sühreverdî gibi o zamana
kadar felsefî bilgileriyle tebârüz etmiş olan tüm âlimler İran ve Horasan’da faaliyet
göstermiştir. Dolayısıyla Fârâbî’nin Halep’teki etkisinin, 950’deki ölümünden sonra tedricî
olarak ortadan kalkmasıyla birlikte, muhtemelen onuncu yüzyılın sonlarında hızı azaldığı
varsayılan felsefenin, on ikinci yüzyılın sonlarına doğru Suriye’de tekrar ortaya çıkışı henüz
araştırılmış değildir. Ebu’l-Ferec İbnü’t-Tayyib’in ölümüyle on birinci yüzyılın ortalarında
sona eren Aristotelesçi Bağdat çizgisinden sonra felsefenin on ikinci yüzyılın sonunda Irak’ta
tekrar canlanışı da araştırılması gereken bir husustur. 1170 ve 1180’lerde bir öğrenci olan
Abdüllatif el-Bağdâdî, otobiyografisinde Irak ve Suriye’de hiçbir felsefe hocası bulamadığını
belirtmektedir. Musul’da hakkında daha sonra ayrıntılı bilgi verilecek olan Kemâleddin b.
Yûnus’un, Diyarbakır ve Halep’te ise Sühreverdî’nin bulunduğundan bahsetse de bunların
çalışmalarının kendisini tatmin etmediğini ileri sürmektedir. Şüphesiz aşırı derecede önyargılı
olmasına rağmen Abdüllatif’in şahıslara yaptığı atıflar son derece değerlidir. Abdüllatif,
kendilerinden muhtemelen pek hoşlanmasa da Sühreverdî ve Kemâleddin’den bahsetmek
sûretiyle, Suriye ve Irak’ta o dönemde yaygın bir felsefî eğitimin eksik olduğuna dair genel
izlenimimize iştirâk etmektedir.
Buna rağmen felsefenin, Eyyûbîler dönemi Suriye’sinde, özellikle de Eyyûbî sultanı
Melik Mansûr’un (slt. 1191-1220) hâkimiyeti altındaki Hama’da geniş çaplı bir destek
bulduğu âşikârdır. Haberdar olduğumuz ilk hocalar arasında felsefe bilgisiyle de şöhret
bulmuş olan ünlü fakih ve kelâmcı Seyfeddin el-Âmidî (Diyarbakırlı, ö. 1233) bulunmaktadır.
Daha önce de belirtildiği üzere Âmidî, Fahreddin er-Râzî’nin eleştirilerine cevap olmak üzere
el-İşârât’a bir şerh yazmış ve anlamlı bir şekilde bu eseri Eyyûbî sultanı Melik Mansûr’a ithaf
etmiştir. 13. yüzyılda Yakın Doğu’da felsefe eğitiminin kaynağı olduğu anlaşılan bir diğer
ilim adamı ise Musul’da yaşayan ve Yunan bilimleri konusunda bir uzman olan, yukarıda
kendisinden bahsettiğimiz Kemâleddin b. Yûnus’tur (ö. 1242). Herhangi bir felsefî eseri
günümüze ulaşmamış olsa da tarihî ve biyografik kaynaklarda onun Fârâbî ve İbn Sînâ
felsefesine olan nüfûzu ve bu konudaki ehliyetine dair çok sayıda atıf bulunmaktadır.
Kemâleddin b. Yûnus’un şöhreti o kadar yayılmıştır ki, II. Frederick Eyyûbî sultanı Melik
Kâmil’e tıp, felsefe ve matematikle ilgili sorular ihtiva eden mektuplar göndermiş ve bu
mektuplarda Kemâleddin b. Yûnus’a atıfta bulunmuştur. Bar Hebraeus’un Ebu’l-Ferec
bildirdiğine göre Kemâleddin aynı zamanda sonradan Sicilya sarayına gidip II. Frederick’in
“filozofu” olarak tanınan Antakyalı Theodore’un da felsefe hocasıdır. Kemâleddin’in
talebelerinden bir diğeri de Nasîruddîn et-Tûsî’dir. Sicilya ve Eyyûbîler arasındaki bu
entelektüel alışveriş Memlüklüler devrinde daha da ilerleyerek devam etmiştir. Baybars
1261’de daha çok tarihçi olarak bilinen ve ansiklopedik bir âlim olan İbn Vâsıl el-Hamevî’yi
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(ö. 1298) Sicilya’ya Kral Manfred’e göndermiş ve İbn Vâsıl da hâdiseye uygun olarak, erRisâletü’l-emperûriyye adıyla kaleme aldığı Arapça bir mantık kitabını Kral Manfred’e ithaf
etmiştir.
Kemâleddin b. Yûnus’un bir diğer talebesi yine Musul’da doğup eğitimini orada alan
Esîruddîn el-Ebherî’dir. İbn Sînâ felsefesi klasik skolastik şeklini, Ebherî’nin sonraki
yüzyıllarda üzerine çok sayıda şerh yazılan el-Hidâye fi’l-hikme adlı kapsamlı ders kitabında
bulmuştur. Ebherî’nin tüm Organon’un özeti mâhiyetinde olan ve Yunanca el-Îsâgûcî
başlığını verdiği, ancak çoğunlukla zannedildiği gibi Porfiryus’un Eisagoge’sinin bir özeti
olmayan eseri de oldukça yaygındır. Îsâgûcî, bu yüzyılın başına kadar İslâm dünyasındaki
geleneksel medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur.
Ebherî’nin talebesi Necmeddin el-Kâtibî’nin ise felsefî birikimi açısından hocasıyla
eşit düzeyde olmakla birlikte, muhalled ders kitapları telifinde hocasını bile geçtiği
söylenebilir. er-Risâletü’ş-şemsiyye adlı mantık kitabı Îsâgûcî kadar şöhrete kavuşmuş,
Hikmetü’l-ayn isimli felsefe kitabı ise Hidâye’nin popülaritesiyle yarışmıştır. Kâtibî aynı
zamanda Nasîruddîn et-Tûsî ile beraber Merâga Rasathanesi’nin de kurucuları arasındadır.
Bir sonraki yüzyılda işaret etmemiz gereken düşünürlerden birisi, yazdığı mantık ve
felsefe eserleri sayesinde İbn Sînâcılığı Şîîliğe tanıtan, İmâmiyye Şîası’nın büyük kelâmcısı
Allâme el-Hillî’dir. Hillî’nin talebesi, yukarıda bahsi geçen el-Muhâkemât yazarı Kutbuddîn
et-Tahtânî (ö. 1364), Tahtânî’nin talebesi ise meşhur âlim es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî (ö.
1413) ve Cürcânî’nin, felsefe ve mantık üzerine eserler kaleme alan oğlu Nureddin’dir (ö.
1434).
Bu dönemden sonra İbn Sînâcılığın ana çizgisi, henüz olarak tam tespit edilememiş
şekillerde sık sık İşrâkîlik’le karışarak Yakın Doğu’da Memlüklüler devri boyunca,
İstanbul’un fethinden sonra da Osmanlı İmparatorluğu’nda varlığını sürdürmüştür. Çok sayıda
müfredat programında da belirtildiği üzere bu devirde hikmet, öğrencilerin eğitimini gördüğü
olağan bir konudur. Bu noktada işaret etmek gerekir ki, Dımeşkli bir âlim olan Şemseddin b.
Tûlûn (1473-1546), son derece ayrıntılı olan otobiyografisinde özel üstadlardan hikmet
üzerine okuduğu derslerin bir listesini vermektedir. Bu uygulama Osmanlılar devrinde de
devam etmiştir. Fatih Sultan Mehmed, yukarıda da belirtildiği gibi, ilmî faaliyetleri
desteklemeye meraklı olan birisiydi ve bu sebeple biz on dördüncü ve on beşinci yüzyıllarda
haklı olarak İslam felsefesinde Osmanlı Okulu olarak isimlendirilebilecek bir gelişmeyle karşı
karşıyayız. Bu okul hakkındaki bilgiyi bize büyük Osmanlı bibliyografyacısı Hacı Halife
(1017-1067/1609-1657) vermektedir. İslâm dünyasında felsefenin tarihi ve gelişimi
hakkındaki girişinde Hacı Halife şunları söylemektedir: “Felsefî ilimler (el-felsefe ve’lhikme), Müslümanların fethinden sonra Osmanlı Devleti’nin orta devirlerine kadar
Anadolu’da (er-Rûm) hareketli/canlı bir pazar buldu. Bu çağlarda bir kimsenin şerefi, aklî ve
naklî ilimleri tahsili ve bunları kuşatma derecesine göre değerlendiriliyordu. Onların
döneminde Allâme Şemseddin el-Fenârî, Fâzıl Kâdîzâde er-Rûmî, Allâme Hocazâde, Allâme
Ali Kuşçu, Fâzıl İbnü’l-Müeyyed, Mîrim Çelebi, Allâme İbn Kemâl ve Fâzıl İbnü’l-Hinnâî -ki
o bunların sonuncusudur- gibi felsefe ve şeriatı birleştiren büyük âlimler yaşamıştır.”
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Bu âlimler arasında en dikkate değer olanı, İbn Sînâ geleneğinde tartışılan felsefî
konularda pek çok risâle kaleme alan ve hakkında henüz çok fazla çalışma yapılmamış olan
Kemalpaşazâde’dir (İbn Kemal Paşa, ö. 1533). Osmanlı Okulu için söylediklerimiz,
Babürlüler dönemindeki Hint Okulu için de geçerlidir. Bu felsefî gelenek hakkında
araştırmalar neredeyse hiç başlamamıştır. Neşredilmeyi ve üzerinde çalışılmayı ve nasıl
yayıldıklarının izinin sürülmesini bekleyen yüzlerce metin bulunmaktadır. Yukarıda,
Nasîruddîn et-Tûsî’nin el-İşârât şerhinin nakledilmesi için verdiği icâzeti ihtiva eden
Leiden’deki el yazmasından bahsetmiştim. Tûsî’nin bahsi geçen şerhinin McGill’deki diğer
bir el yazmasında bulunan, Ebu’l-Kâsım el-Alevî’ye (1360) verilmiş icâzette olduğu gibi,
rastgele bir araştırma bile bu tür başka icâzetleri ve felsefî el yazmalarının intikalini gün
yüzüne çıkartacaktır. Bu, felsefî faaliyetin hicrî dördüncü yüzyıldan sonra İslâm
toplumlarındaki tüm yüksek eğitim modellerini takip ettiği ve felsefenin yayılma yollarının el
yazmaları üzerinde yapılacak çalışmalar sayesinde bulunabileceği anlamına gelmektedir. Bu
şekilde felsefî faaliyet kümelerinin zaman ve mekânları belirlenebileceği gibi, o dönemdeki
hocalar, talebeler ve eserler de böylece tespit edilebilir. Mesela, böyle bir âlimler
topluluğunun, diğerleriyle beraber Tûsî ve Kâtibî’nin de çalıştığı Merâga Rasathanesi’nde
biraraya geldiği bilinen bir husustur. Yapılacak olan diğer bir sıradan araştırma, Tûsî’nin
Merâga’daki daha az bilinen meslektaşlarından el-Hasan el-Esterâbâdî’nin (ö. 715/1315)
Urmevî’nin Metâli‘u’l-envâr’ına yazdığı şimdiye kadar bilinmeyen şerhinin 692/1293 tarihli
müellif nüshasının Berlin’de bulunduğunu ortaya çıkartacaktır. Bu şekilde yapılacak
metinlere dayalı bir tespit sayesinde, başka yerlerde olduğu gibi Merâga’da da İslam felsefesi
çalışmalarının izi bulunmuş olacaktır. Ancak bu eserler üzerinde çalışılıp onların İbn Sînâ
felsefesiyle olan ilişkisi tahlil edildiği takdirde, İbn Sînâ’nın mirası hakkında daha kesin bir
resim ortaya çıkacak ve bu dönemin “felsefenin altın çağı” olduğu iddiası herkes tarafından
kabul edilecektir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, İbn Sînâ’nın gerek felsefe gerekse felsefe dışı çevreler üzerinde nasıl bir
etki bıraktığını, kendisinden sonraki İslâm düşüncesini nasıl şekillendirdiğini ana hatlarıyla
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Tehâfütü’l-felâsife adlı eser kime aittir?
a) Gazzâlî
b) İbn Rüşd
c) Sühreverdî
d) İbn Sînâ
e) Şehristânî

2. Şehristânî’nin İsmailî/Eşʻarî
aşağıdakilerden hangisidir?

bakış

açısından

yazdığı

felsefe

eleştirisi

a) Tehâfütü’l-felâsife
b) Tehâfütü’t-tehâfüt
c) Musâraʻatü’l-felâsife
d) Şerhu’l-İşârât
e) el-Muhâkemât

3. İbn Sînâ’nın el-İşârât ve’t-tenbîhât’ına yazdığı şerhte filozofu ciddi bir şekilde
eleştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gazzâlî
b) Nasîruddîn et-Tûsî
c) Şehristânî
d) Fahreddin er-Râzî
e) İbn Teymiyye
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4. Aşağıdakilerden hangisi, İbn Teymiyye’nin Hanbelî bakış açısından felsefeyi
değerlendirdiği eseridir?
a) Musâraʻatü’l-felâsife
b) Şerhu’l-İşârât
c) el-Muhâkemât
d) Tehâfütü’l-felâsife
e) Der’u teâruzi’l-akl ve’n-nakl

5. Sühreverdî tarafından İbn Sînâ’nın felsefî sistemini Eflâtuncu bir gözle yeniden
yorumlamayı amaçlayan felsefe ekolünün adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşrâkîlik
b) Meşşâîlik
c) Dehrîlik
d) Tasavvuf
e) Revâkiyyûn

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)d, 4)e, 5)a
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8. GAZZÂLÎ: HAKİKAT ARAYIŞIYLA GEÇEN BİR HAYAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Gazzâlî: Hakikat Arayışıyla Geçen Bir Hayat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Felsefe tarihinde hangi filozoflar/akımlar bilginin kesinliğinden şüphe etmiştir?
2) Filozofların hayatlarıyla yaşadıkları dönemin siyasî ve sosyal şartları arasında
nasıl bir ilişki vardır?
3) Duyu algılarının ve aklın verilerinin kesinlik derecesi sizce nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Gazzâlî’nin hayatını ve Okuyarak
eserlerini ana hatlarıyla
öğrenmek.

elde
veya

Gazzâlî’nin
eserlerini Okuyarak
kaleme aldığı entelektüel ve
siyasî koşullar hakkında
bilgi sahibi olmak.
Gazzâlî’nin
tecrübesinin
öğrenmek.

şüphe Okuyarak
ayrıntılarını
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Anahtar Kavramlar



 Nizâmiye
 Kalp
 Akıl
Vahiy
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Giriş
Bu bölümde Gazzâlî’nin hayatı ana hatlarıyla ele alınacak ve onun şüphe dönemi,
otobiyografisi çerçevesinde incelenecektir.
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8.1. Gazzâlî: Hakikat Arayışıyla Geçen Bir Hayat
Gazzâlî’nin (ö. 1111) eserleri, Arapça felsefe geleneğinin tarihinde kritik bir aşamaya
işaret etmektedir. Klasik eseri Filozofların Tutarsızlığı (Tehâfütü’l-felâsife) dolayısıyla büyük
ölçüde İbn Sînâ’nın (ö. 1037) metafizik ve psikolojisinin keskin bir eleştirmeni olarak
anılmaktadır. Aynı zamanda ona, İbn Sînâ’nın felsefî görüşlerini benimsemesi sebebiyle de
önem verilmektedir. Bu, ilk bakışta büsbütün tutarsız olmasa bile paradoksal gözükebilir.
Aslında o, İbn Sînâ’nın düşüncelerini, mensubu olduğu Eş‘arîliğin vesileci bakış açısıyla
yorumladıktan ve kendi kelamî görüşleriyle tutarlı hale getirdikten sonra benimsemiştir.
Gazzâlî tanınmış bir fakih, bir mütekellim ve fakat bütün bunların yanında bir sûfî idi.
Ölümünden birkaç yıl önce yazdığı otobiyografisinde, kesinlik peşindeki arayışının kendisini
aklî ve manevî yolculuğa sevk ettiğini ve nihayetinde aradığı kesinliği, “tat” anlamındaki
tasavvufî bir terim olan zevk, yani doğrudan mistik tecrübede bulduğunu belirtmektedir. İki
eseriyle katkıda bulunduğu Eş‘arî kelam okulu içinde yetişmesine rağmen kelam disiplinine
karşı eleştirel bir tavra sahipti. Bu durum, İbn Sînâcı felsefî düşünceleri yeniden yorumlayıp
mal ettiği kelamıyla tasavvufunun aralarının açık olup olmadığı sorusunu gündeme getirmiştir.
Bir sûfî olduğu dönem boyunca yazdıklarının -doğru bir bağlamda- yakından okunması, bu
sorunun aslında sözkonusu bile olmadığını göstermektedir. Bizim de işaret etmek istediğimiz
üzere tasavvufî ve kelamî-felsefî görüşleri birbirini tamamlamaya eğilimli kabuller
içermektedir.
1058’de kuzey doğu İran’daki Tûs şehrinde veya bu şehrin civarında bir yerde doğan
Gazzâlî, geleneksel İslamî eğitimini, fıkıh çalışmalarına yoğunlaşan dinî üniversiteler
konumundaki medreselerde aldı. Tûs ve ardından Cürcân’da tahsil gördükten sonra Şâfi‘î (ö.
820) fıkıh mezhebinin kadısı ve Eş‘arî (ö. 935) kelam mezhebinin önde gelen mütekellimi
olan meşhur İmâmu’l-Harameyn el-Cüveynî’den okumak için Nîşâbûr’a gitti (ykl. 1077).
Muhtemelen Nîşâbûr’daki tahsili sırasında felsefenin bir parça etkisinde kaldı. Felsefe
konusundaki yoğun çalışmalarını daha sonra Bağdat’ta iken gerçekleştirdi.
Cüveynî 1085’te vefat etti. Öyle görünüyor ki Gazzâlî, Nîşâbûr’da yaklaşık altı yıl
daha kaldı. Şâfi‘î fıkhına dair eserler veren parlak bir ilim adamı olarak şöhret kazandı.
1091’de vezir Nizâmü’l-Mülk onu Bağdat’taki Nizâmiye’ye fıkıh profesörü olarak atadı. Bu,
ismini kurucusu Selçuklu Türk sultanlarının veziri Nizâmü’l-Mülk’ten alan ve Şâfi‘î fıkhını
öğretmek üzere tesis edilen çok sayıdaki medrese içinde en itibarlı olanıydı. Selçuklu
sultanları Bağdat’ta gerçek gücü ellerinde bulunduruyorlardı, ancak bu güçleri Abbasî halifesi
tarafından meşrulaştırılmıştı. Selçuklu Türkleri İslam’ı Sünnî şekliyle kabul etmişlerdi ve
dolayısıyla Kahire’deki hilafet karşıtı Şiî Fatımîlerle mücadele içindeydiler. Nizâmiye
medreseleri bir ölçüde Fatımîlerin dinî öğretilerini etkisiz hale getirmeyi de hedefliyordu.
Gazzâlî’nin Bağdat’a geldiğinde Abbasî halifesi el-Mustazhir’in (ö. 1118) talebi
doğrultusunda yazdığı eserlerden birisi olan Bâtınîlerin Rezaletleri (Fedâihu’l-bâtıniyye),
Fatımîlerin öğretisine karşı kelamî bir hücum niteliğindedir.
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Gazzâlî Bağdat’ta 1091’den 1095’e kadar tedris faaliyetini sürdürdü. Muhtemelen bu
dönemin başlarında bir şüphecilik devresi geçirdi. Otobiyografisinde de belirttiği üzere,
kesinlik arayışında artık duyulara güvenemezdi. Duyuların en güçlüsü olan görme duyusuna
bir kimse nasıl güvenebilirdi? Gölgeye bakıyor ve onu durur halde görüyoruz, fakat daha
sonra onun hareket ettiğini, hatta devamlı bir surette tedricen duyulara konu olamayacak
şekilde hareket ettiğini öğreniyoruz. Yine güneşe baktığımızda güneş bize bir bozuk para
büyüklüğünde görünüyor, ancak astronomik delil, onun dünyamızdan bile daha büyük
olduğunu gösteriyor. Bu şüphecilik akla kadar uzanmıştır. Şayet duyular güvenilmezse kişi
akla nasıl güvenebilir? Gazzâlî bu noktada aklın öncelikli ilkelerinin -mesela, üçüncü halin
imkansızlığı ilkesi- güvenilebileceğine dair de bir garanti bulamamıştır. Zira bir kimse bu
ilkelerin doğruluğunu kısır döngüye düşmeden, onların doğruluğunu varsaymadan
ispatlayamamaktadır. Gazzâlî’nin bize söylediğine göre bu şüphecilik, Allah akla dair
inancını iade edene kadar iki ay boyunca muzdarip olduğu bir hastalıktı. Gazzâlî bu şüphe
dönemini otobiyografisinde şöyle anlatmaktadır:
“Biliniz ki -yüce Allah tuttuğunuz yolu güzelleştirsin ve hakkı kabul etmenizi
kolaylaştırsın-, insanların din ve inançlar konusundaki görüş ayrılıkları; sonra ümmetin,
fırkaların çokluğu ve [benimsenen] yöntemlerin farklılığı sebebiyle mezhep konusunda
yaşadığı ihtilaflar, küçük bir azınlık dışında pek çok kimsenin boğulduğu derin bir denizdir.
Oysa her bir fırka kendisinin kurtulduğunu sanır. [Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle
buyrulmuştur]: “Her bölük kendi inancından memnundur” [er-Rûm, 30/32]. Bu hususu bize
peygamberlerin sadık ve güvenilir efendisi -Allah’ın rahmeti üzerine olsun- “Ümmetim
yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır; bunlardan kurtuluşa eren bir tanedir” hadisiyle haber vermiş ve
verdiği bu haber de gerçekleşmiştir.
Ergenlik çağına yaklaştığımdan beri, yirmi yaş öncesi delikanlılık döneminden bugüne
kadar -şimdi yaş elliyi aştı- bu derin denizin dalgalarıyla boğuşmaya, çekingen ve korkak
değil, cesurca derinliklerine dalmaya, karanlık olan her şeyle didişmeye, her zorluğun üzerine
gitmeye, her tehlikeye atılmaya, haklı ile haksız olanı, Sünnet’e bağlı olanla bid‘atçıyı
ayırmak için her fırkanın inancını araştırmaya, her kesimin mezhebine ait incelikleri
keşfetmeye devam etmekteyim. Bütün bunları yaparken hiçbirini peşinen dışlamaksızın bir
bâtınînin bâtınîliğinin iç yüzünü öğrenmek isterim; bir zahirînin zahirî oluşunun sonucunu
bilmek dilerim; bir felsefecinin felsefesinin mahiyetine vâkıf olmayı amaçlarım; bir
kelâmcının tartışma ve mücadelesinin amacından haberdar olmaya çalışırım; bir sûfînin
sûfîliğinin sırrına ermeyi çok arzularım; bir âbidin ibadetinden ne elde ettiğini gözetip görmek
isterim; pasif bir tanrı anlayışını benimseyen bir zındığın bu görüşe cüret edişinin arkasındaki
sebepleri araştırıp öğrenmek isterim.
Her şeyin hakikatini anlayıp kavramaya karşı susuzluğum gençlik çağımdan beri yüce
Allah’ın mayama kattığı, doğuştan gelen bir âdetim olup kendi irade ve çabama bağlı bir şey
değildir. Böylece taklit bağından kurtuldum ve benim açımdan daha çocuk denecek yaşta
geleneksel inançlar anlamını yitirdi. Zira Hıristiyan çocuklarının yalnız Hıristiyan, Yahudi
çocuklarının sadece Yahudi, Müslüman çocuklarının da ancak Müslüman olarak yetiştiğini
gördüm ve Hz. Peygamber’den (s.a.s.) rivayet edilen “Her doğan fıtrat üzere doğar; sonra
135

anne babası onu Yahudi, Hıristiyan ve Mecusi olarak yetiştirir” hadisini işitince içimde aslî
fıtratla, anne babayı ve öğretmenleri taklit sonucu oluşan ve telkine dayalı inançların
gerçekliğini araştırma ve bunları birbirinden ayırt etme arzusu uyandı. Bu durumda hak olanı
batıl olandan ayırt etme hususunda birçok ihtilaf bulunduğunu görerek kendi kendime dedim
ki: Benim amacım sadece her şeyin gerçek bilgisine ulaşmaktır. O halde gerçekte bilginin ne
olduğunu araştırmak gerekir. Anladım ki kesin bilgi, bilinenin hiçbir şüphe taşımayacak,
yanılma ve hayale yer bırakmayacak, zihnin (kalb) bunlara imkân ve ihtimal tanımayacak
derecede açık seçik hale gelmesidir. Aksine, hataya düşmemenin güvencesi şudur: Bilgideki
kesinlik öyle olmalıdır ki, mesela bir kimse taşı altına, asayı ejderhaya dönüştürerek bilginin
yanlışlığını ortaya koymaya yeltense, bu durum hiçbir şüphe ve ihtimale (imkân) yol
açmamalıdır. Mesela ben on sayısının üçten daha çok olduğunu biliyorsam, biri çıkıp bana
“Hayır, üç daha çoktur” dese ve bunu kanıtlamak için “Ben asayı ejderhaya dönüştürürüm”
iddiasında bulunsa ve bunu yapsa, ben de bunu gözümle görsem yine de bundan ötürü
bilgimden şüphe etmem. Bu olaydan dolayı sadece onun buna nasıl güç yetirdiğine şaşarım;
bildiğimden şüphe etmeye gelince… Asla!
Sonra anladım ki, bu tarzda bilmediğim ve bu tür bir kesin görüşe varmadığım hiçbir
bilgiye güvenilemez ve o bilgi hatadan emin olamaz. Halbuki hatadan emin olmayan hiçbir
bilgi kesin bilgi sayılmaz.
Sonra kendi bilgilerimi yokladım; duyulara dayalı ve zorunlu nitelikte [aksiyomatik]
olanlar dışında bu özellikte bir bilgiden yoksun olduğumu gördüm. Kendi kendime dedim ki:
Ortada bu çaresizlik varken şimdi meseleleri çözmek için duyulara dayalı ve zorunlu nitelikte
olan bilgiler anlamındaki apaçık bilgilerden başka bir ümit yoktur. O halde öncelikle duyu
bilgilerine ve zorunlu bilgilerin hatasız olduğuna dair güvenimin, daha önce geleneğe (taklîd)
dayalı bilgilerime olan güvenim türünden mi, çoğu insanın teorik bilgilere olan güveni
cinsinden mi, yoksa kapalılık ve tehlikeden uzak mutlak bir güven mi olduğunu anlayıp
pekiştirmem gerekir. Bunun üzerine duyuya dayalı ve zorunlu nitelikteki bilgiler hakkında
çok ciddi düşünmeye, bunlardan şüphelenmemin mümkün olup olmadığını incelemeye
başladım. Uzun süren şüphe [döneminden] sonra duyu bilgilerine güvenmeye de aklım (nefs)
yanaşmadı. Zihnimdeki bu şüphe gittikçe artmaya ve “Duyulara nasıl güvenilir?!” demeye
başladı. Bunları en güçlüsü olan görme duyusu gölgeye bakıp onun hareketsiz durduğuna,
dolayısıyla hareketin olmadığına hükmeder. Bir süre sonra deney ve gözlem gölgenin hareket
ettiğini, bu hareketin bir anda değil aşamalı olarak yavaş yavaş gerçekleştiğini, hatta hiçbir an
durmadığını anlar. Yine yıldıza bakarak onu madenî bir para kadar küçük görür; sonra
geometrik deliller onun yerküreden daha büyük olduğunu gösterir. Bu ve benzeri duyulur
nesneler hakkında duyu hâkimi yargıda bulunur, fakat akıl hâkimi onu savunamayacak
derecede yalanlayarak yalnız bırakır.
Kendi kendime dedim ki: Duyulara olan güven yıkıldı; belki de “On sayısı, üçten daha
büyüktür; aynı şey hakkında hem olumlu hem olumsuz yargıda bulunulamaz; bir şey hem var
hem yok, hem zorunlu hem imkânsız olamaz” ifadelerimizdeki gibi ancak akla dayalı önsel
bilgilere güvenilebilir. Bu defa da duyular dedi ki: “Akla dayalı bilgilere olan güvenin de
duyu bilgisine olan güven gibi olmayacağından nasıl emin olabilirsin?! Zira önceleri bana
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güveniyordun, fakat akıl hâkimi ortaya çıkıp beni yalanladı. Akıl hâkimi olmasaydı beni
doğrulamaya devam edecektin. Belki de akıl hâkiminin ortaya çıkıp duyu yargısını
yalanlaması gibi, aklın idrakinin ötesinde de, ortaya çıktığında aklın yargısını yalanlayacak
olan bir başka hâkim vardır. Böyle bir idrakin ortaya çıkmayışı, onun imkânsız olduğunu
göstermez.”Bu cevap karşısında akıl (nefs) biraz duraksadı ve meselesini uyku olayıyla
destekleyip dedi ki: “Görmüyor musun, uykudayken birçok şeyin varlığını kabul ediyor, nice
halleri hayalen yaşıyor, bunların sabit birer değer olduğuna inanıyor ve o hallerin varlığından
şüphe etmiyorsun; sonra uyanınca bütün bu hayal ve inançlarının aslı-faslı olmadığını
anlıyorsun. O halde uyanıkken, bulunduğun duruma göre gerçek sayılan duyu ve aklın bütün
verilerine nasıl güvenebilirsin?! Fakat senin, uyanıklığa nispeti, uyanıklığın uykuya nispeti
gibi olan bir hal yaşaman pekâlâ mümkündür. Bu durumda uyanıklığın o hale göre uyku
sayılabilir! O hal gerçekleştiğinde aklınla varsaydığın şeylerin asılsız hayaller olduğunu kesin
olarak anlarsın. Belki de sözkonusu o hal, sûfîlerin yaşadıklarını iddia ettikleri haldir. Çünkü
onlar, duyuları aşıp iç dünyalarına daldıklarında, aklın verileriyle bağdaşmayan bu gibi halleri
yaşadıklarını sanırlar. Belki de o hal ölüm halidir, zira Hz. Peygamber “İnsanlar uykudadır,
öldüklerinde uyanırlar” buyurmuştur. Belki de dünya hayatı âhiret hayatına nispetle bir
uykudur. İnsan öldüğünde şu anda gördüğü şeylerin tam tersiyle karşılaşabilir. İşte o zaman
denilir ki: “And olsun ki sen bundan habersizdin; şimdi senin perdeni kaldırdık, bugün artık
gözün çok keskindir” [Kâf, 50/22].”
Bu düşünceler hatırıma gelince ruhumu etkiledi ve bir çare aramaya başladım, fakat
kolay olmadı. Çünkü bu gibi düşünceler ancak delille ortadan kaldırılır, delilin ortaya
konulması ise yalnız önsel bilgilerle kurulan önermelerle oluşturulur. Doğruluğu kabul edilen
bir bilgi bulunmadıkça delili düzenlemek de mümkün değildir. Bu hastalık müzminleşerek iki
aya yakın devam etti. Bu süreçte ben düşünce ve ifadede değilse bile psikolojik olarak bir
sofist idim. Nihayet yüce Allah beni bu hastalıktan kurtardı ve zihnim tekrar sağlığına ve
dengesine kavuştu; bu sayede zorunlu aklî bilgiler tekrar geçerli ve güvenli hale dönerek
kesinlik kazandı. Bu durum, mantıkî deliller getirmek ve söz düzenlemekle değil, yüce
Allah’ın kalbe bıraktığı bir nurla oldu. O nur birçok bilginin anahtarıdır. Eğer bir kimse [ilmî]
keşfin sadece kitaplarda yazılı delillere bağlı olduğunu sanırsa yüce Allah’ın geniş rahmetini
daraltmış olur. Hz. Peygamber’e (s.a.s.) “Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini
İslâm’a açar (…)” [el-En‘âm, 6/125] ayetindeki “açma” (şerh) kelimesinin manası
sorulduğunda: “O, yüce Allah’ın kalbe bıraktığı bir nurdur” diye cevap vermişti. Bunun
belirtisi sorulduğunda ise: “Aldatan yurttan uzaklaşıp ebediyet yurduna bağlanmaktır”
demişti. Ona selâm olsun, bu konuda yine buyurmuştur ki: “Yüce Allah varlığı karanlıkta
yarattı, sonra üzerlerine kendi nurunu saçtı.” İşte keşfi bu nurda aramak gerekir. Bazı
zamanlarda bu nur ilâhî lütuf olarak taşıp akar, işte o zamanı gözetlemek gerekir. Nitekim Hz.
Peygamber (s.a.s.): “Bazı günlerde Rabbinizden esintiler vardır; o günleri gözetip kollayın”
demiştir. Bunları anlatmaktan maksat, hakikati tam bir ciddiyetle aramanın, aranmaması
gerekeni aramaya kadar vardığını bilmendir. Çünkü apaçık olan bilgileri aramak gerekmez;
onlar zaten hâlihazırda mevcuttur. Hâlihazırda mevcut olan ise arandıkça kaybolur ve gizliliğe
bürünür. Aranılmaması gerekeni arayan kimse, aranılması gerekeni aramakta kusur ettiğinden
dolayı da suçlanamaz.”
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Nizâmiye’deki dört yıllık tedris faaliyeti aynı zamanda Gazzâlî’nin felsefe konusunda
yoğun olarak çalıştığı ve bu alanda birkaç eser kaleme aldığı yıllardır. Bu eserler içinde en
önemlisi Filozofların Tutarsızlığı’dır. Ayrıca İbn Sînâ’nın Farsça [Prens] ‘Alâ’î [ed-Devle]
İçin Bilgi Kitabı’na (Dânişnâme-yi ‘Alâ’î) büyük ölçüde benzeyen ve filozofların görüşlerini
ortaya koyan Filozofların Amaçları’nı (Makâsıdü’l-felâsife) da yazmıştır. Amaçlar Latince
tercümesi sayesinde ortaçağ Batısında da tanınmış, ancak yanlışlıkla Gazzâlî’nin kendi
felsefesinin bir ifadesi olarak düşünülmüştür. Bu eserin başlangıç ve sonunda Gazzâlî,
Tutarsızlık’ta İslam filozoflarının teorilerini reddedişine bir başlangıç olmak üzere bu eseri
onların teorilerini açıklamak için kaleme aldığını belirtmektedir. İlginçtir, Tutarsızlık bu
eserden ne açıkça ne de üstü kapalı bir şekilde bahsetmektedir. Gazzâlî’nin başlangıçta
Amaçlar’ı, üzerinde çalıştığı felsefî teorileri kendisi için özetlemek üzere yazmış olması, daha
sonra onu piyasaya sürmek istediğinde de başına Tutarsızlık’a başlangıç olarak kaleme
aldığına dair ifadeleri eklemiş olması mümkündür. Yine de bu bir spekülasyondur. Bu
döneme ait bir başka eser, Tutarsızlık’la açıkça irtibat halindeki Bilgi İçin Ölçüt’tür
(Mi‘yaru’l-ilm). Bunun Tutarsızlık’a bir ek olarak yazıldığı açıktır. Temelde İbn Sînâ
mantığının yeniden ifadelendirilmesidir, ancak bu, mantığa dair yazdığı birkaç eser içinde en
kapsamlı olanıdır.
En önemli kelam eseri İtikatta Orta Yol (el-İktisâd fi’l-i‘tikâd) da bu döneme aittir.
Orta Yol, Gazzâlî’nin meseleleri üst düzeyde ele aldığı bir Eş‘arî eseridir. Tutarsızlık’tan
sonra yazıldığından, onunla yakından ilişkilidir. Tutarsızlık’ın amacı Gazzâlî’nin de açıkça
belirttiği üzere filozofları çürütmektir, doğru öğretiyi tasdik etmek değil. Öğretinin tasdiki,
Orta Yol ve kısa bir tamamlayıcı Eş‘arî eser olan İtikadın İlkeleri’nde (Kavâ‘idü’l-akâid)
gerçekleştirilmiştir. Bu son eser daha sonra tasavvuf yolunu takip için Bağdat’ı terk ettikten
sonra kaleme aldığı hacimli Dinî İlimlerin Canlandırılması’na (İhyâu ‘ulûmi’d-dîn) dahil
edilmiştir.
Bağdat’ı terk etme kararı, manevî bir krizin sonucudur. Otobiyografisinde belirttiği
üzere, kariyerini bir hoca ve yazar olarak sürdürüşünü sağlayan şey dünyevî başarıydı, yani
sahih bir dinî istek değildi. Bu daha derin bir sebebi, yani dine tamamen doktrinel ve aklî
olarak yaklaşmanın doğurduğu rahatsızlığı da ima etmektedir. Bu tür yaklaşımlar dinî hayatın
en özlü yönünü -yukarıda atıfta bulunduğumuz doğrudan tecrübî olan yönünü, zevk- işlevsiz
bırakmıştır. Gazzâlî sûfîlerin eserlerini okumuş ve onların uygulamalarını takip etmek
istemiştir. Bu, inzivaya çekilme ve kendini dünyevî ilgilerle meşguliyetten tamamen alıkoyma
demekti. Bağdat’ı ve sahibi olduğu en itibarlı hocalık görevini bırakmaya karar verdi.
Yetkililerden herhangi bir itiraz gelmemesi için sebep olarak Mekke’ye hacca gitme niyetinde
olduğunu söyledi. Ailesinin geçimi için gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Suriye’ye gitti
ve Şam’daki camide inzivaya çekildi. Daha sonra Kudüs’e ve Kubbetü’s-Sahra’ya gitti, ayrıca
Halil’i ziyaret etti. Ardından Mekke ve Medine’yi de ziyaret etti.
Yaklaşık on bir seneyi bir sûfî olarak tedris faaliyetinden uzak geçirdi. Bu dönemde
geleneksel Müslüman inancıyla tasavvufu uzlaştırmaya çalışan şaheseri İhyâ’yı kaleme aldı.
Bu türden eserlerinde Gazzâlî, sûfîlerin benliğin Tanrı’da “yok olması” (el-fenâ) adını
verdikleri şeyi, geleneksel İslam inancı açısından daha kabul edilebilir bir tarzda, ilahî
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sıfatlara “yakınlık” (kurb) olarak yorumlama eğiliminde olmuştur. İhyâ, İslamî dindarlığı
beslemek ve kısmen de tasavvuf yolunu takip niyetinde olanları zorunlu bir ihtiyaç olarak
zahidane hayat tarzına teşvik etmek üzere düzenlenmiş tavsiyeler ihtiva etmektedir. 1106’da
İslam fıkhı tedrisine önce Nîşâbûr’da sonra da 1111’de vefat ettiği Tûs’ta yeniden başladı.
Fıkıh tedrisine bu seferki dönüşünde, bu alana dair temel eserini, yani Dinî İlkelerin Seçilmiş
Temelleri’ni (el-Mustasfâ min usûli’d-dîn) yazdı. İhyâ’dan sonra Gazzâlî çok sayıda küçük
hacimli eser kaleme aldı. Onlardan bazıları şunlardır: Allah’ın Güzel İsimlerinin
Açıklanmasında En Yüce Amaç (el-Maksadu’l-esnâ fî şerhi esmâi’llâhi’l-hüsnâ), İnanç ve
İnançsızlığı Tefrik İçin Kesin Ölçüt (Faysalu’t-tefrika beyne’l-İslâm ve’z-zendaka), İhyâ’nın
bazı temel düşüncelerini özetleyen Kırklar Kitabı (Kitâbu’l-erba‘în), iki tasavvufî eser: Farsça
Mutluluğun Kimyası (Kîmîâ-yi sa‘âdet) ve Nurların Nişi (Mişkâtu’l-envâr), otobiyografisi
Dalaletten Kurtarıcı (el-Munkız mine’d-dalâl) ve son eseri Halkı Kelam İlminden Uzak Tutma
(İlcâmu’l-avâmm an ilmi’l-kelâm).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Gazzâlî’nin hayatının temel noktalarını, başlıca eserlerini ve yaşadığı
dönemin siyasî ve entelektüel şartlarını ele alarak onun bilginin kesinliğinden şüphe edişinin
ayrıntılarını öğrendik.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi, Gazzâlî’nin en fazla etkilendiği filozoftur?
a) Fârâbî
b) İbn Rüşd
c) İbn Sînâ
d) İbn Teymiyye
e) Kindî

2. Aşağıdaki nitelemelerden hangisi Gazzâlî hakkında doğru değildir?
a) Sûfî
b) Muhaddis (Hadisçi)
c) Mütekellim (Kelamcı)
d) Fakih (Fıkıhçı)
e) Eleştirmen

3. Gazzâlî aşağıdaki kelam ekollerinden hangisine mensuptur?
a) Eşʻarî
b) Mâturîdî
c) Bâtınî
d) Şîî
e) Selefî
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4. Aşağıdakilerden hangisi, Gazzâlî’nin Nişabur’daki Nizamiye Medresesi’nde
talebesi olduğu meşhur Eşʻarî fakih ve mütekellimidir?
a) Bâkıllânî
b) Nizâmülmülk
c) Eşʻarî
d) Cüveynî
e) Şâfiî

5. Gazzâlî aşağıdaki devlet adamlarından hangisinin himayesinde ilmî faaliyetlerini
sürdürmüştür?
a) Tuğrul Bey
b) Selahaddin Eyyûbî
c) Berkyaruk
d) Alparslan
e) Nizâmülmülk

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)a, 4)d, 5)e
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9. GAZZÂLÎ: HAKİKAT İDDİASINDAKİ GRUPLAR VE FELSEFE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Gazzâlî: Hakikat İddiasındaki Gruplar ve Felsefe
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sizce günümüzde hakikat iddiasında bulunan herhangi bir gruptan söz edilebilir
mi?
2) Günümüzde felsefenin herhangi bir hakikat iddiası söz konusu mudur?
3) Bugün felsefeye yönelik eleştiriler hangi noktalarda toplanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Gazzâlî’nin
döneminde
iddiasında
düşündüğü
temel
öğrenmek.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
kendi Okuyarak
hakikat
bulunduğunu
dört grubun
özelliklerini

elde
veya

Gazzâlî’nin filozoflara dair Okuyarak
değerlendirmelerini
öğrenmek.
Gazzâlî’nin felsefî ilimlere Okuyarak
dair
değerlendirmelerini
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar

 Bâtınîlik
 Tasavvuf
 Kelâm
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Giriş
Gazzâlî’nin otobiyografisindeki anlatımı çerçevesinde bu bölümde, Gazzâlî
döneminde hakikat iddiasında bulunan grupları ele alacak ve bunlar içinden özel olarak
filozoflar hakkında Gazzâlî’nin değerlendirmelerini inceleyeceğiz.
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9.1. Gazzâlî: Hakikat İddiasındaki Gruplar ve Felsefe
Gazzâlî otobiyografisinde, kendi döneminde hakikat iddiasında bulunan grupları şöyle
anlatmaktadır:
“Yüce Allah fazlı ve bol keremi sayesinde beni bu hastalıktan kurtarınca, hakikati
arayanların dört grupta toplandığını anladım.
1. Kendilerinin düşünen ve akıl yürüten kimseler olduğunu iddia eden kelâmcılar.
2. Hakikatin kendilerine öğretildiğini ve onu masum [günahsız] imamdan öğrenmenin
kendilerine özgü olduğunu sanan bâtınîler.
3. Kendilerinin mantıkçı olduğunu ve kanıtlanmış bilgiye sahip bulunduğunu sanan
filozoflar.
4. İlâhî huzura ermenin kendilerine özgü olduğunu, müşâhede ve keşif sahibi
bulunduklarını iddia eden sûfîler.
Bu durum karşısında kendi kendime: “Hakikat bu dört sınıfın dışında olamaz” dedim.
Hakikati arama yoluna koyulanlar işte bunlardır. Şayet hakikat bunların dediklerinin dışında
ise artık ona ulaşma ümidi kalmaz. Çünkü taklitten kurtulduktan sonra ona dönme ümidi de
kalmamıştır. Zira taklitçi olmanın şartlarından biri de kendisinin taklitçi olduğunu
bilmemesidir; eğer bilecek olursa taklit bardağı kırılıp darmadağın olur. Ateşte eritip yeniden
başka bir kalıba dökmedikçe onun bir araya getirilmesi bir işe yaramaz. Bunun üzerine bu
grupların görüşlerini, kelâm ilmiyle başlayıp ikinci olarak felsefe yöntemini, üçüncü olarak
Bâtınî mezhebinin öğretilerini, dördüncü olarak da sûfîlerin yolunu araştırarak ben de bu
yollara koyulmuş oldum.”
Gazzâlî’nin felsefeye yönelimi
otobiyografisinde şöyle geçmektedir:

ve

filozoflarla

ilgili

değerlendirmeleri

ise

“Kelâm ilmini bitirdikten sonra felsefeye başladım. Kesin olarak öğrendim ki bir ilmi
son noktasına kadar kavramayan, hatta o alanı en iyi bilenin düzeyine gelip sonra onun
derecesini geçmeyen, o ilimde otorite sayılanın farkına varmadığı derinlik ve tehlikeleri
sezmeyen kimse, o ilmin bozuk yönlerini fark edemez. İşte bu takdirde ancak bir şeyin
yanlışlığı hususundaki iddianın doğruluğuna inanmak mümkün olur. İslâm âlimleri arasında
bu tarzda emek ve çaba harcayan birini görmedim!
Hasımları [olan filozofların] görüşlerini ret ile uğraşan kelâmcıların kitaplarındaki
ifadeler tamamen kapalı, dağınık, açıkça çelişik ve bozuktu. Bu ifadelerin, ilimlerin
inceliklerini bildiğini iddia edenler bir yana, hiçbir şeyden habersiz cahili kandırması bile
düşünülemez. Böylece öğrendim ki, bir mezhebi anlamadan ve bütün inceliklerine vâkıf
olmadan reddetmek karanlığa taş atmaktır. Bunun üzerine bir üstat ve hocadan yardım
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almaksızın, sırf kitaplardan okuyup inceleyerek felsefe öğrenmek için paçaları sıvadım.
Bağdat’ta üç yüz talebeye şer‘î ilimleri okuttuğum ve eserlerimi kaleme aldığım dönemde boş
vakitlerimi buna ayırıyordum.
Bu çalıntı vakitlerde, sırf okuyup incelemek suretiyle iki yıldan az bir sürede
filozofların bildiklerinin hepsini öğrenmemi şanı yüce olan Allah bana nasip etti. Onu
anladıktan sonra bir yıla yakın bir zaman da üzerinde düşünmeye, tekrar tekrar derinliklerini
ve tehlikelerini araştırmaya devam ettim. Nihayet felsefenin hile ve aldatmaları ile hakikate ve
hayale dayanan yönlerine şüphe etmeyecek derecede vâkıf oldum.
Şimdi filozofların ve onların bilgisinin ne sağladığının hikâyesini dinle! Onların
kendilerinin ve ilimlerinin birkaç sınıfa ayrıldığını gördüm. Her ne kadar öncekilerle daha
öncekiler, sonrakilerle onlardan öncekiler arasında hakikate uzak ve yakın olma bakımından
büyük farklılık bulunsa ve bunlar birçok sınıfa ayrılsalar da küfür ve ilhad hepsinin ayrılmaz
damgasıdır.
Bilmelisin ki, ekolleri çok ve öğretileri farklı olmakla birlikte filozoflar “eddehriyyûn” [materyalistler], “et-tabîiyyûn” [naturalistler] ve “el-ilâhiyyûn” [metafizikçiler]
şeklinde üç kısma ayrılırlar.
Materyalistler: İlk sınıfı teşkil eden materyalistler, eskiçağ filozoflarından kâinatı
yöneten, bilen ve kudretli Yaratıcı’yı inkâr eden bir gruptur. Onlara göre âlem bir yaratıcı
tarafından var edilmemiş, aksine öteden beri hayvan meniden, meni de hayvandan meydana
gelmiştir ve böyle sürüp gidecektir. İşte bunlar zındıklardır.
Naturalistler: İkinci sınıfı oluşturan naturalist filozoflar tabiat âlemini, hayvan ve
bitkilerin ilginç yönlerini çokça araştıran kimselerdir. Yine bunlar hayvanların anatomisini
derinlemesine araştırmışlar ve onlarda yüce Allah’ın eşsiz hikmetlerini ve eserinin ilginçliğini
görerek her şeyin gâye ve maksadını bilen, hikmet sahibi bir Yaratıcı’nın varlığını kabul
etmek zorunda kalmışlardır. Anatomiyi bilen ve organların ilginç yararlarından haberdar olan
kimsede hayvanın, özellikle de insanın yapısını mükemmel bir şekilde düzenleyen hakkında
zorunlu bir bilgi meydana gelir. Fakat bu filozofların, tabiat üzerinde çok araştırma yaptıkları
için canlıyı ayakta tutan güçlerin normal mizâcdan kaynaklandığı hususunda büyük etki
altında kaldıkları ortaya çıktı. Mesela insandaki akleden gücün mizâca bağlı olduğunu ve
insanın mizâcı bozulunca bu gücün de bozulup yok olacağını sandılar. Bunların iddiasına göre
bir şey yok olduğunda, onun artık geri döndürülmesi düşünülemez. Bu durumda nefis ölür ve
bir daha dönmez. Böylece âhireti, cenneti, cehennemi, kıyameti ve hesap vermeyi inkâr
ettiler. Onlara göre iyiliklere sevap, kötülüklere ceza diye bir şey yoktur. Sonunda dizginleri
çözüldü, hayvanlar gibi şehevî arzulara dalıp gittiler. İşte bunlar da zındıktırlar; çünkü imanın
esası Allah’a ve âhiret gününe inanmaktır. Bunlar her ne kadar yüce Allah’a ve sıfatlarına
inandılarsa da âhiret gününü inkâr etmişlerdir.
Metafizikçiler: Üçüncü sınıfı oluşturan metafizikçiler ise Eflâtun’un hocası Sokrat,
Aristoteles’in hocası Eflâtun ve Aristoteles gibi sonraki filozoflardır. Bahsi geçen Aristoteles,
mantığı düzenleyen, ilimleri sistemleştiren, daha önce ele alınmayanları işleyip geliştiren ve
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düzensiz felsefî ilimleri olgunlaştırandır. Bu filozoflar, ilk iki sınıfı oluşturan materyalist ve
naturalistlerin skandal derecesindeki hatalarını ortaya çıkararak reddettiler ki “Savaşta Allah
müminlere yeter” [el-Ahzâb, 33/25] ayeti uyarınca başkasının çarpışmasına gerek kalmadı.
Sonra Aristoteles; Eflâtun, Sokrat ve onlardan önceki metafizikçilerin görüşlerini, onlarla
ilişkisi kalmayacak şekilde reddetti. Ancak onların küfür ve bid‘at rezilliklerinin
kalıntılarından [bütünüyle] kurtulmayı yine de başaramadı. O halde bunları ve bunların
ardından giden İbn Sînâ, Fârâbî ve benzeri İslâm filozoflarını kâfir saymak gerekir. Öyle ki,
Aristoteles’in ilmini aktarma konusunda hiçbir İslâm filozofu bu iki kişinin yaptığını
başaramamıştır. Bu ikisinden başkalarının naklettiği şey, okuyucunun kafasının alamayacağı
derecede karıştırma ve çarpıtmayla doludur. Halbuki anlaşılmayan bir şey nasıl ret veya kabul
edilebilir?! Bu iki kişinin aktardığı kadarıyla Aristoteles felsefesinin bize göre sağlıklı olan
tamamı üç kısma ayrılır: Kâfir saymayı gerektiren hususlar, bid‘atçı saymayı gerektirenler,
asla karşı çıkılması gerekmeyen hususlar. Şimdi bunları açıklayalım.
Bilmelisin ki bizim açımızdan filozofların ilgilendikleri ilimler matematik, mantık,
fizik, metafizik, siyaset ve ahlâk olmak üzere altı kısma ayrılır.
Matematik: Matematik hesap, geometri ve astronomi ilimleriyle ilişkilidir. Onun
olumlu ve olumsuz açıdan dinî meselelerle bir ilgisi yoktur; aksine onun sonuçları, anlayıp
bildikten sonra, inkârı mümkün olmayan kanıtlara dayanır. Fakat matematik iki tehlike
doğurmuştur: Birincisi, bu ilmi araştıran kimse onun incelikleri ve kanıtlarının açıklığı
karşısında hayrete düşer ve bu sebeple filozoflara iyimser gözle bakar; böylece filozofların
bütün bilgisinin açıklık ve güvenilirlik bakımından matematik gibi olduğunu sanır. Sonra da
onların dillerde dolaşan küfrünü, pasif tanrı anlayışını ve dini küçümsemelerini işitip körü
körüne taklit yoluyla küfre düşer ve şöyle der: “Eğer din gerçek olsaydı bu husus, bu ilmi
araştıran filozofların gözünden kaçmazdı!” Bu kimse onların küfür ve inkârını işitip
öğrenmekle gerçeğin, dini inkâr etmek olduğunu ispata yeltenir. Ben, bu kadarcık bilgisiyle
hak yoldan sapan nicelerini gördüm ve dayanakları da bundan başkası değildi. Böylece birine:
“Bir sanatta uzman olanın her sanatta uzman olması gerekmez; mesela iyi bir fakih ve
kelâmcının tıpta uzman olması icap etmediği gibi, aklî ilimleri bilmeyenin grameri de
bilmemesi gerekmez. Aksine her ne kadar başka alanlarda bilgisiz ahmak düzeyinde kalsalar
da her sanatta başkalarını geride bırakarak en üst rütbeye ulaşan uzmanlar vardır. Demek
oluyor ki, eskilerin matematik alanındaki görüşleri kanıta, metafiziğe dair düşünceleri ise
tahmine dayanmaktadır. Bu durumu ancak tecrübe eden ve derinlemesine inceleyen kimse
bilebilir” denildiği zaman, o taklidi benimseyen kimse bu yaklaşımı kabule yanaşmayıp,
nefsanî arzularının baskısı, tembellik duygusu ve akıllı gözükme hevesiyle hareket ederek
yine de filozofların bütün bilgisine iyimser gözle bakmaya devam eder. İşte bu büyük bir
tehlikedir. Bu sebeple bu ilimlerin derinliklerine dalmak isteyen herkesi engellemek gerekir.
Her ne kadar bu ilimlerin din ile bir ilişkisi yoksa da değil mi ki filozofların başlangıç
ilimlerinden sayılmaktadır, onların kötülük ve uğursuzlukları buna da geçer. Bu tehlikeye
düşüp de dinden sıyrılmayan ve takva dizginini başından çözmeyen pek az kimse vardır.
İkinci tehlike, İslâm’ın cahil dostlarından kaynaklanmıştır. Bunlar, filozoflara ait
bütün ilimleri inkâr etmenin dine yardım sayılacağını sanmış ve onların cahil olduklarını ileri
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sürerek bütün ilimlerini reddetmişlerdir. Hatta Ay ve Güneş tutulması ile ilgili görüşlerine
karşı çıkararak bunun dine ters düştüğünü sanmışlardır. Bu durum, Ay ve Güneş tutulmasını
kesin delillerle bilen bir kimsenin kulağına varınca, o kendi kanıtlamasından şüphe etmez,
fakat İslâm’ın cehalet ve kesin kanıtlamanın inkârı üzerine kurulduğuna inanır. Böylece
felsefeye karşı sevgisi, İslâm’a karşı da kini artar. Bu ilimlere karşı çıkarak İslâm’a yardım
edeceğini sanan kimse, dine karşı büyük bir cinayet işlemiştir. Hâlbuki dinin olumlu ve
olumsuz anlamda bu ilimlere herhangi bir müdahalesi olmadığı gibi, bu ilimlerin de dinî
meselelere müdahalesi yoktur. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) “Güneş ve Ay yüce Allah’ın
ayetlerinden iki ayettir, bir kimsenin ölmesi veya doğmasıyla tutulmazlar. Bu olayı
gördüğünüz zaman yüce Allah’ı zikre ve namaza koyulun” hadisinde Güneş ve Ay’ın
yörüngelerini, birleşme veya belli bir konumda karşılaşmalarını bildiren hesap ilmini inkârı
gerektiren bir şey yoktur. Hadisin devamı olarak zikredilen “fakat Allah bir şeye tecelli ettiği
zaman o şey O’na boyun eğer” şeklindeki fazlalık, güvenilir kaynaklarda asla
bulunmamaktadır. İşte matematik ve hakkındaki hüküm bundan ibarettir.
Mantık: Mantığın da olumsuz ve olumlu anlamda din ile bir ilişkisi yoktur. O,
kanıtlama (burhân) ve kıyas yöntemlerinin, kanıtlamada kullanılan öncüllerin şartları ve nasıl
düzenlendiği ile doğru tarifin şartları ve nasıl yapıldığının, ayrıca bilginin ya terimlerle elde
edilen kavramlardan ya da kanıtlama ile ulaşılan önermelerden ibaret olduğunun
araştırılmasıdır. Bunda da karşı çıkılması gereken bir şey yoktur. Aksine mantık, kelâmcıların
ve düşünürlerin kanıtlama türünden anlattığı bir şeydir. Ne var ki mantıkçılar onlardan sadece
kullandıkları ifade ve terimler ile tarif üzerinde fazlaca durup ayrıntılara inmeleriyle ayrılırlar.
Bu konuda onlardan bir örnek vermek gerekirse: “Her A’nın B olduğu belli ise B’nin bir
kısmının A olması gerekir; yani her insanın canlı olduğu belli ise bazı canlıların insan olması
gerekir.” Bunu mantıkçılar “tümel olumlu tikel olumlu olarak döndürülür” diye ifade ederler.
Bunun, dince önemli sayılan şeylerle ne ilgisi var ki karşı çıkılsın. Karşı çıkılacak olursa bu,
mantıkçıların, dini korumanın bu tür karşı çıkışlara bağlı olduğunu sanan kimsenin aklından
hatta dininden şüphe etmelerinden başka bir şey sağlamaz. Evet, onların da bu ilimde bir tür
haksızlıkları sözkonusudur. Şöyle ki; mantıkçıların kesin kanıt için ileri sürdükleri şartların
mutlaka kesin bilgiye götüreceği bildirilir. Fakat bu şartları dinî amaçlar için kullandıklarında
onlara bağlı kalmaları mümkün değildir. Aksine bu konuda son derece esneklik gösterirler.
Ayrıca mantığı inceleyen bir kimse onun açık seçik olduğunu görüp benimseyince
filozoflardan nakledilen inkârların da mantık delilleri gibi güçlü olduğunu sanır ve böylece
daha metafiziğe ulaşmadan çabucak küfre düşebilir. İşte bu tehlike de inkâra yol açar.
Fizik İlmi: Bu ilim gökler ve yıldızlar âleminin maddesini, onların altında yer alan su,
hava, toprak ve ateş gibi birleşik olmayan cisimleri; hayvan, bitki, madenler gibi birleşik
cisimleri ve bunların değişim, dönüşüm ve karışımını sağlayan sebepleri araştırır. Bu, hekimin
insan bedenini, ona hizmet eden başka organları ve mizacın değişmesinin sebeplerini
araştırmasına benzer. Tıbba karşı çıkmak dinen şart olmadığı gibi, fiziğe karşı çıkmak da
dinen şart değildir. Bu konuda sadece Tehâfütü’l-felâsife adlı kitabımızda anlattığımız belli
meseleler reddedilir. Onların dışında kalıp da karşı çıkılması gerekenler hakkında
düşünüldüğünde, onların da reddedilenlerin kapsamında bulunduğu anlaşılır. Bu konuda işin
aslı şudur: Bilmelisin ki, tabiat yüce Allah’ın iradesine bağlıdır, kendi başına bir şey yapamaz.
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Ancak Yaratıcısı sayesinde işlev görür. Güneş, Ay, yıldız ve tabiat güçleri O’nun emrine
bağlıdır; bunlardan hiçbiri kendiliklerinden bir işleve sahip değildir.
Metafizik: Filozofların en çok yanıldıkları alan metafiziktir. Onlar mantıkî
kanıtlamalarda öne sürdükleri şartlara bağlılık göstermediler ve bu sebeple metafizikte pek
çok görüş ayrılığına düştüler. Fârâbî ve İbn Sînâ’dan naklolunduğuna göre bu konularda
Aristoteles’in öğretisi İslâm kelâmcılarının görüşüne yakındır. Fakat düştükleri hatanın hepsi
aslında yirmi meseleye dayanır. Bunların üçünden dolayı onları tekfir etmek, on yedisinden
dolayı da bid‘atçı saymak gerekir. Onların bu yirmi mesele hakkındaki görüşlerini çürütmek
için Tehâfütü’l-felâsife kitabını yazdık. Bütün Müslümanların görüşüne aykırı düşen o üç
mesele şudur: “Cesetler dirilmez, ödüllendirilecek ve cezalandırılacak olan sadece ruhlardır,
cezalar cismanî değil ruhanîdir.” Ruhaniyeti ispat edip kabul etmişlerdir ki gerçekten de öyle
olacaktır. Fakat cismaniyeti kabul etmemişlerdir. Bu görüşleriyle de şeriatı inkâr etmiş
sayılırlar. O meselelerden biri de “Yüce Allah küllîleri bilir, cüz’îleri bilmez” şeklindeki
sözleridir. Bu da yine apaçık bir küfürdür. Halbuki bu konudaki gerçek, [Kur’ân-ı Kerîm’de]
“Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile O’ndan gizli kalmaz” [Sebe’, 34/3] şeklinde ifade
edilmiştir. O meselelerden bir diğeri de âlemin ezelî olduğu hakkındaki görüşleridir.
Müslümanlardan hiç kimse bu meseleleri kabule yanaşmamıştır.
Bu meselelerin dışında sıfatları inkâr etmeleri, “Allah zata katılan bir sıfatla değil
zatıyla bilir” ve buna benzer sözleri Mu‘tezile’nin görüşüne yakındır. Böyle bir görüşü
benimseyen Mu‘tezile’yi kâfir saymak gerekmez. Biz Faysalu’t-tefrika beyne’l-İslâm ve’zzendaka adlı kitabımızda kendi mezhebinin görüşüne muhalif olan herkesi tekfire
yeltenenlerin tutumlarının yanlış olduğu hususunu anlattık.
Siyaset: Filozofların siyaset alanındaki bütün görüşleri, dünya ve devlet işleriyle ilgili
kamu yararını ifade eden hikmetlere dayanır. Onlar bunu yalnızca yüce Allah’ın
peygamberlere indirdiği kitaplardan ve önceki peygamberlerden naklolunan hikmetlerden
almışlardır.
Ahlâk: Filozofların ahlâk alanındaki bütün görüşleri, nefsin nitelik ve huylarını
belirlemeye, onun cins ve türlerini, kötülüklerinin iyiliğe nasıl dönüştürüleceğini ve bu
konuda yapılması gerekenleri anlatmaya dayanır. Onlar bunu da sûfîlerin görüşlerinden
almışlardır. Sûfîler kendilerini Allah’a veren, O’nu zikre devam eden, nefsin isteklerine karşı
koyup dünya lezzetlerinden yüz çevirerek yüce Allah’ın yoluna koyulan kimselerdir. Sûfîlerin
nefsin huyları, kısımları ve kötü davranışlarına ilişkin olarak açıkladıkları şeyler, onlara
mücâhede sırasında malûm olmuş; filozoflar da batıl düşüncelerini geçerli kılmak üzere onları
alıp kendi görüşlerine katarak [halka] hoş görünme yoluna gitmişlerdir. Onların yaşadığı
çağda, hatta her çağda kendini Allah’a veren bir topluluk vardır; yüce Allah dünyayı onlarsız
bırakmaz. Onlar dünyayı yerinde tutan kazıklardır. Onların bereketiyle yeryüzüne rahmet iner.
Nitekim bir hadiste Hz. Peygamber: “Onların sayesinde yağmura ve rızka kavuşuyorsunuz,
Ashâb-ı Kehf onlardandır” buyurmuştur. Kur’ân’ın ifadesine göre bunlar [yani Ashâb-ı Kehf]
geçmişte yaşamışlardır.
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İşte filozofların, peygamberlerin ve sûfîlerin görüşlerini kendi kitaplarına
katmalarından, biri kabul edenler, diğeri reddedenlerle ilgili olmak üzere iki tehlike
doğmuştur: Reddedenlerle ilgili olan tehlike gerçekten büyüktür; çünkü bazı kıt akıllılar, eğer
bu görüşler filozofların kitaplarında varsa ve onların batıl görüşleriyle karışmışsa terk
edilmeleri ve anılmamaları, hatta ananlara karşı çıkılması gerekir sanmıştır. Çünkü onlar bu
görüşleri ilk defa filozoflardan işitince, kıt akıllarına, söyleyen batıl olduğundan bunların da
batıl olduğu fikri gelmiştir. Sözgelimi bir Hıristiyandan “Allah’tan başka ilah yoktur, İsa
Allah’ın rasûlüdür” sözünü işitince, Hıristiyanın bu sözüyle mi yoksa Hz. Muhammed’in
(s.a.s.) peygamberliğini inkâr etmekle mi kâfir olduğunu düşünüp hesaba katmadan “Bu,
Hıristiyan sözüdür” diyerek karşı çıkar. Şayet yalnız inkâr ettiği için kâfir sayılıyorsa, inkâr
ettiğinin dışında kalan ve özünde hak olan görüşlerine, Hıristiyan hak olduğunu kabul etse
bile karşı çıkmak gerekir. Kıt akıllıların âdeti işte budur: Kişileri hak ölçüsü ile değil, hakkı
kişilere bağlı olarak tanırlar. Akıllı adam, müminlerin emîri Ali b. Ebî Tâlib’in -Allah ondan
razı olsun- sözüne uyar. Demiştir ki: “Hakkı kişilerle tanıma, hakkı tanırsan hak ehlini de
tanımış olursun.” O halde akıllı kimse önce hakkı tanır, sonra sözün özüne bakar; eğer hak
ise, söyleyen[in düşüncesi] yanlış da olsa doğru da olsa o sözü kabul eder. Hatta akıllı kimse
sapıkların sözleri arasından hakikati çıkarmaya çalışır ve bilir ki altının madeni topraktır. O
halde sarrafın, kendine güveniyorsa, saf altını sahtesinden ayırmak üzere elini kalpazanın
kesesine sokmasında bir sakınca yoktur. Kalpazanla alışveriş yapmaktan işini bilen sarraf
değil, sadece köylü menedilir; sahilde dolaşmaktan iyi yüzücü değil, yüzme bilmeyen acemi
engellenir; yılana dokunmaktan becerikli efsuncu değil, çocuk alıkonulur.
Hayatıma yemin ederim ki, hakkı batıldan, doğruluğu sapıklıktan ayırt etme
konusunda insanların çoğu kendilerini becerikli, uzman, yetkin akıl sahibi ve tam donanımlı
sandıklarından, onları sapıkların kitaplarını okumaktan olabildiğince menetmek için bu kapıyı
tamamen kapamak gerekir. Her ne kadar halk, anlattığımız bu tehlikeden kendini kurtarsa da
anlatacağımız ikinci tehlikeden asla kurtaramaz.
Bazı kimseler bizim din ilimlerinin sırlarına ilişkin eserlerimizde yer alan bazı
ifadelere itiraz etmiştir. Bunlar henüz ilimlerin inceliklerine tam vâkıf olmayan, mezheplerin
en son hedefinin ne olduğu konusunda kalp gözü açılmamış kimselerdir. Sanırlar ki bu
ifadeler öncekilerden alınmıştır. Hâlbuki bunların bir kısmı zekâ ürünüdür ve bir başkasının
söylediğiyle örtüşmesi pekâlâ mümkündür; bazısı dinî kitaplarda, çoğu da manaca sûfîlerin
kitaplarında yer almıştır. Farzet ki o ifadeler yalnız onların kitaplarında mevcuttur, eğer onlar
özünde makul, kanıtla desteklenmiş, Kitap ve Sünnet’e de aykırı değilse niçin uzak durulup
karşı çıkılması gereksin?! Eğer biz bu kapıyı açacak ve yanlış düşünceli birinin aklına geldi
diye “gerçek”ten yüz çevirecek olursak, birçok hakikatten vazgeçmemiz gerekir. Ayrıca
Kur’ân’daki bir kısım ayetlerden, Peygamber’in hadislerinden, öncekilerle ilgili seleften
naklolunan hikâyelerden, hükemâ ve sûfîlerin sözlerinden de vazgeçmemiz icap eder. Çünkü
İhvânu’s-Safâ adlı kitabın sahibi kendi görüşlerini desteklemek ve o sayede ahmakların
kalbini batıl düşüncesine yönlendirmek için kitabında bunlara yer vermiştir. Bu durum, yanlış
düşünce sahiplerinin kendi kitaplarında hakka yer vermek suretiyle onu bizim elimizden çekip
almalarına yol açar. Âlimin en aşağı derecesi, tecrübesiz cahilden ayırt edilir olmasıdır. Bu
yüzden o, balı hacamat şişesinde görse bile ondan tiksinmez; iyi bilir ki o şişe balı bozmaz.
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İnsan mizâcının ondan tiksinmesi, hacamat şişesinin yalnız kirli kan için yapılmış olmasından
kaynaklanan kör cehalete dayanır. Nitekim cahil kişi, kanın şişede bulunması sebebiyle
tiksinti verdiğini sanır; bilmez ki kan, özündeki bir nitelikten dolayı tiksindiricidir. O nitelik
balda bulunmadığına göre balın şişede olması ona bu niteliği kazandırmaz; öyleyse ondan
tiksinmek gerekmez. İşte halkın çoğunu etkisi altında bulunduran, bu yanlış kuruntudur.
Mesela sen bir sözü halkın güven duyduğu birine isnat etsen, batıl dahi olsa o sözü kabul
ederler. Şayet onu halkın güven duymadığı birine isnat etsen, onu hakikat bile olsa
reddederler. Demek oluyor ki insanlar daima hakkı kişilerle tanır, kişileri hak ölçüsüyle
tanımaz. Bu ise koyu bir sapıklıktır. İşte ret ile ilgili tehlike budur.
İkinci tehlike, kabul edenlerle ilgilidir. İhvânu’s-Safâ ve başka filozofların kitaplarına
göz gezdiren kimse onların peygamberî hikmetleri ve sûfîlerin sözlerini kendi ifadeleriyle
karıştırdıklarını görünce benimseyip kabul edebilir ve onlar hakkında iyi düşünmeye başlar.
Böylece iyimserlik duygusuyla onların batıl ile karışık görüşlerini çabucak kabul eder ve iyi
bir iş yaptığını sanır. Bu da batıla kapılmanın bir türüdür. İşte bu tehlikeden dolayı filozofların
sakıncalı ve aldatıcı olan kitaplarının okunmasını engellemek gerekir. Tıpkı iyi yüzemeyen
birini nehir kenarında gezinmekten korumak gerektiği gibi halkı da bu kitapları okumaktan
korumak gerekir. Aynı şekilde çocuğu yılana dokunmaktan korumak gerektiği gibi halkı da o
sözlerle karışık ifadeleri dinlemekten korumak icap eder. Yine efsuncunun, çocuğunun
kendisini örnek alacağını tahmin ettiği zaman, bile bile onun yanında yılana dokunmaması ve
onu bundan sakındırması gerektiği gibi gerçek âlimin de böyle olması gerekir. Uzman bir
efsuncu yılanı yakaladığında, zehirle panzehiri ayırt ederek ondan panzehiri çıkarıp zehri
etkisiz kıldığı zaman, muhtaç olanlardan panzehiri esirgememelidir. İşini bilen sarraf da
böyledir; elini kalpazanın kesesine soktuğu zaman oradan hâlis altını çıkarıp sahtesini atar. O
da ihtiyacı olandan geçer akçeyi esirgememelidir. Âlim de böyledir. Panzehire ihtiyacı olanın
bunun zehirli yılandan elde edildiğini bilerek tiksinmesi durumunda bunu ona anlatmak icap
eder. Mala ihtiyacı bulunan dardaki bir fakir de kalpazanın kesesinden çıkarılan altını kabule
yanaşmadığı zaman ona bunun sırf bilgisizlikten kaynaklandığını, bu nefretin kendisini
amacına ulaşmaktan mahrum edeceğini hatırlatmak gerekir. Yine kalp para ile geçer akçenin
bir arada bulunmasının geçersizi geçerli yapmadığı gibi geçerliyi de geçersiz kılmayacağı
anlatılmalıdır. Aynı şekilde hak ile batılın bir arada bulunması batılı hak yapmadığı gibi hakkı
da batıl yapmaz.”
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Gazzâlî’nin otobiyografisindeki anlatımı çerçevesinde, Gazzâlî
döneminde hakikat iddiasında bulunan grupları ele alarak ve bunlar içinden özel olarak
Gazzâlî’nin filozoflar ve felsefe hakkındaki değerlendirmelerini inceledik.
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Bölüm Soruları

1. “Bu durum mantıkî deliller getirmek ve söz düzenlemekle değil, yüce Allah’ın
kalbe bıraktığı bir …… oldu.”
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a) Huzurla
b) Mesajla
c) Nurla
d) İlhamla
e) Vahiyle

2. Gazzâlî’nin filozofları eleştirmek için kaleme aldığı meşhur eser aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Tehâfütü’l-felâsife
b) Makâsıdu’l-felâsife
c) Miʻyâru’l-ilm
d) el-İktisâd fi’l-iʻtikâd
e) Mihakkü’n-nazar

3. Gazzâlî’nin filozofları eleştirmeden önce onların görüşlerini özetlemek üzere
kaleme aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
a) Miʻyâru’l-ilm
b) Makâsıdu’l-felâsife
c) Tehâfütü’l-felâsife
d) Mihakkü’n-nazar
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e) el-İktisâd fi’l-iʻtikâd

4. Gazzâlî’nin Makâsıdu’l-felâsife adlı filozofların öğretilerini özetleyen eseri, İbn
Sînâ’nın hangi eserini esas almıştır?
a) Uyûnu’l-hikme
b) el-İşârât ve’t-tenbîhât
c) eş-Şifâ
d) Dânişnâme-i Alâî
e) el-Ahd

5. Gazzâlî’nin tasavvuf yolunu tercih edip Bağdat’ı terk ettikten sonra kaleme aldığı
dinî ilimleri canlandırma amacını taşıyan eser aşağıdakilerden hangisidir?
a) Miʻyâru’l-ilm
b) el-İktisâd fi’l-iʻtikâd
c) Tehâfütü’l-felâsife
d) Mîzânu’l-amel
e) İhyâu ulûmi’d-dîn

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)b, 4)d, 5)e
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10. GAZZÂLÎ VE FELSEFE: FİLOZOFLARIN TUTARSIZLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Gazzâlî ve Felsefe: Filozofların Tutarsızlığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Bugün “filozof” dendiğinde nasıl bir tipoloji anlaşılmaktadır?
2) Sizce din ile felsefe arasında hâlen bir gerilimden söz edilebilir mi?
3) Gazzâlî’nin felsefe eleştirisinin ne tür etkileri olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım
Gazzâlî’nin
eleştirisinin
nüfuz etmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
felsefe Okuyarak
ayrıntılarına

Gazzâlî’nin
Filozofların Okuyarak
Tutarsızlığı adlı eserinin
muhtevasını öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
 Te’vil
 Aklî delil
 Kelâm fırkaları
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Giriş
Bu bölümde Gazzâlî’nin Filozofların Tutarsızlığı adlı eserinin giriş kısmındaki
ifadeleri çerçevesinde onun felsefe eleştirisi üzerinde durulacaktır.
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10.1. Gazzâlî ve Felsefe: Filozofların Tutarsızlığı
Gazzâlî Filozofların Tutarsızlığı adlı eserininin giriş kısmında şöyle demektedir:
“İmdi ben, akran ve emsallerinden zekâ ve anlayışça üstün olduğuna inanan birtakım
kimseler gördüm. Bunlar, İslâm’ın ibadet olarak öngördüğü vazifeleri terk ediyor, dinin
namaz kılmak ve yasaklardan kaçınmak türünden emirlerini küçümsüyor, şeriatın
buyruklarını ve koyduğu sınırları önemsemiyor, onun “dur” dediği yerde durmayarak çeşitli
zan ve şüphelerin etkisiyle din bağından tamamen sıyrılmış bulunuyorlardı. Bu konuda onlar,
“Allah’ın yolundan döndüren, onda eğrilik arayan ve aynı zamanda âhireti inkâr eden” [Hûd
11/19] bir topluluğu izliyorlardı.
Oysa bunların inkârlarının -Yahudi ve Hıristiyanlarınki gibi-, duyum ve alışkanlıktan
kaynaklanan taklitten başka bir dayanağı yoktur. Zira Yahudi ve Hıristiyanların çocukları
İslâm dininin dışında yetişmişler, babaları ve ataları da aynı yolu izlemişlerdir. Din ve
mezhepler üzerinde araştırma yapan bid‘at ve keyfî görüş sahibi bir grup teorisyende olduğu
gibi, onların da, doğru yoldan çıkaran şüphenin yol açtığı sürçmeden kaynaklanan teorik
araştırmadan ve serap parıltısı gibi aldatıcı hallere kanmadan başka bir dayanakları yoktur.
Onların inkâra sapmalarının esas kaynağı Sokrat, Hipokrat, Eflâtun, Aristoteles ve
benzeri önemli isimleri duymuş olmaları; bu filozofları izleyen ve bu sebeple sapıtanlardan
bir grubun, onların akıl güçlerini; yöntemlerinin güzelliğini; geometri, mantık, fizik ve
metafizik hakkındaki bilgilerinin inceliğini; üstün zekâ ve anlayışa sahip oldukları için gizli
meseleleri ortaya çıkarmada başkalarına baskın geldiklerini abartarak anlatmalarıdır. Onlar,
bu filozofların, olgun akla ve birçok fazilete sahip olmakla birlikte, şeriatları ve inançları
inkâr ettikleri, din ve mezheplerin ayrıntılarını kabule yanaşmadıkları, bunların oluşturulmuş
kanunlar ve aldatıcı hilelerden ibaret olduğuna inandıkları yolunda bilgi naklettiler.
Önceki filozofların inançları, bu anlatılanları duyan [İslâm filozoflarının] yapılarına
uygun düşünce, kendi anlayışlarına göre faziletliler topluluğunda yer almak ve atalarının
diniyle yetinmeyip onu küçümsemek sûretiyle küfür akidesini benimsemek onlara hoş
göründü. Hakkı taklitten ayrılmanın zarâfet gösterisi ve bâtılı taklit etmenin bir güzellik
olduğunu sanarak bir taklitten öbürüne geçmenin delilik ve budalalık olduğunun farkına bile
varamadılar.
Allah’ın yarattığı şu âlemde, geleneksel olarak inandığı hakkı bırakıp herhangi bir
bilgi ve araştırmaya dayanmaksızın bâtılı tasdike koşan kimsenin seviyesinden daha düşük
hangi seviye olabilir?! Halkın en budalası bile bu onur kırıcı çukura düşmekten uzaktır.
Çünkü onların mayasında, sapıklara benzeyerek zarif görünme sevdası yoktur! Budalalık
kurtuluşa, keskin zekâdan; körlük de selâmete, şaşı bakmaktan daha yakındır.
Bu kalın kafalıların nabzının ahmaklıkla çarptığını görünce bu kitabı yazmayı bir
görev bildim. Amacım, önceki filozofları, metafiziğe ilişkin inançlarının tutarsız ve
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görüşlerinin çelişik olduğunu açıklayarak reddetmek; gerçekte aklı başındakiler için alay
konusu olan öğretilerinin iç yüzünü ve tehlikelerini göz önüne sermek ve bunun sıradan halk
yığınları arasından çeşitli inanç ve görüşleriyle temâyüz eden zeki kimselere ibret olmasını
sağlamaktır. İşte onların öğretilerinin olduğu şekliyle hikâyesi budur. Tâ ki, Allah’a ve âhirete
iman konusunda önceki ve sonraki bütün önemli şahsiyetlerin görüş birliği halinde
olduklarını, bu taklitçi zındıklar görsün. Ortaya çıkan görüş ayrılıkları ise mucizelerle
desteklenen peygamberlerin gönderiliş amacı olan bu iki temel ilke dışındaki ayrıntılarla
ilgilidir. Ayrıca bu iki temel ilkeyi, kafası karışık ve ters görüşlü çok az bir kesim dışında hiç
kimse inkâr etmiş değildir. Zâten düşünürler nezdinde bunların, sadece zararlı şeytanlar
zümresinden ve kafasız acemilerden sayılmaları dışında hiçbir değeri de yoktur. Ve yine bu
sayede, taklîdî olarak küfürle donanmanın, kendi görüşünün güzelliğini gösterdiğini sanan
kimsenin bu özentisi engellensin ve kendi anlayış ve zekâsının bilincine varsın. Böylece
kendilerine benzemek istedikleri büyük ve önde gelen filozofların, şeriatı inkâr ettikleri
yolundaki iftiradan uzak oldukları ve bunların Allah’a inandıkları, peygamberleri tasdik
ettikleri iyice anlaşılmış olsun. Bu temel ilkelerden sonra ayrıntılarda hataya düştükleri, bu
konuda ayakları kayarak hem doğru yoldan saptıkları hem de saptırdıkları görülsün. Şimdi biz
onların hayal ürünü ve geçersiz görüşlerini açığa çıkaracak ve bunların hepsinin birtakım
abartmalardan ibaret olup arkalarında hiçbir şeyin bulunmadığını ortaya koyacağız.
Gerçekleştirmeyi amaçladığım şeylerin ortaya konmasında başarının sahibi yüce Allah’tır.
Şimdi, bu eserde ele alınacak olan görüşleri ifade eden mukaddimelerle kitaba başlayalım.
Bilinmesi gerekir ki, filozoflar arasındaki görüş ayrılıklarını ayrıntılarıyla anlatmak
uzun sürer. Çünkü onların temellendirilmemiş yaklaşımları ve tartışmaları çok, görüşleri
yaygın, yöntemleri ise farklı ve çelişiktir. O halde biz onların önde geleni “Mutlak Filozof” ve
“Muallim-i Evvel” diye bilinenin düşünce sistemindeki çelişkiyi ortaya koymakla yetinelim.
Zira iddialara göre o, felsefî ilimleri sıradüzenine koyup sistemleştirmiş, gereksiz
ayrıntılardan ayıklamış ve filozofların temel düşüncelerine en yakın görüşleri seçmiştir. O kişi
Aristoteles’tir. Aristoteles, kendisinden öncekilere hatta Eflâtun el-İlâhî lakabıyla anılan
hocasına karşı çıkmış; fakat hocasına olan muhalefetinden dolayı özür dileyerek “Eflâtun da
dost, hakikat de dosttur, fakat hakikat ondan daha çok dosttur” demiştir.
Bu hikâyeyi nakletmemizin sebebi, öğretilerinin tutarsız ve temellendirilmemiş
olduğunun, yargılarının inceleme ve kesin bilgiye değil, zan ve tahmine dayandığının,
metafizik hakkındaki bilgilerinin doğruluğunu ise matematik ve mantık ilimlerinin yardımıyla
kanıtlamaya çalıştıklarının, böylece kıt akıllıları aldatarak ikna ettiklerinin onlar tarafından da
bilinmesini sağlamaktır. Şayet onların metafizik hakkındaki bilgileri tahminden arındırılmış
kesin kanıtlara dayanıyor olsaydı, matematikte olduğu gibi bu konuda da görüş ayrılığına
düşmezlerdi.
Ayrıca Aristoteles’in eserlerini çevirenlerin tercümeleri de açıklama ve yorum
gerektirecek derecede bozulma ve değişmeye uğramaktan kurtulamamış, hatta bu husus kendi
aralarında ayrı bir tartışmaya yol açmıştır. İslâm filozofları arasında [Aristoteles’i] en iyi
nakledip inceleyen Ebû Nasr el-Fârâbî ve İbn Sînâ’dır. O halde biz, bu ikisinin, sapıklıktaki
reislerinin öğretisinden seçip doğru buldukları görüşleri geçersiz kılmakla yetineceğiz. Çünkü
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onların benimseyerek terk ettiklerinin geçersizliğinde şüphe olmadığından, bunları geçersiz
kılmak için uzun uzadıya düşünmeye ihtiyaç yoktur. Öğretilerin çoğalıp yayılmasına bağlı
olarak sözün de uzayıp gitmemesi için, filozofların öğretilerini bu iki kişinin nakli
doğrultusunda reddetmekle yetineceğimiz bilinmelidir.
Filozoflarla diğer [kelâm] fırkaları arasındaki görüş ayrılığının üç kısım olduğu
bilinmelidir. Birinci kısımdaki tartışma, filozofların cevheri “bir konuda (mevzû‘) olmayan,
yani kendi kendisine var olan, var olmak için başkasına ihtiyacı bulunmayan varlık” şeklinde
yorumlayarak âlemin yüce Yaratıcısı’na “cevher” demeleri örneğinde olduğu gibi, sadece
terminolojiye dayanmaktadır. Hâlbuki onlar cevheri, hasımlarının anladığı şekilde “yer
kaplayan” olarak anlamamışlardır.
Biz bu kısma ilişkin görüşleri geçersiz kılmak için ayrıntılara inmeyeceğiz. Çünkü
“kendi kendisine var olma” anlamı üzerinde görüş birliği varsa, o zaman cevher terimi bu
bağlamda değil, sözlük bağlamında tartışılır. Şayet sözlük bu kullanıma izin veriyorsa, aynı
kullanıma şeriatta cevâz verilip verilmediği fıkıh bahislerinde aranır. Zira [Allah’a isnat
edilen] isimlerin haram ve mubah oluşları, nasların zâhirlerinin delâletiyle anlaşılır. Belki de
sen “Bu meseleyi kelâmcılar sıfatlar konusunda anlatmışlar, fakihler ise fıkıh ilminde bundan
söz etmişlerdir” diyeceksin. Fakat meselelerin hakikatini [terimleri kullanmadaki]
alışkanlıklarla karıştırmamalısın. Öyleyse konulduğu anlam ile örtüşen bir lafzın [Allah’a
isnadının] câiz olup olmadığını araştırmanın, fiillerden herhangi birinin [O’na isnadının]
cevâzını araştırmak gibi olduğunu anlamış olmalısın.
İkinci kısım, [filozofların] dinin ilkeleriyle asla çatışmayan ve peygamberlerin Allah’ın rahmeti üzerlerine olsun- doğruladığı şeylerle zorunlu bir ilgisi bulunmayan
konularda yaptıkları tartışmalardan ibarettir. Mesela, onların “Ay tutulması, Ay ışığını
Güneş’ten aldığından, yerkürenin Güneş’le Ay arasına girmesi sonucu Ay’ın ışığının
kararması olayıdır. [Yani] yer yuvarlaktır ve gök onu her yandan kuşatmıştır. Ay yerin
gölgesine rastlayınca Güneş ışığından yoksun kalır” şeklindeki görüşleri ile “Güneş
tutulmasının anlamı, Ay’ın, bakan kimse ile Güneş arasına girmesi demektir; bu ise Ay ile
Güneş’in aynı zamanda iki düğümde (ukdeteyn)1 birleşmesiyle gerçekleşir” şeklindeki
görüşleri gibi.
Biz bu tür bilgilerin (fenn) geçersiz kılınması üzerinde ayrıntılı olarak durmayacağız;
çünkü bu hiçbir yarar sağlamaz. Kim ki bunu geçersiz kılmak için tartışmaya girişmenin dinin
gereği olduğunu sanırsa, dine karşı suç işlemiş ve onu zaafa uğratmış olur. Zira [astronomiye
dair] bu meseleler, hiçbir şüpheye yer bırakmayan geometri ve matematik kanıtlara
dayanmaktadır. Ay ve Güneş tutulmasının vaktini ve süresini sebepleriyle birlikte haber
verecek kadar bu meseleleri iyi bilen ve delillerini inceleyen kimseye “Bu tavrın şeriata
aykırıdır” denildiğinde, sözkonusu kimse kendi bilgisinden değil, şeriattan şüphe eder.
Hâlbuki şeriatın öngörmediği bir yöntemle şeriata yardıma kalkışanın ona verdiği zarar, kendi
yöntemiyle şeriata zarar vermek isteyenin ona vereceği zarardan daha büyüktür. Nitekim
“Akıllı düşman câhil dosttan daha iyidir” denilmiştir.
1

Ay’ın tutulma düzlemini kestiği çap karşıtı iki noktaya “iki düğüm (ukdeteyn)” denmektedir.
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Denilirse ki: Allah rahmet etsin ve selâmette kılsın, Resûlullah, “Güneş ve Ay Allah’ın
âyetlerinden iki âyettir; bir kimsenin ölümü ve hayatı için tutulmazlar. Tutulduklarını
görürseniz, hemen Allah’ı zikre ve namaza koyulun” buyurmuştur. Bu hadis onların
dedikleriyle nasıl bağdaşır? Biz deriz ki: Bu hadisin onların dedikleriyle çelişen bir yanı
yoktur. Çünkü hadiste, sadece Ay ve Güneş tutulmalarının bir kimsenin ölümü veya hayatıyla
ilgisinin bulunmadığı vurgulanmakta ve böyle bir durum meydana geldiğinde namaz
kılınması emredilmektedir. Zâten şeriat, öğleyin, Güneş batarken ve doğarken namaz kılmayı
emretmektedir. O halde tutulma olayında müstehab olarak namaz kılmanın emredilmesi niçin
yadırgansın? Şayet denilirse ki: Hadisin sonunda Hz. Peygamber’in “Fakat Allah bir şeye
tecellî ederse o şey O’na boyun eğer” dediği şeklinde bir rivâyet bulunmakta, bu da tutulma
olayının tecellî ile gerçekleştiğini göstermektedir.
Biz deriz ki: Bu fazla kısmın hadis olduğu doğrulanmamıştır, dolayısıyla nakledenin
yalanlanması gerekir; doğru olan bizim zikrettiğimizdir. Kaldı ki, fazla kısım sahih bile olsa
onu te’vîl etmek, doğruluğu kesin olan meseleler üzerinde demagoji yapmaktan daha
kolaydır. Nitekim aklî delillerle te’vîl edilen nice açık naslar vardır ki, [açık olmalarına
rağmen] te’vîlin sağladığı açıklık derecesine ulaşamamışlardır. Mülhidleri en çok sevindiren
şey, şeriatı savunan birinin bu ve benzeri görüşlerin şeriata aykırı olduğunu açıklamasıdır.
Şayet şeriatı geçersiz kılmanın şartı bu gibi şeylerse, o zaman mülhide şeriatı kolayca geçersiz
kılmanın yolu açılmış olur.
İşte bu [gibi meseleleri onlarla tartışmaktan vazgeçtik], çünkü âlem hakkında
araştırma, onun yaratılmış veya ezelî oluşu üzerinde yürümektedir. Yaratılmışlığı sâbit olunca
ister küre şeklinde, ister yayvan, ister altıgen veya sekizgen olsun, iddia ettikleri gibi gök ve
altındakiler ister on üç, ister daha az veya daha çok tabakadan oluşsun fark etmez. Bu konular
üzerinde durmanın, ilâhiyat bahisleriyle olan ilgisi, tıpkı soğanın kaç katı, narın kaç tanesi
bulunduğu konusu üzerinde durmak gibidir. Amaç, nasıl olursa olsun, âlemin sadece Allah’ın
fiili olduğunu vurgulamaktır.
Üçüncü kısım, âlemin yaratılmışlığı, Allah’ın sıfatları ve cesetlerin/bedenlerin
dirilişine dair hükümler gibi dinin inanç esaslarına ilişkin tartışmaları içermektedir ki,
filozoflar bunların hepsini inkâr etmişlerdir. İşte başka konularda değil, onların bu ve benzeri
konulardaki doktrinlerinin yanlış olduğunun ortaya konulması gerekmektedir.
Bilinmelidir ki, amaç filozoflar hakkında iyimser olan ve yöntemlerinin çelişkisiz
olduğunu sananları, onların tutarsızlıklarının çeşitli yönlerini açıklayarak uyarmaktır. Bunun
için ben, bir tez ortaya atarak değil, sorgulayarak ve reddederek onlara karşı çıkacağım.
Filozofları çeşitli şekillerde sıkıştırarak kesinliğine inandıkları şeyleri geçersiz kılacağım;
onları bazen Mu‘tezile, bazen Kerrâmiyye, bazen de Vâkıfiyye mezheplerinden destek alarak
sıkıştıracağım. Bu konuda belli bir mezhebe bağlı kalmayıp aksine bütün mezhepleri onların
aleyhine tek bir mezhep olarak kullanacağım. Çünkü diğer mezhepler ayrıntıda bize ters
düşseler de filozoflar dinin temel ilkelerine saldırmaktadırlar. O halde bizler onlara karşı
birleşmeliyiz, zira sıkıntı anlarında kin ve nefret ortadan kalkar.
Filozofların, delil getirmede zorlandıkları bir problemle karşılaşınca aldatarak ikna
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etmek üzere başvurdukları hilelerden biri de şudur: Derler ki: “Metafizik ilmi, keskin zekâ
sahiplerinin bile anlayamayacağı kadar karmaşık, kapalı ve içinden çıkılmaz bir ilimdir. Bu
problemlere cevap verecek bilgiye, ancak öncelikle matematik ve mantık ilimlerini
öğrenmekle ulaşılır.” Onlara iyimser yaklaşıp küfürlerini taklit eden bir kimse de onların
öğretileriyle ilgili bir problemle karşılaşınca der ki: “Filozofların bilgilerinin bunun çözümünü
kapsadığında şüphe yoktur; fakat matematik ilimlerini tahsil etmediğim ve mantığı iyi
bilmediğim için onu anlamak bana zor gelmektedir.”
Biz deriz ki: Süreksiz (kesintili) nicelikleri konu alan matematik ilminin -aritmetik de
böyledir- metafizikle bir ilgisi yoktur. Birisinin kalkıp da “Metafiziği anlamak için matematik
gereklidir” demesi, bir başkasının “Tıp, gramer ve lügat için matematik gereklidir” veya
“Aritmetik için tıp gereklidir” şeklinde bir iddiada bulunması gibi budalalıktır. Sürekli
(kesintisiz) nicelikleri konu alan [astronomi de dâhil] geometri ilimlerine gelince, mâhiyeti
itibariyle o, göklerin ve merkeze kadar altındakilerin küre şeklinde olduğunu, tabakalarının ve
gökteki gezegenlerin sayısını, hareketlerinin miktarını açıklamaktan ibarettir. Biz bütün
bunları filozofların hesabına tartışma sonucu veya inanç konusu olarak kabullensek bile -o
zaman bu konuda delil getirmelerine de ihtiyaç kalmaz- bu durum, metafizik açısından bir
eksiklik meydana getirmez. Bu, tıpkı birinin “Bu evin, bilen, irade sahibi, güçlü ve diri bir
ustanın eseri olarak meydana geldiğinin bilinmesi, evin altı veya sekiz köşeli olduğunun,
kolon ve kerpiç sayısının bilinmesine bağlıdır” demesi gibi, yanlışlığı gizlenemeyecek bir
saçmalıktan ibarettir. Yine bu, birinin “Soğanın katlarının ve narın tanelerinin sayısı
bilinmedikçe bunların yaratılmış oldukları anlaşılamaz” şeklindeki iddiası gibi, aklı başında
hiç kimsenin değer vermeyeceği çirkin bir iddiadır.
Evet, onların “Mantığı iyi bilmek gerekir” şeklindeki görüşleri doğrudur; ancak
mantık filozoflara özgü bir şey değildir. O sadece bizim kelâm ilminde “kitâbü’n-nazar” adını
verdiğimiz bir yöntemdir. Fakat onlar bu lafzı abartarak “mantık” şeklinde değiştirmişlerdir.
Bazen biz onu “kitâbü’l-cedel”, bazen de “medârikü’l-ukûl” adıyla anarız. Kıt akıllı olduğu
halde zeki görünmek isteyen biri, mantık adını duyduğu zaman onun, sadece filozofların
bildiği, kelâmcıların ise bilmediği ilginç bir ilim olduğunu sanır.
Biz bu kavram kargaşasını ortadan kaldırmak ve bu saptırıcı hileyi kökünden kazımak
için bu kitapta “medârikü’l-ukûl” (aklın işleyişi) konusunu ele almak, kelâmcı ve usulcülerin
terimlerini değil, mantıkçıların terimlerini kendi kalıpları içinde kullanmak, terim terim
onların izinden giderek bu kitapta onların diliyle yani mantıkçıların ifadeleriyle tartışmak
istiyoruz. Filozofların mantığın Burhân (İkinci Analitikler) bölümünde, kıyasın maddesinin
doğruluğuna ilişkin olarak ileri sürdükleri ve Kıyas kitabında (Birinci Analitikler) kıyas
şekilleriyle ilgili olarak ortaya koydukları şartları, Kategoriler ve Îsâgûcî’de -ki bunlar
mantığa giriş ve onun bölümlerinden ibarettir- koydukları kurallarla metafiziğe ilişkin
bilgilerinde bunlara uymadıklarını izah edeceğiz.
Fakat biz “medârikü’l-ukûl”ü kitabın sonunda anlatmayı düşünüyoruz. Çünkü o, bu
kitabın amacını anlamak için bir âlet durumundadır; şu var ki, ona ihtiyaç duymadan
anlayanlar da çıkabilir. Bu yüzden ona ihtiyaç duymayanların bu külfetten kurtulması için onu
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[ele almayı] erteliyoruz. Filozofları reddettiğimiz meselelerden herhangi birine ilişkin
ifadelerimizi anlamayan kimsenin, öncelikle filozofların mantık adını verdiği Mi‘yâru’l-ilm
kitabını ezberlemeye başlaması gerekmektedir.
İmdi, bu kitapta onların doktrinlerinin çelişkili olduğunu ortaya koyduğumuz
meseleleri saymaya başlayalım. Bunlar yirmi meseledir:
Birinci Mesele: Filozofların âlemin ezelîliği hakkındaki öğretilerinin çürütülmesi
(ibtâl) üzerine.
İkinci Mesele: Onların âlemin ebedîliği hakkındaki öğretilerinin çürütülmesi üzerine.
Üçüncü Mesele: Onların Allah’ın âlemin yaratıcısı ve âlemin de O’nun eseri olduğu
yolundaki görüşlerinin aldatmaca olduğunun açıklanması üzerine.
Dördüncü Mesele: Onların Allah’ın varlığını ispat etme konusunda âciz bırakılmaları
üzerine.
Beşinci Mesele: İki ilâhın imkânsızlığını kanıtlama konusunda âciz bırakılmaları
üzerine.
Altıncı Mesele: Onların sıfatları inkâr konusundaki öğretilerinin çürütülmesi üzerine.
Yedinci Mesele: Onların İlk Varlık’ın (Allah) zâtının cins ve fasla bölünemeyeceği
yolundaki görüşlerinin çürütülmesi üzerine.
Sekizinci Mesele: Onların İlk Varlık’ın mâhiyetsiz basit bir varlık olduğu şeklindeki
görüşlerinin çürütülmesi üzerine.
Dokuzuncu Mesele: İlk Varlık’ın cisim olmadığını açıklama konusunda âciz
bırakılmaları üzerine.
Onuncu Mesele: Sonsuz bir zamanın varlığını kabul etmenin Yaratıcı’nın varlığını
inkârı gerektirdiğinin açıklanması üzerine.
On Birinci Mesele: Onların İlk Varlık’ın başkasını bileceği hakkındaki görüşlerini
ispat etme konusunda âciz bırakılmaları üzerine.
On İkinci Mesele: Onların İlk Varlık’ın kendi zâtını bileceği yolundaki görüşlerini
ispat etme konusunda âciz bırakılmaları üzerine.
On Üçüncü Mesele: Onların İlk Varlık’ın cüz’iyyâtı bilemeyeceği şeklindeki
görüşlerinin çürütülmesi üzerine.
On Dördüncü Mesele: Göğün iradeyle hareket eden bir canlı olduğu şeklindeki
görüşleri üzerine.
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On Beşinci Mesele: Onların göğü hareket ettiren amaçla ilgili olarak anlattıklarının
çürütülmesi üzerine.
On Altıncı Mesele: Onların göklerin nefsinin bütün cüz’îleri bileceği yolundaki
görüşlerinin çürütülmesi üzerine.
On Yedinci Mesele: Onların olağanüstülüklerin (mucizeler) imkânsız olduğu
yolundaki görüşlerinin çürütülmesi üzerine.
On Sekizinci Mesele: Onların insan nefsinin cisim ve araz olmayıp kendi kendine var
olan cevher olduğu yolundaki görüşleri üzerine.
On Dokuzuncu Mesele: İnsânî nefislerin yok olmasının imkânsız olduğu yolundaki
görüşleri üzerine.
Yirminci Mesele: Onların, cennet ve cehennemdeki cisme ilişkin haz ve elemleri kabul
etmekle birlikte cesetlerin yeniden dirilişini inkâr etmelerinin çürütülmesi üzerine.
İşte filozofların metafizik ve fiziğe ilişkin bir kısım çelişik bilgilerinden anlatmak
istediğimiz bunlardır. Matematik ilimlerine gelince, onlara karşı çıkmak ve onları reddetmek
anlamsızdır. Zira o ilimler aritmetik ve geometriden ibarettir. Mantık ilimleri ise kavramlar
üzerinde düşünmenin âleti durumundadır; dolayısıyla bu konuda önemsenecek aykırı bir
görüşe rastlanmaz. İnşallah bu kitabın muhtevasını anlamak için gerekli olan mantıkî bilgileri
biz Mi‘yâru’l-ilm kitabında anlatacağız.”
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Bu derste Gazzâlî’nin Filozofların Tutarsızlığı adlı eserinin giriş
kısmındaki ifadeleri çerçevesinde onun felsefe eleştirisinin ayrıntılarını ve sebeplerini
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Gazzâlî’ye göre “Kendilerinin mantıkçı olduğunu ve kanıtlanmış bilgiye sahip
bulunduğunu” iddia eden grup aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fakihler
b) Kelâmcılar
c) Sûfîler
d) Filozoflar
e) Bâtınîler

2. Gazzâlî’ye göre “Kendilerinin düşünen ve akıl yürüten kimseler olduğunu” iddia
eden grup aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kelâmcılar
b) Sûfîler
c) Filozoflar
d) Bâtınîler
e) Fakihler

3. “…… olmanın şartlarından biri de kendisinin …… olduğunu bilmemesidir”
Yukarıdaki boşlukları doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a) Mü’min-Mü’min
b) Bâtınî-Bâtınî
c) Kelâmcı-Kelâmcı
d) Taklit-Taklitçi
e) Taklitçi-Taklitçi

179

4. Gazzâlî’ye göre eskiçağ filozoflarından kainatı yöneten, bilen ve kudretli bir
yaratıcıyı inkar eden grup aşağıdakilerden hangisidir?
a) Naturalistler
b) Materyalistler
c) Matematikçiler
d) Mantıkçılar
e) Metafizikçiler

5. “…… filozoflar tabiat âlemini, hayvan ve bitkilerin ilginç yönlerini çokça araştıran
kimselerdir. Bu araştırmaları neticesinde onlar her şeyin gaye ve maksadını bilen, hikmet
sahibi bir yaratıcının varlığını kabul etmek zorunda kalmışlar, ancak ahreti, cenneti ve
cehennemi inkar etmişlerdir”
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a) Materyalist
b) Metafizikçi
c) Mantıkçı
d) Naturalist
e) Matematikçi

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)e, 4)b, 5)d
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11. GAZZÂLÎ’NİN TERCİHİ: TASAVVUF
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Gazzâlî’nin Tercihi: Tasavvuf
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sizce tasavvufun temel özellikleri nelerdir?
2) Günümüz dünyasında bazı insanların entelektüel veya manevî sorunlarını tasavvuf
yoluyla halletmelerinin arkasında yatan sebep nedir?
3) Tasavvufun bugün yaşayan bir gelenek olduğunu düşünüyor musunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Gazzâlî’nin tasavvufu tercih Okuyarak
sebeplerini öğrenmek.

elde
veya

Tasavvufun temel özellikleri Okuyarak
hakkında bilgi sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar







Tasavvuf
Keşf
Müşâhede
Hal
Zevk
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Giriş
Bu bölümde Gazzâlî’nin otobiyografisi çerçevesinde onun entelektüel serüvenindeki
nihai durağı olan tasavvuf hakkındaki görüşlerini ele alacağız.
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11.1. Gazzâlî’nin Tercihi: Tasavvuf
Gazzâlî, otobiyografisinde, hakikat iddiasında bulunan gruplardan incelediği son grup
olan sûfîler hakkında şöyle demektedir:
“Bu ilimler üzerindeki araştırmayı bitirdikten sonra bütün gayretimle sûfîlerin tuttuğu
yolu incelemeye yöneldim ve anladım ki onların yolu ancak ilim ve amelle tamamlanır.
Amellerinin gayesi, nefsin önündeki engelleri aşmak, onu çirkin huylarından ve kötü
sıfatlarından arındırmaktır. Böylece kalp yüce Allah’tan başka şeylerden temizlenmiş ve
O’nun zikriyle bezenmiş olur.
Bana ilim amelden daha kolay gelmişti. Sûfîlerin ilmini tahsile önce Ebû Tâlib elMekkî’nin Kûtü’l-kulûb’u, Hâris el-Muhâsibî’nin kitapları, Cüneyd el-Bağdâdî, Şiblî, Ebû
Yezid el-Bistâmî ve diğer tasavvuf büyüklerinden naklolunan [birtakım özlü] sözler ile
başladım. Nihayet onların ilmî gayelerinin künhüne vâkıf oldum. Böylece öğrenim ve
[sûfîleri] dinleme yöntemleriyle ulaşılması mümkün olan bilgileri elde ettim. Anladım ki en
seçkin sûfîlerin ulaştığı düzeye öğrenimle değil, ancak tasavvufî tecrübe (zevk) ile hal ve
[nefse ait kötü] sıfatların değişmesiyle ulaşmak mümkündür. Gerçekten de sağlığın ve
tokluğun tariflerini, sebep ve şartlarını bilmekle sağlıklı ve tok olmak arasında ne kadar büyük
fark vardır! Sarhoşluğun “mideden yükselen buharların, düşüncenin merkezini kaplamasından
meydana gelen bir haldir” şeklindeki tarifini bilmekle sarhoş olmak arasında ne kadar büyük
bir fark vardır! Hatta sarhoş, sarhoşluğun tarifini bilmez, sarhoş olarak bildiği şey, sarhoşluğa
dair bir şey bilmediğidir. Hekim de sarhoşluğun tarifini ve erkânını bilir, ama kendinde
sarhoşluktan eser yoktur! Hekim hasta olup sağlığını yitirdiği durumda da sağlığın tanımını,
sebeplerini ve tedavi yöntemlerini bilir. İşte bunun gibi zühdün mahiyetini, şart ve sebeplerini
bilmen ile zahid olarak nefsinin dünyadan yüz çevirmesi arasında da fark vardır.
Böylece sûfîlerin söz değil hâl sahibi kimseler olduğunu çok iyi anladım. İlim yoluyla
öğrenilmesi mümkün olanları öğrendim. Artık geriye dinleme ve öğrenme değil, tecrübe
(zevk) ve sülûk yolu kalmıştı. Şer‘î ve aklî ilimleri araştırmak üzere tahsil ettiğim ilimler ve
tuttuğum yol esnasında yüce Allah’a, peygamberliğe ve âhiret gününe dair bende kesin bir
iman oluşmuştu. İmanın bu üç esası benim ruhumda belli soyut delillerle değil, aksine,
sayılamayacak kadar çok sebepler, karineler ve tecrübeler sayesinde yer etmişti. Artık bende
âhiret mutluluğu için takvadan ve nefsin isteklerinin önüne geçmekten başka ümit kalmadığı
kanaati uyanmıştı. Bunun esası da kalbin aldatıcı dünya ile olan bağını tamamen kesip
ebediyet yurduna [âhiret] bağlanmak ve olanca gayretiyle yüce Allah’a yönelmektir. Böyle bir
şey ise ancak makam ve maldan yüz çevirmek, oyalayıcı ve bağlayıcı ilişkilerden kaçmakla
tamamlanır.
Sonra kendi durumumu düşündüm, gördüm ki dünyevî ilişkilere dalıp gitmişim ve bu
ilişkiler beni çepeçevre sarmış. Bir de amellerimi düşündüm, en güzeli eğitim ve öğretim işi
idi. Fakat bir de gördüm ki, âhiret yolunda yararı olmayan önemsiz ilimlerle uğraşmışım!
Sonra öğretimle ilgili niyetim üzerinde düşündüm; baktım ki o da sırf yüce Allah’ın rızası için
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değil, aksine makam ve şöhret duygusundan kaynaklanıyor! Artık iyiden iyiye uçurumun
kenarında bulunduğumu, eğer durumu düzeltmeye çalışmazsam ateşe düşmek üzere
olduğumu anladım. Bir süredir hep bunu düşünüyordum ve ben henüz tercih yapmak
durumundaydım. Bir gün Bağdat’tan çıkmaya ve o hallerden ayrılmaya kesin karar veriyor,
ertesi gün kararımdan dönüyor, âdeta bir adımımı ileri ötekini geri atıyordum! Bir sabah
âhirete olan isteğim güçlü bir arzu haline gelecek olsa, akşamleyin dünyevî arzular bir ordu
gibi onun üzerine saldırıp dağıtıyordu. Dünyaya ait arzular âdeta zincirleriyle beni makam ve
mevkiye çekiyor, iman münadisi de: “Göç vakti göç! Ömrün çok azı kaldı, önünde uzun
yolculuk var. İlim ve amel adına neyin varsa hepsi riya ve aldatmacadır! Âhirete şimdi
hazırlanmazsan ne vakit hazırlanacaksın ve bu ilişkileri şimdi kesmezsen ne vakit
keseceksin!” diye bağırıyordu. Bu sırada içimde önceki arzu uyanıyor, kaçıp gitmeye kesin
karar veriyordum. Sonra şeytan tekrar geliyor: “Bu geçici bir haldir, sakın boyun eğme, çabuk
geçecektir! Eğer geniş imkânlar sağlayan bu makamı, bulanıklık ve sıkıntısı olmayan bu
düzgün hali ve hasımların sataşmasından uzak bu güvenli hayatı terk edecek olursan tekrar
ona dönmek istediğin zaman bu kolay olmayabilir!” diyordu.
Böylece ben dünyevî arzularla âhirete yönelten sebeplerin çekişmesi arasında 488 yılı
Recep ayının başından [Temmuz 1095] itibaren altı aya yakın bir süre içinde kararsız kaldım.
Bu altı ay zarfında Allah, ders okutamayacak derecede dilimi bağladığı için, artık iş irade
sınırını aşıp zorunlu hale gelmişti. Gelip gidenlerin gönlünü almak için hiç olmazsa bir gün
ders yapayım diye kendimi zorluyor, fakat ağzımdan bir kelime olsun çıkmıyordu. Dilimdeki
bu tutukluk kalpte üzüntüye yol açınca sindirim gücü bozuldu, yiyecek ve içeceğin de tadı
kalmadı. Bir yudum su içemiyor ve bir lokmayı dahi hazmedemiyordum. Bu hal güç kaybına
yol açmıştı. Öyle ki doktorlar tedaviden ümit kesmiş: “Kalpteki bu hal mizâca sirayet etmiş,
kalbi tasa belasından kurtarmadıkça tedaviye imkân yoktur” diyorlardı.
Aciz kaldığımı ve irademin tamamen elden gittiğini hissedince çaresizlik içinde darda
kalan kimse gibi yüce Allah’a sığındım. Darda kalanın duasını kabul eden benim de duamı
kabul etti ve kalbime makam, mal, aile, evlat ve eş-dosttan kolayca yüz çevirmeyi ilham etti.
Halife ve bilcümle eş-dost, amacımın Şam’a gidip oraya yerleşmek olduğunu anlamasınlar
diye onlara Mekke’ye gitmek niyetinde olduğumu söylüyor, fakat Şam’a gideceğimi
gizliyordum. Bir daha asla dönmemek üzere Bağdat’tan çıkacağımı anlamasınlar diye çok
ince hesaplar yapıyordum. Önde gelen bütün ulemanın tenkidine hedeftim. Çünkü içlerinde,
bulunduğum makamdan yüz çevirmemin dinî sebebe dayandığını kabul edecek kimse yoktu.
Onlar, bulunduğum mevkiin dinde varılacak en yüksek makam olduğunu sanıyorlardı. Bu da
onların ilimden ne anladıklarını göstermekteydi!
Bu olayın yorumu ile ilgili olarak halk arasında kargaşa yaşanıyordu, Irak’tan uzakta
bulunanlar, bunun, yöneticilerin isteği üzerine gerçekleştiğini sanıyorlardı. Fakat yöneticilerin
yakınında bulunanlar, onların üzerime düşerek gitmemem için ısrar ettiklerini, benim de
onlardan ve “Bu, ilahî ilham sonucu olan bir iştir, İslam toplumuna ve ulema zümresine göz
değdi, bunun başka sebebi olamaz!” şeklindeki iltifatkar sözlerinden yüz çevirdiğimi
görüyorlardı. Nihayet Bağdat’ı terk ettim ve sahip olduğum tüm malı dağıttım. Ancak Irak
malı kamu yararını gözetmek üzere Müslümanların vakfı olduğu için ruhsat kabilinden bana
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ve çocukların geçimine yetecek [cüz’î] bir miktar ayırdım. Dünyanın hiçbir yerinde, bir
âlimin çoluk çocuğu için edineceği bundan daha münasip bir mal bulunduğunu sanmıyorum.
Sonra Şam’a giderek iki yıla yakın orada kaldım. Tasavvuf ilminden öğrendiğim gibi
nefsi temizlemek, ahlâkı düzeltmek ve kalbi arındırıp yüce Allah’ı zikretmek üzere uzlet,
halvet, riyâzet ve mücâhededen başka meşgalem yoktu. Bir süre Dımeşk [Emevî] Camii’de
itikâfa çekiliyor, minareye çıkıp kapıyı içerden kilitliyor, bütün gün halvette kalıyordum.
Daha sonra Kudüs’e gittim; her gün Sahra’ya2 girip kapısını içerden kilitliyordum. Hz. Halil’i
(s.a.s.) ziyaretten sonra bende hac farizasını yerine getirme; Mekke, Medine ve Rasûlullah’ı
(s.a.s.) ziyaretin bereketinden yararlanma arzusu uyandı.
Sonra arzular ve çocukların daveti beni vatana çekti. Herkesten çok dönme fikrinden
uzak olduğum halde oraya döndüm. Halvete ve zikir için kalbi arındırmaya çok düşkün
olduğum için orada da uzleti tercih ettim. Fakat olaylar, aile meseleleri ve geçim derdi beni
hedefimden saptırıyor, halvetin verdiği saflığı bozuyordu. O saf ruh halini ancak değişik
vakitlerde hissedebiliyordum. Bununla birlikte ondan ümidimi kesmiyordum; engeller
alıkoysa da, ben yine ona dönüyordum. On yıl kadar böyle devam ettim. Bu halvet sırasında
sayılmayacak kadar çok şey bana keşf yoluyla malum oldu. Yararlı olması için şu kadarını
anlatayım: Çok iyi anladım ki, özellikle sûfîler Allah yolunun yolcularıdır. Hayatları en güzel
hayat tarzı, yolları yolların en doğrusu, ahlâkları ahlâkın en temizidir. Hatta akıllıların aklı,
filozofların hikmeti ve şeriatın inceliklerine vâkıf olan ulemanın ilmi, onların hayat tarzını ve
ahlâkını değiştirip daha iyisini ortaya koymak üzere bir araya toplansa bunu başaramaz!
Çünkü onların dış ve iç dünyalarına ilişkin her çeşit davranışları, peygamberlik kandilinden
yansıyan nurdan ibarettir. Zaten yeryüzünde peygamberlik nurundan başka aydınlanılacak bir
nur yoktur.
Hülasa, bu konuda ilk şart sayılan kalbi temizleme hususunda görüş beyan edenler ne
diyor [görelim]: Yüce Allah’tan başka şeylerden kalbin tamamen temizlenmesi [gerektiğini
söylüyorlar]. Namaza ilk tekbirle girildiği gibi, bunun başlangıcı da kalbin tamamıyla yüce
Allah’ı zikre dalmasıdır. Sonu ise bütünüyle yüce Allah’ta fâni olmaktır. Fenânın son
sayılması, başlangıcın insanın irade fiilinin etkisi altında bulunmasına nispetledir; halbuki
hakikatte o, bu yolun başlangıcıdır. Sâlik için ondan önceki makamlar ona ulaşmak için
geçilmesi gereken bir dehliz gibidir.
Daha yolun başlangıcında müşâhede ve keşifler başlar. Hatta sûfîler uyanıkken bile
melekleri ve peygamberlerin ruhlarını görürler, seslerini duyarlar ve onlardan faydalı şeyler
edinirler. Sonra manevî varlıklara ait birtakım sûret ve örnekleri görme halinden yükselerek
öyle derecelere ulaşırlar ki, dilin gücü anlatmaya yetmez ve sakınılması imkânsız açık bir
hataya düşmeden hiç kimse o hali anlatamaz! Hülasa, sûfînin kendisini Allah’a yakın
hissetmesi öyle bir dereceye varır ki, neredeyse bir kısım sûfî Allah’ın kendilerine hulûl
ettiğini, bir kısmı Allah ile birleştiğini, bazıları da Allah’a kavuştuklarını hayal etmeye
başlarlar. Bunların hepsi yanlıştır. Biz bunun neden yanlış olduğunu el-Maksadü’l-aksâ [el“Sahra” ile kastedilen, Kudüs’teki Kubbetü’s-Sahra mescidinin ortasında bulunan kayanın kıble yönündeki
oyuk kısmıdır.
2
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esnâ] kitabında açıkladık. Bu hali yaşayan kimsenin: Ne haller yaşadım, rüyaydı sanki /Sorma
ötesini anlatamam ki… demekten öte bir şey söylememesi gerekir.
Hülasa, bu hali tatmayan kimse, ismi dışında peygamberliğin hakikatini anlayamaz.
Gerçekte evliyanın gösterdiği kerâmetler peygamberler için başlangıç sayılır. Nitekim ilk
zamanlarda Allah Rasûlü’nün (s.a.s.) Hira dağına çıkıp orada halvette iken kendini Rabbine
vererek ibadet etme durumu da böyleydi. Hatta Araplar “Muhammed Rabbine âşık oldu”
demişlerdi. Bu, mahiyetini o yola girenin tadıp anlayacağı bir haldir. Tatma nasibinden
yoksun olan kimse, sûfîlerin hallerini karinelerle anlayacak kadar onlarla çok sohbette
bulunursa dinleyerek ve tecrübe ederek bunu iyi anlar! Onlarla oturup kalkan kimse böyle bir
iman konusunda onlardan yararlanır. Onlar bir topluluktur ki sohbet meclislerinde bulunan
kimse bedbaht olmaz. Sohbetlerinden nasibi olmayan kimse, İhyâ’yı oluşturan bölümlerden,
“acâibü’l-kalb” bölümünde delilleriyle birlikte anlattığımız hususları okuyarak bunun
mümkün olduğunu yakînen anlayabilir.
Bir manevî hâli delillerle araştırmak ilimdir, aynı hâli yaşamak onu tatmaktır (zevk),
iyimser bir yaklaşımla tecrübe edenleri dinleyip kabul etmek ise imandır. “(…) Allah sizden
iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri yükseltir” [el-Mücâdele, 58/11] ayetinde
belirtildiği üzere, bunlar üç derecedir. Bunların ötesinde birtakım cahiller vardır ki bunun
aslını inkâr ederler, bu sözlere şaşırırlar, dinleyip alay ederek “Hayret, bunlar neler
saçmalıyor!” derler. Yüce Allah bu gibiler hakkında “Onların arasında seni dinleyenler vardır.
Fakat senin yanından çıkınca kendilerine bilgi verilmiş olanlara ‘Az önce ne demişti?’ diye
sorarlar. Bunlar Allah’ın kalplerini mühürlediği, hevâ ve heveslerine uyan kimselerdir”
[Muhammed, 47/16] buyurur.”
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Gazzâlî’nin otobiyografisi çerçevesinde onun entelektüel serüvenindeki
nihai durağı olan tasavvuf hakkındaki görüşlerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. “…… filozoflara özgü bir şey değildir. O sadece bizim kelâm ilminde kitâbu’nnazar adını verdiğimiz bir yöntemdir.”
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a) Din
b) Metafizik
c) Mantık
d) Fizik
e) Ahlak

2. Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife adlı eserinde filozofların görüşlerini kaç noktada
eleştirmektedir?
a) 10
b) 15
c) 3
d) 17
e) 20

3. Aşağıdakilerden hangisi Gazzâlî’nin tasavvufa dair incelemelerinde müracaat ettiği
isimlerden biri değildir?
a) Cüneyd-i Bağdâdî
b) Ebû Tâlib el-Mekkî
c) Ebû Yezid el-Bistâmî
d) Hallâc-ı Mansur
e) Hâris el-Muhâsibî
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4. “En seçkin sûfilerin ulaştığı düzeye öğrenimle değil, ancak tasavvufî tecrübe yani
…… ulaşılabilir”
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a) Arzuyla
b) Nefsle
c) Zevkle
d) Şehvetle
e) Akılla

5. “Hatta sûfîler uyanıkken bile melekleri ve peygamberlerin ruhlarını görürler,
seslerini duyarlar ve onlardan faydalı şeyler edinirler.”
Gazzâlî’nin yukarıda
kavramlardan hangisidir?

ifade

ettiği

durumun

tasavvuftaki

karşılığı

aşağıdaki

a) Riyazet
b) Keşf
c) İlim
d) Amel
e) Mücahede

Cevaplar
1)c, 2)e, 3)d, 4)c, 5)b
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12. İBN RÜŞD: HAYATI, ESERLERİ VE FELSEFE ANLAYIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. İbn Rüşd: Hayatı, Eserleri ve Felsefe Anlayışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İslam medeniyetinin Endülüs’teki izleri nelerdir?
2) İbn Rüşd öncesinde Endülüs’te yetişmiş diğer filozoflar kimlerdir?
3) İbn Rüşd felsefe tarihinde hangi yönleriyle öne çıkmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
İbn Rüşd’ün hayatı ve Okuyarak
eserleri hakkında bilgi sahibi
olmak.
İbn
Rüşd’ün
anlayışını ana
öğrenmek.

elde
veya

felsefe Okuyarak
hatlarıyla
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Anahtar Kavramlar

 Endülüs
 Şerh
 Yorum
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Giriş
Bu bölümde İslam felsefesinin Batı İslam dünyasındaki en önemli ismi olan İbn
Rüşd’ün hayatı, eserleri ve felsefesinin genel özellikleri ele alınacaktır.
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12.1. İbn Rüşd: Hayatı, Eserleri ve Felsefe Anlayışı
Latin Batıda Averroes olarak bilinen Ebu’l-Velîd Muhammed b. Ahmed b.
Muhammed b. Rüşd (ykl. 1126-98), dinî hukukun (şerî‘a) tahsil ve gelişimine kendisini
vakfetmesiyle ünlü bir aile içinde Kurtuba’da doğdu. Arapça kaynaklarda ismine, Murabıtlar
idaresinde hem kâdîlik (hâkim) yapan hem de bugün İbn Rüşd’ün doğduğu şehirde hâlâ
ayakta duran ve İbn Rüşd’ün de Baş Kâdî (baş hâkim) olarak hizmet verdiği muhteşem Büyük
Cami’de imam (cemaate namaz kıldıran kişi ve önde gelen dinî otorite) olan dedesinden (ö.
1126) ayırt etmek için el-Hafîd (“Torun”) ibaresi eklenmektedir. Muvahhidî hanedanının
kurucusu Abdü’l-Mü’min’in (slt. 1130-63) başarılı girişimiyle idare değiştiğinde aile üyeleri,
ıslahçı el-Mehdî b. Tûmert’in (ö. ykl. 1129-30) öğretilerine dayanan yeni dinî yönlendirme
altında gelişmeye devam ettiler. İbn Tûmert’in öğretileri, dinî hukuku sıkı sıkıya takip
konusundaki ısrarı yanında; insanın, Tanrı’nın varlık ve birliği (tevhîd) ile yarattığı şeyleri
idraki kadar Kur’an ve Kur’an’ın yorumunun da aklîliği konusunda aynı oranda ısrarlıydı. Bu
yaklaşım İbn Rüşd tarafından diyalektik teoloji hakkındaki eserlerinde benimsenmiş -hatta
istismar edilmiş- ve bu şekilde dinî hukuk ve vahyin tabiatına dair -tabiî aklın güçleri üzerine
kurulan felsefeyle ilişkisi açısından- düşüncelerinin gelişiminde bir rol oynamıştır. Aile, tarih
ve çağdaş dinî öğretiye dair değerlendirmeler, bu eserde ele alınan diğer felsefî düşünürlerin
görüşlerinde rol oynarken İbn Rüşd örneğinde, yaşadığı zaman ile İşbîliyye (Seville) ve
Kurtuba’ya kâdî olarak tayini, onun Aristoteles ve Fârâbî’yi anlayışıyla özel bir şekilde
birbirine karışmıştır. 1179-81 gibi kısa bir zaman diliminde din ve tabiî akla dair ihtilaflı
görüşlerini dört önemli diyalektik eserde açıkça ortaya koymuştur: sözde Kesin Risale, Dinin
Öğretilerine Dair Delil Türlerinin Açıklanması (el-Keşf ani’l-menâhic), çoğunlukla Kesin
Risale’nin bir eki olarak anlaşılan Damîme veya İlahî Bilgi Hakkında Ek ile Gazzâlî’nin
Filozofların Tutarsızlığı’na şerh ve cevap olarak yazılan meşhur Tutarsızlığın Tutarsızlığı. Bu
eserlerde İbn Rüşd, hararetli bir şekilde dinî meselelerle meşgul olan, hem din hem de
felsefeyle ilgili tutarlı bir anlatım üzerinde çalışan bir düşünürdür. Düşüncesinin dinamizmi,
bir başka açıdan, pek çok konudaki görüşlerini değiştirdiği felsefî eserlerinde de barizdir.
Fikrini değiştirdiği konular arasında, âlemdeki ilahî sebepliğin tabiatı, insan bilgisi hakkında
tutarlı ve ikna edici bir izah bulma gibi can sıkıcı bir mesele ile insanın alıcı maddî aklının
rolü bulunmaktadır.
İbn Rüşd’ün felsefî eserleri hacim açısından mantık, fizik, psikoloji ve diğer alanlara
dair belirli meselelerde yazdığı kısa risalelerden, Aristoteles külliyatının temel eserleri üzerine
kaleme aldığı üç tür şerhe kadar farklılık arz etmektedir. Genellikle erken döneme ait olduğu
düşünülen Kısa Şerhleri Aristotelesçi öğretilerin, daha çok Yunanca şerh geleneğindeki
şarihlerin açıklamalarındaki tartışmalara dayanarak yapılmış son derece güzel izahlarını
içermektedirler. Orta Şerhler daha ziyade Aristotelesçi metnin daha açık ve basit bir dille
yeniden ifadesi şeklinde bir yapıya sahiptirler ve bundan dolayı muhtemelen hamisi Ebû
Ya‘kûb Yûsuf’un isteği üzerine, Aristoteles’in eserlerini anlamasına yardım etmesi amacıyla
kaleme alındıkları düşünülmektedir. Geç Uzun Şerhler Aristoteles’in metninin tamamını
içermekte olup bu metinler peşlerinden ayrıntılı şerhlerin geldiği bölümlere ayrılmıştır. Uzun
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Şerhlerin genellikle İbn Rüşd’ün en olgun görüşlerini içerdiği kabul edilmektedir. Bunlardan
ilki “İkinci Analitikler” Üzerine Uzun Şerh’tir (ykl. 1180-3). Onu sırasıyla De Anima (ykl.
1186?), Fizik (1186), De Caelo (1188) ve Metafizik (1190) üzerine yazdığı uzun şerhler takip
etmektedir. Aşağıda ele alınacağı üzere İbn Rüşd’ün kendisi, hakikatin tam anlamıyla bizatihi
idrakinin ikna veya diyalektik metotlar yoluyla arazî olarak değil; “ispata dair kitapları”, yani
felsefî eserleri ve özellikle özünde felsefî ispatlardan müteşekkil olduğunu kabul ettiği
Aristoteles üzerine yazdığı şerhleri sayesinde mümkün olduğunu düşünmektedir. İbraniceye
tercüme edilmeleri yoluyla İbn Rüşd’ün çalışmaları ortaçağ Yahudi felsefî düşüncesinin
gelişiminde son derece hayatî bir etkiye sahip olmuştur. Tercüme edilen eserler arasında
Kesin Risale, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, Fizik, De Caelo, De Anima ve Metafizik üzerine
birkaç kısa ve uzun şerh ile İkinci Analitikler ve Fizik üzerine uzun şerhler bulunmaktadır.
Özellikle De Anima ve Metafizik üzerine uzun şerhlerin bu listede yer almaması özellikle
mühimdir, çünkü bu eserler onun nefs, akıl ve ferdî ölümsüzlük yanında, Tanrı ve metafizik
biliminin tabiatı hakkındaki son yaklaşımlarını da ihtiva etmektedir. On üçüncü yüzyılda
Arapçadan Latinceye tercümeler nedeniyle İbn Rüşd bugün felsefe tarihinde yaygın olarak
tanınan bir simadır. Çoğu, Tuleytula’da (Toledo) ve Sicilya’da II. Frederick’in sarayında
çalışan Michael Scot tarafından yapılan bu ilk tercüme dalgası büyük ölçüde felsefî şerhlerini
içeriyordu ve dine dair diyalektik iddialarını ihtiva eden çalışmaları bunların dışındaydı. İbn
Rüşd’ün düşüncesi Batılı düşünürlerin ilgisini çekmeye devam etmiş ve bu ilgi ikinci bir
tercüme dalgası ve tercüme edilen eserlerinin Aristoteles’inkilerle birlikte basımı yoluyla da
desteklenmiştir. İbn Rüşd’ün eser ve görüşlerine yönelik böylesine yoğun bir ilgi
ortaçağlarda Arapça felsefe muhitinde ise devam ettirilmemiştir.
İbn Rüşd’ün dinî ve felsefî düşüncesinin yorumuyla ilgili olarak çoğu zaman kendi
eserlerinin dışındaki faktörlerden kaynaklanan çok sayıda felsefî karışıklık zuhur etmiştir.
Arap dünyasındaki İbn Rüşd ilgisi büyük ölçüde Renan’ın eserinin 1852’de yayınlanışını
takiben arttığından, bazı durumlarda -İbn Rüşd’ün dahiyane fikriyatına çok az itibar gösterilse
de- eserleri ve şahsiyeti, sosyalizm ve Marksizm’den milliyetçiliğe kadar birbirinden çok
farklı davaları desteklemek ve yakın zamanlarda yükselen aklîlik karşıtı İslamî köktencilik
karşısında din ve aklîliğin uyumunu savunmak amacıyla açıkça kullanılmıştır. Başka
durumlarda ise bu karışıklık, bir bütün olarak külliyatına ulaşamama veya müracaat
edememeden kaynaklanmaktadır. Eserlerinden elimizde olanlardaki karışıklık ise öğreti ve
metinlerin yorumundan neşet etmektedir. Bu sonuncu durum, özellikle felsefe ve dinin ilişkisi
meselesi ile İbn Rüşd’ün üzerine yıkılan ve genellikle Latin Batıda ortaya çıktığı ileri sürülen
“Çifte Hakikat” öğretisi sözkonusu olduğunda son derece açıktır. Diyalektik eserlerinde
açıklandığı ve kullanıldığı şekliyle İbn Rüşd’ün metodolojisine yönelik dikkatli bir teemmül,
“Çifte Hakikat”e dair ithamın yanlış olduğunu gösterecek ve aynı zamanda tam anlamıyla
felsefî eserini dikkate almayı önemli ölçüde gündeme getirecektir.
Tutarsızlığın Tutarsızlığı’nda İbn Rüşd, bu eserde ele alınan felsefî meselelere dair
tartışmaların, kendi görüşlerinin kesin şekli olarak dikkate alınmaması gerektiğini açıkça
ortaya koymaktadır. Aynı zamanda sözkonusu eserde ileri sürülen ifadelerin tabiatına da
işaret etmektedir:
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“Bütün bunlar, filozofların bu meseledeki teorisidir ve bizim burada delilleriyle ortaya
koyduğumuz şekliyle o teori ispata değil iknaya yönelik bir ifadedir. Eğer tam mutluluğa (essa‘âdetü’t-tâmme) sahip ve işlevi ispat etmek olan sanatları öğrenmiş insanlardansan, bu
meseleleri, ispatı esas alarak yazılan eserlerde ele alındıkları yerlerde araştırmak sana
kalmıştır. İspata dayalı sanatlar pratik sanatlar gibidir; mesela sanatkar olmayan birisi
sanatkarlığın işlevini yerine getiremez. Aynı şekilde ispata dayalı sanatları öğrenmeyen bir
kimsenin, işlevi bizzat ispat etmek olan ispat sanatını yerine getirmesi imkansızdır. Aslında
bu, sözkonusu sanat için diğerlerine kıyasla daha da zorunludur -ve sözkonusu uygulama
açısından bu genellikle kabul edilmemektedir, çünkü o sadece bir fiilden ibarettir- ve
dolayısıyla böylesi bir ispat, yalnız mezkur sanatı öğrenmiş bir kimseden kaynaklanabilir.
Ancak bu tür ifadeler çok sayıdadır ve kimisi ispata dayalıdır, kimisi ise değil. İspata
dayanmayan ifadeler, sözkonusu sanatın bilgisi olmadan ileri sürülebileceğinden, bunun
ispata dayalı ifadeler için de geçerli olduğu düşünülebilir, ancak bu büyük bir hatadır. Bundan
dolayı, ispata dayalı sanatlar alanında, geometri sanatında olduğu gibi, sadece bu sanatı tahsil
eden birisinin ortaya koyabileceği teknik bir dil sözkonusu olabilir. Buna göre, bu kitapta
söylediklerimizin hiçbiri teknik anlamda ispata dayalı deliller değildir; hepsi teknik olmayan
ifadelerdir; bazıları diğerlerine kıyasla daha ikna edicidir. Burada yazdıklarımız buna göre
anlaşılmalıdır.”
İspata dayalı ifadelerin biçimsel yapıları mevcuttur ve ispata dayalı iddialar, zorunlu
neticeleri oldukları oranda teknik anlamda doğrudurlar ve iddiayı ortaya koyan ve sonucu
çıkartan kimse açısından bilgi doğurmaktadırlar. İbn Rüşd’ün de çok iyi bildiği üzere
Aristoteles, ispatların, doğru, birincil ve doğrudan olduğu kadar sonuçtan daha iyi bilinen, onu
önceleyen ve onun sebebi durumundaki öncüllere dayalı geçerli kıyaslar olması gerektiğini de
düşünmekteydi (İkinci Analitikler, I.2, 71b18-24). Geçersiz teknik biçime sahip veya
sözkonusu kıstaslara uymayan öncüllere dayalı kıyaslar ispat sağlayamaz ve bilgi üretemez,
ancak ikna edici olabilirler. İspatlar başka ispatların sonuçlarına dayanıyor olabilirken, ispata
dayanmayan iddiaları temel alan ifadeler doğru olabilir, fakat bu sadece arazî bir durumdur,
bizatihi değildir. İspatı uygulayan kimse için sonuçlar, zorunlu ve bilgi sağlayıcı olduğu gibi
ikna edicidir de. Retorik ve diyalektik iddiayı uygulayan kişi için ise, yukarıdaki izahta ortaya
konulduğu üzere ifadelerin doğrulukları, akıl yürütmeye dayalı olarak bilinemez. Bu tür
iddialar için kullanılan kıyas, İbn Rüşd’ün “İkinci Analitikler” Üzerine Uzun Şerh’te belirttiği
üzere diyalektik bir kıyas, retorik bir kıyas veya bir işarettir, dolayısıyla bunların hiçbiri açık
ve doğru olarak düşünülemez (el-yakîn ellezî fi’l-gâye / secundum maximam veritatem).
Yukarıda Tutarsızlığın Tutarsızlığı’ndan iktibas edilen pasajda da işaret ettiği üzere, ifadelerin
ikna edici olmaları için ispata dayanmaları gerekmemektedir.
Tam başlığı “Söylemin Ayırımı ve Dinî Hukukla Felsefenin İlişkisini Belirleme
Konusunda Kitap” şeklinde çevrilebilecek olan Faslu’l-makâl veya Kesin Risale’sinde ikna,
tasdik konusunda nefsin hareketiyle işleyen bir mekanizma olarak açıklanmaktadır. Bütün
tasdik şekilleri, tasdik edilen ifadenin doğruluğuna zorlayıcı bir tarzda bağlı değildir. David
Reisman tarafından elinizdeki eserin önceki bölümlerinden birinde “düşünce şekilleri” olarak
isimlendirilen şeylerle ilgili olarak Fârâbî’nin liderliğini takip eden İbn Rüşd, insanları
doğuştan gelen istidatları ve tasdik metotları açısından birbirlerinden ayırt etmektedir:
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“İnsanların tabiatları tasdik konusunda farklı düzeydedir. Birisi ispat yoluyla tasdike
ulaşırken bir başkası tasdiki diyalektik iddialarla gerçekleştirmektedir. Bunu da tabiatında
daha büyük bir istidat bulunmadığı için, tasdiki ispat yoluyla gerçekleştiren kişi kadar sıkı bir
şekilde yapmaktadır. Diğeri ise tasdike retorik iddialar vasıtasıyla ulaşmakta ve o da bunu
tasdiki ispat yoluyla gerçekleştiren kişi kadar sıkı bir şekilde yapmaktadır.”
Diyalektik iddialarda tasdike zorlayan bir şey sözkonusu değildir, ancak sözkonusu
kişinin mizacı, varsayıma dayalı ilkeleri temel alan diyalektik iddialar tarafından
yönlendirilmiş ve tamamen şahsî kanaatiyle belirli bir ifade veya önermeyi tasdik etmiş
olabilir. Retorik iddialarda da tasdike icbar eden bir şey olmadığı gibi, sözkonusu şahsın
mizacı hissî cazibe ve gösterişler tarafından yönlendirilmiş ve bu şekilde tamamen şahsî
kanaatiyle belirli bir ifade veya önermeyi tasdik etmiş olabilir. Bu durumlarda, ifade edilen
veya gösterilen tasdik, uygunluğunun kıstası gibi bir ifade veya önermenin doğruluk ya da
yanlışlığını temel almamaktadır. Eğer diyalektik veya retorik bir iddianın sonucu doğru
olursa bu bizzat iddiadan dolayı değil, haricî bir faktörden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
sonuçların doğruluğu bizatihi değil, arazî olarak düşünülmelidir. Sadece ispat, uygun bir
şekilde, sonucunda hakikate zorunlulukla ulaşan ve zorunlu olarak bilgi doğuran tarzında
isimlendirilebilir.
İbn Rüşd’ün aklî kabiliyetlerine göre fertlerin karakterlerine dair yaptığı ayırım ancak
bu bağlamda anlaşılmalıdır. O, bu birbirinden farklı insan grupları için farklı
hakikatlerin/doğruların olduğunu ileri sürmemektedir. Kendilerine retorik iddialar öne sürme
şeklinin çok daha iyi uyduğu kimseler, şayet hakikat olanı tasdik durumunda olurlarsa,
başkalarının rehberliğine ihtiyaç duyarlar; çünkü retorik türünden ne öncüller ne de iddialar
sonucun doğruluğuna bir katkıda bulunabilirler. Kendilerine diyalektik iddialar öne sürme
şeklinin çok daha iyi uyduğu kimseler, özellikle başlangıç noktaları ve iddiaların kuruluşu
açısından yanlış yönlendirilmektedirler ve bu sebeple, ulaştıkları sonuçlardaki hakikate
rastlamaları için gerçekte öncüllerin hakikatini bilen kimselerin rehberliğine muhtaçtırlar.
Dolayısıyla İbn Rüşd’ün dinin ayrı bir hakikate ve felsefenin bir başka hakikate sahip olduğu
şeklinde bir “Çifte Hakikat” öğretisi bulunmamaktadır. Bunun yerine İbn Rüşd Kesin
Risale’de “Hakikat hakikatle çelişmez, bilakis onunla tutarlıdır ve ona şahitlik eder” şeklinde
yazarken hakikatin birliğini kabul etmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, İslam felsefesinin Batı İslam dünyasındaki en önemli ismi olan İbn
Rüşd’ün hayatı, eserleri ve felsefesinin genel özellikleri ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi, İbn Rüşd’ün felsefe yanında ilgilendiği disiplinlerden
biridir?
a) Tasavvuf
b) Hadis
c) Mühendislik
d) Fıkıh
e) Arap Dili ve Edebiyatı

2. İbn Rüşd hangi coğrafyada yaşamıştır?
a) Irak
b) Endülüs
c) Şam
d) Hicaz
e) Mâverâünnehir

3. İbn Rüşd hangi Endülüs şehrinin kadısı olarak görev yapmıştır?
a) Gırnata
b) İşbiliyye
c) Kurtuba
d) Tuleytula
e) Fez
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4. Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd’ün Gazzâlî’ye karşı felsefeyi savunmak üzere
kaleme aldığı temel eseridir?
a) Tehâfütü’l-felâsife
b) Tehâfütü’t-Tehâfüt
c) Damîme
d) el-Keşf
e) Faslu’l-makâl

5. İbn Rüşd’ün din-felsefe ilişkisini ele aldığı temel eseri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Damîme
b) el-Keşf
c) Faslu’l-makâl fîmâ beyne’l-hikme ve’ş-şerîʻa mine’l-ittisâl
d) Tehâfütü’l-felâsife
e) Tehâfütü’t-Tehâfüt

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)c, 4)b, 5)c
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13. İBN RÜŞD VE HAKİKATİN BİRLİĞİ MESELESİ

211

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. İbn Rüşd ve Hakikatin Birliği Meselesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Hakikat hakikate ters düşmez” sözü ne anlama gelmektedir?
2) Sizce bir konuda aynı anda iki ayrı hakikatten söz edilebilir mi?
3) Din ile felsefenin hakikat iddiaları açısından birbirlerine karşı konumu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
İbn Rüşd’ün hakikat teorisini Okuyarak
öğrenmek.

elde
veya
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Anahtar Kavramlar

 Hakikat
 Te’vil
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Giriş
Bu bölümde İbn Rüşd’ün hakikat teorisi, onun din ve felsefe ilişkisine dair görüşleri
çerçevesinde incelenecektir.
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13.1. İbn Rüşd ve Hakikatin Birliği Meselesi
Hakikatin birliği ilkesi İbn Rüşd’ün iddialarında merkezî bir role sahiptir; zira aksi
halde dinde, dinin kutsal metninin yorumuna dayalı diyalektik delillendirme tarafından ileri
sürülen doğru önermelerin bulunduğunu, fakat bunların aynı zamanda felsefede ispata dayalı
olarak ortaya konan doğru önermelerle bağdaşmadığını kabul etmek mümkün olurdu. İbn
Rüşd sözkonusu söylemlerde fiilen birbiriyle bağdaşmayan hakikatler olduğunu veya din ile
felsefenin birbiriyle çelişen sonuçları bulunduğunu kabul etmemektedir. Bunun yerine o,
açıkça, her ne kadar farklı insan sınıfları için farklı tasdik yolları sözkonusu olsa da, önceliğin
felsefî ispat metoduna verilmesi gerektiğini belirtmektedir:
“Her ne zaman bir ispatın sonucu, Kutsal Kitap’ın [veya Dinî Hukuk’un] açık
anlamıyla çelişirse, sözkonusu açık anlamın, Arapçanın kuralları böyle bir yoruma izin
verdiği ölçüde mecazî yorumu kabul ettiğini kesin olarak belirtmekteyiz. Bu önermeyi hiçbir
Müslüman sorgulamaz ve hiçbir Mümin onun hakkında şüpheye düşmez. Ancak sözkonusu
önermenin kesinliği, bu düşünce ile yakın irtibatta olup onu deneyen ve onu akıl ile naklin
iddialarını uzlaştırmaya yönelik amaçları haline getiren kimseler açısından oldukça büyüktür.
Gerçekten de ne zaman Kutsal Kitap’ın [veya Dinî Hukuk’un] bir ifadesi açık anlamı
itibariyle ispatın bir sonucuyla çelişse, eğer Kutsal Kitap [veya Dinî Hukuk] dikkatli bir
şekilde ele alınır ve geri kalan muhtevası sayfa sayfa araştırılırsa, Kutsal Kitap’ın [veya Dinî
Hukuk’un] ifadeleri arasında her zaman açık anlamı, mecazî yoruma delalet edecek veya
delalet etmeye yakın lafızlar bulunacaktır.”
Dahası, felsefî olarak ortaya konulmuş hakikatler, genellikle kabul edilen yoktan
yaratma şeklindeki dinî bir inanç ve zaman içinde varlığa getirme gibi nassa dayalı
yorumlardaki teolojik aşırılıkları düzeltmek için de kullanılabilir. Tutarsızlığın
Tutarsızlığı’nda İbn Rüşd, âlemin Tanrı’ya metafizik anlamda bağlılığının, felsefî eserlerinde
ele aldığı Tanrı’nın gaî sebeplik yoluyla yaratıcı olarak izahına uygun tarzda anlaşılmasını
ileri sürmektedir. Tanrı, kainatı bilkuvve var oluştan bilfiil var oluşa çıkardığı ve bu haliyle
onu muhafaza ettiği müddetçe kainatın yaratıcısıdır. Bu ise âlemin zaman içinde varlığa
gelişini ve zamanın bir başlangıcı olmasını gerektirmemektedir. Tanrı “âlemi parçalarının bir
araya gelişinin ve bir araya gelen şeylerin varlığının sebebi” olan varlık olarak bunu
gerçekleştirmektedir ki bu şekilde “O, onların varlığının sebebidir” ve dolayısıyla uygun bir
şekilde âlemin varlığının faili olarak adlandırılmaktadır. Birbirine uyuşmaz iki hakikat
olamayacağından, bu durumda İbn Rüşd diyalektik kelamcıların, nassın lafzî izahını kabul
etmemelerinin, yanlış öncüllerden hareket etmelerinden kaynaklandığını düşünmektedir;
çünkü âleme dair ifadelerinde [onlar] Kutsal Kitap’ın zahirî anlamına uymamakta, bilakis onu
mecazî olarak yorumlamaktadırlar. Zira Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın başka hiçbir şey yokken var
olduğu belirtilmemektedir. Hiçbir yerde bu anlamda bir metin bulunmamaktadır.
Dolayısıyla İbn Rüşd dinin hakikatiyle felsefenin hakikatinin bir ve aynı olduğunu
düşünmektedir. Tutarsızlığın Tutarsızlığı’nda İbn Rüşd’e göre, filozoflar açısından dinler
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zorunludur, çünkü onlar bütün insanları küllî bir şekilde hikmete doğru yönlendirmektedirler.
Halbuki felsefe sadece belirli bir grup akıllı insanı mutluluğun bilgisine sevk etmektedir.
Dolayısıyla dinler genel olarak kitlelerin talimine çabalarken, sözkonusu insanlar hikmeti
öğrenmek mecburiyetindedirler.
Fârâbî’den pek de farklı olmaksızın İbn Rüşd, dinin rolünü insanları, rahatları ve
mutlulukları için uygun sosyal davranış ve hareketler doğrultusunda eğitmek şeklinde
düşünmektedir. Tabii ki ispatı esas alan filozoflar sınıfının, yaygın dinî önermeleri eleştirel bir
tarzda anlamaları zorunludur.
Âlemin ezelîliği ile Kutsal Kitap’ın birbiriyle bağdaştığına dair İbn Rüşd’ün izahının,
meselenin dakîk bir felsefî bakış açısıyla anlaşılmasında yattığını görmüştük. Bu arada
sözkonusu âlemin ezelîliği meselesi, Gazzâlî’nin filozofları küfür, yani inançsızlıkla itham
ettiği üç yaklaşımdan birisidir. Bu yaklaşımlardan diğer ikisi, Tanrı’nın cüz’îlere dair bilgisini
inkar ile yeniden dirilme ve öte dünyayı reddetmedir. Her iki konuyla ilgili olarak da İbn
Rüşd cevaplarında son derece dikkatli davranmaktadır, fakat verdiği cevaplar burada işaret
edilen metodolojiyle de uyumludur. Birinci mesele sözkonusu olduğunda, ilahî bilginin, hem
cüz’îleri hem de küllîleri bilmenin şeylerden sonra geldiği insan bilgisi örnek alınarak
anlaşılamayacağı şeklinde cevap vermektedir. Zira ilahî bilgi, şeylerin sebep olduğu bir bilgi
değil, bilakis şeylerin varlığının sebebidir. Dolayısıyla netice olarak Tanrı’nın bilgisi küllî
veya cüz’î bilgi gibi insanî kavramlarla nitelenemez. Damîme’de ispatın, insanların bilgisine
benzeyen sonradan varlığa gelmiş kimi bilgilerin, Tanrı’nın cüz’îleri veya küllîleri bildiğini
söyleyemeyeceğini gösterdiğini belirtmektedir. Bu konudaki soruşturmanın sınırlarına dikkat
çekerek “bu, [kavramların] tasfiyesinin kabul edilmek durumunda olduğu nihaî noktadır”
demektedir. Daha sonra şunları eklemektedir: Varlıklara dair mutlak, ezelî ve Münezzeh bir
başka Bilgi olmak durumundadır. Ezelî Bilgi’nin rüyalardaki uyarıların, vahyin ve diğer
türden ilhamların sebebi olduğuna inanan Meşşâî filozofların, bu bilginin cüz’îleri
içermediğini düşündüklerini kabul etmek nasıl mümkün olabilir?
Tanrı’nın bilgisi meselesi, aşağıda daha sıkı bir felsefî bağlamda yeniden ele
alınacaktır. Ancak dikkatli bir öğrencinin göz önünde bulundurması gereken şey, İbn Rüşd’ün
ilahî bilginin varlığını ve onun şeylerin sebebi olduğunu kabul etmesidir. Bu kabuller,
göreceğimiz üzere, onun açısından felsefî ispata dayalı olarak kabul edilmektedir ve
diyalektik dinî söylemin ifadeleri olarak anlaşılmaktadırlar. Kendisinin de belirttiği şekliyle
“ispat [Tanrı’nın] şeyleri bildiği sonucunu gerektirmektedir, çünkü şeylerin O’ndan çıkışı
tamamen O’nun bilmesine bağlıdır.” Ancak “ispat aynı zamanda Tanrı’nın şeyleri sonradan
meydana gelen bilgiyle aynı özellikteki bir bilgiyle bilmediği sonucunu da gerektirmektedir.”
İlahî bilgi insanın cüz’î veya küllî bilgisi gibi olmayan bir üçüncü şey olduğundan, burada
diyalektik iddialar bağlamında bahsedildiği şekliyle “bu konudaki soruşturmanın sınırları”,
sıkı bir şekilde Tanrı’nın şeyleri bildiğini söylerken, tam olarak kastedilen şeyin
açıklanmasını imkansızlaştırmaktadır.
İbn Rüşd’ün dinî meseleleri felsefî ispata uygun olarak eleştirel yorumu, Gazzâlî’nin
filozofları yeniden dirilme ve öte dünyayı (el-me‘âd) inkarlarından dolayı mahkum etmesini
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ele alışında da görülmektedir. Kesin Risale’de Kutsal Kitap’a dair anlayışının ana hatlarını,
onun üç tür metni muhtevî olduğunu belirterek çizmektedir: Zahirî olarak okunması gereken
metinler, ispat sınıfının mecazî olarak yorumlayabileceği metinler ve hakkında ihtilafın
olduğu metinler. Üçüncü tür metinlerle ilgili hataya düşen âlimler, bu metinlerin zorluğu ve
haklarındaki anlaşmazlık sebebiyle mazur görülmelidirler. Buradaki mesele, üçüncü tür
metinlere dairdir. Eğer uzman bir âlim, öte dünyanın niteliğini (fî sıfati’l-me‘âd) dikkate alıp
onun varlığını (fî vücûdihî) hesaba katmaksızın, yeniden dirilme ve öte dünyaya dair Kutsal
Kitap’ın mecazî bir yorumunu kabul ederse, “bu yorumun öte dünyanın varlığını inkara
götürmemesi sebebiyle” mazur görülmelidir. İleride göreceğimiz üzere, olgunluk dönemi
felsefî eserinde İbn Rüşd, ölümden sonra insanların fert olarak varlıklarının devamına
herhangi bir şekilde imkan tanımamakta, ancak türün diğer üyeleri açısından insan hayatının,
türün kendisi ezelî olarak var olduğu oranda devam ettiğini kabul etmektedir. Dolayısıyla
burada da birbiriyle bağdaşmayan iki hakikat gibi bir mesele değil, bilakis farklı aklî kabiliyet
ve tasdik sınıflarına mensup insanlar tarafından farklı şekilde anlaşılabilecek tek bir hakikat
sözkonusudur. Diyalektik ve retorik sınıflara mensup olan insanlar, kendi idrak istidatlarına
göre, gelecek hayata dair onun ferdî ölümsüzlük şeklinde olup fertlerin varlığının ölümden
sonra da devam edeceği yönündeki önermeyi tasdik edebilirler. Ancak filozof, gelecek hayata
dair önermeyi tasdik etse de bunu ferdî ölümsüzlüğe atıfta bulunmadan anlamaktadır, çünkü
felsefî psikolojinin ispat metotları, cüz’î fertlerin devamı için değil, insan türü için bir gelecek
hayat kavramına izin vermektedir.
Dinin Öğretilerine Dair Delil Türlerinin Açıklanması’nda İbn Rüşd’ün Tanrı’nın
varlığına dair ortaya koyduğu deliller Kur’an’ın ifadelerine dayansa da yine aynı modeli takip
etmektedir. Diyalektik teolojiye dair bu eserinde İbn Rüşd, farklı insan sınıflarına dair
öğretisini Kutsal Kitap’ın metotlarını tahliline de uygulamaktadır. Karmaşık kıyasî
açıklamalar halkı ikna için uygun bir metot değildir ve Kur’an’da da böyle bir şey
bulunmamaktadır. Bunun yerine Kur’an’ın Tanrı’nın varlığına dair ortaya koyduğu deliller,
genel olarak kabul gören dinî varsayımlara dayandığı ölçüde retorik ve dahi diyalektiktir.
İnsanlara yönelik inayetten hareket eden delil, âlemdeki varlıkların insanın refahı için var
olduklarını ve bunun ancak irade sahibi bir fail tarafından gerçekleştirilebileceğini kabul
etmektedir. Kur’an bu öncülü kabul etmekte ve var olan Tanrı’nın işte bu fail olduğu
sonucunu doğrulamaktadır. Yaratmayı (halk) esas alan delil, canlı şeylerin cansızlardan
farklılığının aşikar olduğu ve canlıların varlığının, hayata dair bir düzenlemeyi (katan), yani
Tanrı’yı, yaratıcıyı gerektirdiği şeklinde öncüllere sahiptir. Göklerin dünyamızın faydası için
inayetli hareketleri de aynı ölçüde yaratıcıya yönelik bir işaret sunmaktadır. Dolayısıyla
yaratılmış her şeyin bir yaratıcısı olmalıdır ki, kainatın ve dünyamızın bu öncüllerle birlikte
gözlemlenmesi, Tanrı’nın var olduğu sonucunu vermektedir. İbn Rüşd açısından bunlar,
uygun dinî delillerdir ve gerek ilahî yaratma gerekse ilahî inayet şeklinde benimsediği kendi
felsefî delilleriyle de uyumluluk arz etmektedir. Bu anlayış yanında dinin meselelerine aklî
yaklaşımının da İbn Tûmert’in teolojisinin aklî unsurlarıyla ahenkli bir uyum gösterdiği
düşünülebilir ki, bu husus İbn Rüşd’ü, görüşlerini yukarıda ele alınan dört eserinde açıkça
ortaya koyma konusunda yüreklendirmiş olabilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İbn Rüşd’ün hakikat teorisi ele alındı ve onun din-felsefe ilişkisine
bakışının temel dinamikleri ortaya konuldu.
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Bölüm Soruları
1. İbn Rüşd, yargı güçleri ve anlama kapasiteleri açısından insanları kaça
ayırmaktadır?
a) 5
b) 3
c) 2
d) 4
e) 8

2. I. Diyalektik II. İspat III. Şiir IV. Retorik V. Kıyas
İbn Rüşd’e göre yukarıdakilerden hangileri insanların yargı güçleri ve anlama
kapasiteleri açısından ayrıldığı temel tasdik türlerini ifade etmektedir?
a) I-II
b) I-III-V
c) IV-V
d) I-II-IV
e) IIII

3. İbn Rüşd’e göre aşağıdaki yargılardan hangisi din ile felsefe arasındaki ilişkiyi en
iyi şekilde ifade etmektedir?
a) Din ile felsefe birbirine taban tabana zıttır.
b) Din ile felsefe bazı yönlerden birbiriyle uyuşur.
c) Dine göre felsefeyle uğraşmak haramdır.
d) Din ile felsefe aynı hakikatin farklı ifadelerinden ibarettir.
e) Din ile felsefe ayrı hakikatlerdir.
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4. İbn Rüşd’e göre din açısından felsefeyle uğraşmanın hükmü aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Caiz
b) Mubah
c) Haram
d) Müstehab
e) Vâcib

5. İbn Rüşd’e göre bir lafzın Arap dilinin kuralları çerçevesinde gerçek manası yerine
mecazî manasına göre anlaşılmasına ne denmektedir?
a) Burhan
b) Hatâbe
c) Te’vil
d) Nazar
e) İtibar

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)d, 4)e, 5)c

224

14. İBN RÜŞD’ÜN DİN-FELSEFE UZLAŞTIRMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. İbn Rüşd’ün Din-Felsefe Uzlaştırması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Dinî nasların tevil edilmesi ne anlama gelmektedir?
2. Sizce dinî nasları doğru bir şekilde yorumlayabilecek kimsede ne tür özellikler
bulunmalıdır?
3. Sizce din-felsefe ilişkisi hâlâ güncelliğini koruyan bir problem midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

İbn Rüşd’ün
ilişkisine dair
öğrenmek.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
din-felsefe Okuyarak
görüşlerini

elde
veya

İbn Rüşd’ün yorum teorisinin Okuyarak
ayrıntıları hakkında bilgi
sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar






Te’vil
Vâcib
Fıkhî kıyas
Bidʻat
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Giriş
Bu bölümde İbn Rüşd’ün Faslu’l-makâl adlı eseri çerçevesinde onun din ile felsefe
arasındaki uzlaştırma çabası üzerinde durulacaktır.
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14.1. İbn Rüşd’ün Din-Felsefe Uzlaştırması
İbn Rüşd Faslü’l-makâl’in başında bu kitabı şu sorulara cevap bulabilmek için telif
ettiğini belirtmektedir: Şeriata göre felsefe ve mantıkla uğraşmak mubah mıdır, yasak mıdır,
yoksa mendup ya da vacib midir?
Konuya felsefenin tarif ve amacını belirlemekle başlayan İbn Rüşd’e göre felsefe
varlık üzerinde esaslı araştırmalarda bulunmak (nazar) ve son tahlilde var olan her şeyi
Allah’ın mevcudiyetine delâleti bakımından değerlendirmektir (itibar). İnsanın varlık
hakkındaki bilgisi ne kadar mükemmel olursa, yaratıcı hakkındaki bilgisi de o derecede
mükemmel olur.
Felsefeyi yukarıda belirtildiği şekilde tarif eden İbn Rüşd, dinin varlık hakkında
düşünmeyi ve akıl ile değerlendirmelerde bulunmayı mendup saydığına ve teşvik ettiği
dikkate alındığında (bkz. el-Haşr 59/2, el-A’râf 7/185, el-Gâşiye 88/17, el-En’âm 6/75, Âl-i
İmrân 3/191), konusu varlık hakkında düşünmek olan felsefenin tahsil edilmesinin de dinen
ya mendup ya da vacip olduğu sonucuna varmak gerektiğini belirtmektedir. Yukarıdaki
âyetlerde geçen itibarın, bilinenden bilinmeyenin çıkarılması anlamına geldiğine işaret eden
İbn Rüşd, bu ameliyenin adının aklî kıyas ve kıyas türleri içinden de en mükemmeli olan
burhan olduğunu ifade etmektedir.
Din insanın, Allah ve diğer varlıkları burhan yoluyla bilmesini teşvik ettiğine göre bu
bilgiye ulaşmak isteyen kimsenin öncelikle burhânî kıyası, şartlarını, çeşitlerini ve diğer kıyas
türlerini yani mantık ilmini öğrenmesi gerekmektedir. Bu sebeple, İbn Rüşd’e göre, dinin,
mantık ilmini öğrenmeye teşvik ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Nasıl ki bir fakih
tefakkuh emrinden (et-Tevbe 9/122) fıkhî kıyas ve türlerinin bilinmesinin gerekli olduğu
sonucunu çıkarıyorsa, bir filozofun da fe’tebirû emrinden aklî kıyas ve türlerinin bilinmesinin
gerekli oluşu sonucunu çıkarması mümkündür.
Hz. Peygamber devrinde bulunmadığı için aklî kıyasın bir bidat olduğunu ileri
sürenlere İbn Rüşd, Hz. Peygamber döneminde fıkhî kıyasın da olmadığını ancak kimsenin
onu bidat olarak kabul etmediğini, bundan dolayı aklî kıyasın da bidat olduğunun
söylenemeyeceğini belirterek cevap vermektedir.
Dine göre felsefenin konumuna dair İbn Rüşd sonuçlara varmaktadır: Din hakikat
olduğuna ve hakikati bilmeye götüren düşünmeye (nazar) çağırdığına göre, biz müslümanlar
açısından buhanî bilginin dinin getirmiş olduklarına aykırı/ters bir şey ortaya koyması
mümkün değildir. Zira hakikat hakikate ters düşmez, aksine ona uygun olup onu destekler.
Felsefe dinin arkadaşı ve süt kardeşidir. Ancak bir yandan, felsefe ve filozoflara en büyük
haksızlıkları yapanların özellikle çeşitli (kelamî) fırkalara mensup cahil kimseler, diğer
yandan da dinin, kendilerini filozof olarak nitelendiren kimseler tarafından gayr-i ahlakî
arzularla ve uydurma inançlarla yıpratılması tabiatları itibarıyla kardeş, özleri itibarıyla iki
dost olan felsefe ve dinin aralarında düşmanlık, kin ve nefretin ortaya çıkmasına sebep olmuş
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ve olmaktadır.
Dinin fıkhî kıyas gibi aklî kıyas ve çeşitlerinin öğrenilmesini de gerekli kıldığını
böylece ortaya koyan İbn Rüşd, buradan müslüman olmayan kimselerin kurup geliştirdikleri
bilim ve düşüncenin müslümanlar tarafından benimsenip benimsenemeyeceği konusunu
aydınlığa kavuşturmaya geçer. Öncelikle ona göre bir ilim dalının, ister felsefî ister dinî olsun,
bir kişi tarafından bütün yönleriyle ele alınıp ortaya konması mümkün değildir. Örneğin
geometri ve astronomi bilimleri ele alındığında bu bilimlerin henüz ortaya konmadığı
farzedilse, herhangi birinin, isterse en zeki insan olsun, vahiy veya ona benzer bir bilgi
edinme vasıtası olmaksızın gök cisimlerinin sayı, şekil ve birbirlerinden uzaklıklarını, güneşin
yeryüzünden ne kadar büyük olduğunu ve yıldızların sayısını tek başına bilmesinin imkânı
yoktur. Öyleyse herhangi bir bilim dalıyla uğraşan bir kişinin, ister müslüman olsun ister
olmasın kendinden önceki filozofların yaptıkları araştırmalardan, ortaya koydukları eserlerden
faydalanmasından daha makul hiçbir şey olamaz. O kişi, filozofların hakikate uygun
görüşlerini kabul edip onlara teşekkür etmeli, hakikate uygun olmadığını düşündüğü noktalara
da dikkat çekip başkalarını bu konuda uyarmalıdır.
Antik felsefî mirastan faydalanma konusunda İbn Rüşd, şu iki sonuca ulaşmaktadır:
1. Antik felsefî mirastan faydalanmak dinen vaciptir. Zira bu kitapların yazılış
amaçları, dinin bizi ulaşmamız konusunda teşvik ettiği amacın ta kendisidir.
2. Ehil olan kimselerin bu kitapları incelemesini yasaklamak, insanları Allah’a götüren
yola set çekmek demektir. Bu kitaplardan yararlanmak isteyen kimselerde ise şu özelliklerin
bulunması gerekmektedir:
a. Doğal zeka yani felsefî ilimleri tahsil edebilecek aklî kapasite ve donanıma sahip
olmak.
b. Adâlet yani büyük günahlardan kaçınmak, küçük günahlardan sakınmak ve karakter
sahibi olmak.
c. İlmî ve ahlâki erdemlere sahip olmak.
Felsefe kitaplarının halkı yoldan çıkardığını ve bu sebeple okunmalarının
yasaklanması gerektiğini iddia edenlere ise İbn Rüşd şöyle cevap vermektedir: Tabiatındaki
bir eksiklikten, konuyu yanlış bir gözle incelediğinden, arzularına yenik düşmesinden veya
kendisinin konuyu anlamasını sağlayacak bir hoca bulamamış olmasında dolayı bir kişi
felsefe okuyup doğru yoldan çıktı diye felsefe tahsiline ehil olan kimselerin bu tahsili
yapmasına engel olmak yanlıştır. Zira bu, bir kişi su içerken su boğazında kalıp öldü diye
susamış insanların su içmesine engel olmaya benzemektedir. Diğer yandan bu durum sadece
felsefe için değil bütün diğer ilimler için de geçerlidir. Örneğin fıkıh tahsil edip dinî
duyarlılıkları azalan ve dünya nimetlerine dalıp giden kimseler var diye fıkıh tahsil etmeyi
yasaklamak ne kadar saçma ise felsefe tahsil edip çeşitli sebeplerle yanlış yollara sapmış
kimseler var diye felsefe tahsil etmeyi yasaklamak o kadar saçmadır.
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İbn Rüşd’e göre tevil, Arap dili kuralları içinde lafzı hakikî manası yerine mecazî
manasına hamletmektir. İnsanlar tasdik konusunda farklı tabiatlara sahiptirler. Bazı insanlar
burhanî önermeleri anlayacak istidada sahipken bir kısmı cedelî, bir kısmı da hatâbî
önermeleri anlayabilecek zeka yapısına sahiptir ki en-Nahl 16/125. âyet de buna işaret
etmektedir. Din her seviyeden bütün insanları kendisine muhatap kabul ettiğinden bu üç
tasdik çeşidini de bünyesinde barındırması icap etmektedir. Bu tasdik türlerinden en umumi
olanı hatâbî ve ondan sonra da cedelî tasdiktir. Burhanî önermelere muhatap olacak insan
sayısı ise oldukça azdır. Buna göre dindeki nasların anlaşılması konusunda da üç çeşit insan
grubunun olduğunu söylemek mümkündür:
1. Hatâbî önermeleri anlayacak seviyede olan halk kesimi ki bu kimseler nasları asla
tevil edemezler. Bu kişilerin nasların zahirine bağlı kalması gerekmektedir.
2. Cedelî önermeleri anlayacak düzeyde olan kelamcılar ise ancak cedelî tevilde
bulunabilir, yani nassın zahirî manasına, halkın anlayabileceği aklî izahlar getirebilirler.
3. Burhanî önermeleri anlayacak seviyede olan filozoflar ise yakinî yani hakikate
uygun tevil yapabilecek kimselerdir.
Burhanî kıyas neticesinde elde edilen bilgi hakkında dinde herhangi bir hükmün
bulunup bulunmaması şeklinde iki seçeneğin bulunduğunu belirten İbn Rüşd, dinde burhanî
bilgiyle ilgili bir hükmün bulunmaması durumunda zaten din ile felsefe arasında bir
zıtlaşmanın söz konusu olamayacağını, bir hüküm bulunduğunda ise bu hükmün burhanî
bilgiye uygun olup olmaması şeklinde iki durumla karşı karşıya kaldığımızı söylemektedir.
Dindeki hükmün burhanî bilgiye uygun olması halinde bir problem olmamakla beraber aykırı
olması durumunda dindeki ilgili nassın tevil edilmesi gerektiğini savunan İbn Rüşd’e göre
burhanî bilgiyle nassın zahirinin birbirine zıt düştüğü bütün durumlarda bu naslar Arap dilinin
kuralları çerçevesinde tevil edilebilir. Hatta dini naslar iyice değerlendirilip en ince
noktalarına kadar araştırıldığı takdirde ehil kimseler tarafından yapılan bu tevili destekleyen
zahirî naslar bulmak bile mümkündür.
Ancak burada şöyle bir soru ortaya çıkmaktadır: Müslümanların zahirine hamledilmesi
ya da tevil edilmesi konusunda icma ettikleri hususlar olduğu gibi ihtilaf ettikleri hususlar da
vardır. Burhanî bilgi, zahirine hamledilmesi konusunda icma olan bir nassın tevilini ya da
tevili konusunda icma olan bir nassın zahirine hamledilmesini gerektirebilir mi?
İbn Rüşd’e göre böyle bir durum, icma yakinî bir tarzda gerçekleşmişse doğru
olmamakla beraber icma zannî ise burhanî bilginin nassın tevilini ya da zahirine
hamledilmesini gerektirmesi geçerli olabilir. Öte yandan zannî konularda, amelî konularda
olduğu gibi, yakinî tarzda bir icmaın gerçekleşmesi mümkün değildir.
İbn Rüşd Allah’ın, nübüvvetin ve ahiret hayatının varlığı gibi dinin temel prensipleri
niteliğinde olan nasların zahirini tevil etmenin caiz olmadığını, hatta bu çeşit nasları tevil
etmenin küfür olacağını ifade etmektedir. Ona göre bazı zahiri nasların ise ehli tarafından
tevil edilmesi gerekmektedir ki bu tür nasların zahirine hamledilmesi küfürdür. Burhan
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ehlinden olmayan kimselerin ise bu nasları tevil edip onlara zahirinin dışında anlam
yüklemeleri küfür veya bidattir. Burhan ehli bu nasların tevil edilmesi konusunda görüş
birliğine varmalarına rağmen nasıl tevil edileceği konusunda ihtilafa düşmüşlerdir. Yine
dindeki bir kısım nasların ise tevil edilip edilemeyeceği konusunda ihtilaf bulunduğuna işaret
eden İbn Rüşd, bir grubun bu nasları zahirine hamlederken bir diğer grubun da tevil edilip
batınına hamledilmesini uygun gördüğünü belirtmekte ve söz konusu ihtilaf sebebiyle bu tür
nasların teviline dair hatalı bir görüş ortaya koyan âlimin mazur sayılması gerektiğinin altını
çizmektedir.
İbn Rüşd burhanî tevillerin halka hatta cedel ehli olan kelamcılara bile açıklanmaması
gerektiğini düşünmektedir. Zira böyle bir durum özellikle halkın dinden çıkmasına sebep
olabilir. Bu sebeple burhanî tevillere, halkın kolayca ulaşabildiği hatâbî veya cedelî tarzda
yazılmış kitaplarda yer verilmemelidir ki İbn Rüşd Gazzalî’yi eserlerinde bu tür tevillere yer
verdiği için eleştirmektedir. Halka,tevili mümkün olan naslar hakkında “Bunlar müteşabihtir
ve manasını Allah’tan başka kimse bilemez” denmelidir.
İbn Rüşd özellikle devrinde ortaya çıkıp felsefeyle uğraştıklarını söyleyen (mütefelsif)
ve bu çeşit tevilleri ehil olmayan kimselere açıklayan kişilerin, insanları küfre çağırdıkları için
kâfir olduklarını ve hele hele açıkladıkları teviller dinî prensiplerle taban tabana zıt ise mesele
daha vahim bir noktaya ulaştığına dikkat çekmektedir. İbn Rüşd’e göre bırakın yanlış tevilleri
doğru tevillere bile halkın ulaşabileceği kitaplarda yer verilmemesi gerekmektedir. Zira
herhangi bir kriter gözetmeksizin tevillerin halk arasında yaygınlık kazanması bir çok İslam
fırkasının ortaya çıkmasına ve bu fırka mensuplarının birbirlerini küfür ve bidatla itham
etmelerine sebep olmuştur ki bu konuda Muʻtezile ve Eşʻariler örnek gösterilebilirler. Halbuki
İslam’ın ilk dönemlerinde müminler o mükemmel erdem ve dini duyarlılığa ancak nasları
tevil etmeden ulaşmışlar, nasları tevil edenler de bu tevillerini halk kitlelerine
açıklamamışlardı. Onlardan sonra gelen nesillerin, tevili kullanmaları neticesinde, dini
hassasiyetleri azalmış, aralarındaki görüş farkılılıkları artıp çeşitli gruplara ayrılmışlardır. Bu
hale düşmemek için Kur’an’ın tesbit etmiş olduğu yol takip edilmelidir ki o yol her üç insan
grubuna da hitap eden bir yoldur. Kur’an’ın tevil yoluyla tahrif edilmesi ve onun ruhuna
aykırı olan bu tevilin halka açıklanması, Kur’an’ın insan mutluluğunu sağlamak üzere
düzenlenmiş olan işlevini ortadan kaldırır. Kendiliğinden tevile açık olan naslar hariç nasların
teviline gidilmemelidir. Tevile açık olan nasları da sadece burhan ehli olan kimseler tevil
etmelidirler.
İbn Rüşd, Gazzalî’nin filozofları küfürle itham ettiği meselelere geçmeden önce
Gazzalî’nin Faysalü’t-tefrika beyne’l-İslam ve’z-zendeka adlı eserinde icmaa aykırı görüş
bildiren kimsenin küfre düşmesinin bir ihtimal olduğunu söylediğine işaret ederek onun
Farabî ve İbn Sina’yı tekfir etmesinin kat’i bir hüküm olmadığı sonucuna varılabileceğini
belirtmektedir.
İbn Rüşd’e göre Gazzalî’nin meşşaî filozofların Allah’ın cüz’iyyatı bilmediğini ileri
sürdüklerine dair kanaati yanlıştır. Meşşaî filozoflara göre Allah, cüz’iyyatı bizim bilgimize
benzemeyen bir tarzda bilir. Bizim cüz’iyyata dair bilgimiz bilgi objesine bağlıdır yani onun
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hâdis olması sebebiyle bizim bilgimiz de hâdistir ve onun değişmesiyle bizim bilgimiz de
değişir. Halbuki Allah’ın bilgisi böyle değildir. Onun bilgisi, bilgi objelerinin de varlık
sebebidir. Allah’ın ezelî olan bilgisinde muhdes bilgide olduğu gibi bir artma meydana
geliyorsa o zaman ezelî bilginin var olanın sebebi değil, onunla malül olması gerekirdi.
Bundan dolayı Allah’ın ezelî bilgisinde herhangi bir değişikliğin olmaması gerekmektedir.
Allah’ın ezelî ilmi hakkındaki yanlış kanaatler ise ezelî bilginin muhdes bilgi ile mukayese
edilmesinden kaynaklanmaktadır ki böyle bir kıyas geçersizdir. Buna göre Allah’ın varlığı
bilmesiyle O’nun ilminde herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Zira O, varlığı kadim olan
ilmiyle bilmektedir. Ayrıca burhanî bilgiye göre Allah’ın ilminin küllî ve cüz’î şeklinde
nitelendirilmesi de uygun değildir ve bu nedenle ihtilafa düşmenin anlamı yoktur. Diğer
yandan meşşaî filozoflar rüyadaki uyarılar, vahiy ve diğer ilham çeşitlerine kadim ilmin sebep
olduğunu kabul etmelerine rağmen onların Allah’ın cüz’iyyatı bilmediğini düşündüklerini
iddia etmek pek tutarlı değildir.
İbn Rüşd âlemin hudûsu ve ezeliliğine dair Eşʻari kelamcıları ile filozoflar arasındaki
ihtilafın aslında isimlendirmeyle ilgili bir ihtilaf olduğunu ifade etmektedir. Ona göre her iki
grup da varlığın kadim, hâdis ve bu ikisi arasında bulunan olmak üzere üç kısma ayrıldığı ve
hâdis ile kadimin ne olduğu konusunda ittifak halindedirler, ancak ne kadim ne de hâdis olan
varlık hakkında farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Her iki gruba göre de hâdis, bir şeyden
meydana gelen, bir fail tarafından meydana getirilen ve varlığa gelişinin öncesinde zamanın
bulunduğu varlıktır ki bu, duyularla algılanan cisimler dünyasıdır. Kadim ise ne bir şeyden
meydana gelen ne de var olmak için bir faile ihtiyaç duyan ve öncesinde de zamanın
bulunmadığı varlıktır ki bu varlık Allah’tır. Ne kadim ne de hâdis olan varlık ise bir şeyden
meydana gelmeyen, öncesinde zaman bulunmayan, ancak bir fail tarafından varlığa getirilen
âlemdir. Her iki grup da âlemin sahip olduğu bu üç özellik konusunda ittifak halindedirler.
Kelamcılar da âlemin var oluşundan önce zamanın bulunmadığını kabul etmektedirler ya da
etmek zorundadırlar, çünkü onlara göre zaman hareket ve cisimle bitişik bir şeydir. Aynı
şekilde filozoflarla birlikte gelecek zamanın gelecekteki varoluş gibi sonsuz olduğunu da
kabul etmektedirler. Ancak tartışma geçmiş zaman ve geçmişteki varoluş hakkında
çıkmaktadır. Kelamcılar bunun sonlu olduğunu ileri sürerken ki bu Eflatun’un görüşüdür,
Aristo ve takipçileri onun gelecekteki durum gibi sonsuz olduğunu kabul etmişlerdir.
Âlemin ne kesin olarak hâdis ne de kesin olarak kadim olduğunu söyleyebileceğimizi
ileri süren İbn Rüşd, âlemin Allah tarafından var edilmesi sebebiyle hâdis varlığa,
varoluşunun başlangıcını belirlemek mümkün olmadığı için de kadim varlığa benzediğini
ifade etmektedir. Kelamcılar âlemde hâdis olma vasfının ağır bastığını ileri sürerek onu hâdis
diye tavsif ederken filozoflar da kadim olma vasfının ağır bastığını düşünüp onu kadim olarak
nitelemişlerdir.
Bütün bunlara ilaveten İbn Rüşd’e göre filozofların bu görüşlerinde dinin zahirine
aykırı bir durum da bulunmamaktadır. Aksine âlemin varlığa gelmesinden önce bir varoluşun
bulunduğunu ifade eden âyetler de vardır (bkz. Hûd 11/7, İbrahim 14/48, el-Fussilet 41/11).
Ayrıca kelamcıların âlemin yoktan yaratıldığı fikri de yorumdan öte bir şey değildir. Zira
dinde Allah’ın yoklukla bir arada bulunduğunu belirten herhangi bir nas yoktur.
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Bundan dolayıdır ki âlemin ezeliliği meselesi insanların birbirini tekfir etmesini
gerektirecek bir mesele değildir. Bunun gibi hakikate ulaşmanın zor olduğu konularda fikir
ileri süren ehil kişiler görüş ayrılığına düşseler bile ya bu görüşlerinde hakikate ulaşmışlardır
ki bu durumda sevap elde edeceklerdir, ya da yanlış bir sonuca ulaşmışlardır ki bu durumda
da mazurdurlar.
Eşʻarilerin bu meseleye dair nasları zahirine hamlederken, bir grubun da bu nasları
tevil ettiğini ancak yaptıkları tevillerde ihtilafa düştüklerini belirten İbn Rüşd, ahirete dair
konularda ahiret ile ahiret hayatının niteliği konusunu birbirinden ayırmak gerektiğini
vurgulamaktadır. Ahiretin varlığına inanmak iman esaslarında birisidir ve bunun ehil kimseler
tarafından bile olsa tevil edilmesi söz konusu olamaz. Ancak ahireti inkâra götürmediği
müddetçe ahiret hayatının niteliğine dair tevillerde bulunmak mümkündür. Zira özellikle
haşrin nasıl olacağına ilişkin kesin bir nas bulunmamaktadır. Ehil olmak şartıyla bu meseleye
dair yapılan yorumlar yanlış da olsa o yorumu yapan kimse mazurdur, yorumunda isabet eden
kişi ise bunun sevabını alır. Ancak ehil olmayan kimseler, yapacakları tevillerin onları küfre
götürebileceği ihtimaline karşı bu konulardaki nasları zahirlerine hamletmelidirler.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İbn Rüşd’ün Faslu’l-makâl adlı eseri çerçevesinde onun din ile felsefe
arasındaki uzlaştırma çabası incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. “…… varlık üzerinde esaslı araştırmalarda bulunmak ve son tahlilde var olan her
şeyi Allah’ın mevcudiyetini göstermesi bakımından değerlendirmektir”.
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a) Felsefe
b) Burhan
c) Din
d) Kur’ân
e) Nazar

2. İbn Rüşd’e göre varlık üzerinde esaslı araştırmalar yapmak ve bu araştırmadan
Allah’ın varlığına ulaşmanın felsefe terminolojisindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İtibar
b) Nazar
c) Düşünmek
d) Kıyas
e) Aklî kıyas

3. İbn Rüşd’e göre aklî kıyas söz konusu olduğunda Antik felsefî mirastan istifade
etmenin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Antik felsefî miras her şeyi en doğru şekilde ortaya koymuştur.
b) Antik felsefî miras bize hakikati vermektedir.
c) Antik felsefî miras olmadan insan bireylerinin gerçekliği tek başlarına
kuşatmaları imkânsızdır.
d) Antik felsefî mirası ortaya koyanlar bizimle aynı dine inanmaktadır.
e) Antik felsefî mirasa ulaşmak daha kolaydır.
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4. İbn Rüşd’e göre dinî nasları yorumlama yetkisine sahip olan grup aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Sûfîler
b) Kelâmcılar
c) Fakihler
d) Filozoflar
e) Tefsirciler

5. İbn Rüşd’e göre dinin aşağıdaki öğretilerinden hangisi hakkında yorum yapılamaz?
a) Allah’ın varlığı
b) Allah’ın birliği
c) Peygamberliğin varlığı
d) Âhiret hayatının varlığı
e) Âhiret hayatının niteliği

Cevaplar
1) a, 2)e, 3)c, 4)d, 5)e
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